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ПАЁМЕ АЗ ТАЪРИХИ АЉАМ
БА ЗАБОНИ АРАБ
Рисолати таърихнигории форсу тољик дар ќарнњои нахусти
ислом. Яке аз мухтассоти таърихнигории форсу тољик он аст, ки
нахустин ва љомеътарин таърихномањои Эронзамин, ки то замони
мо расидаанд, ба ќалами фарзандони огоњу бедордили Аљам, вале
ба забони истилогарони ин сарзамини бостонї - арабї навишта
шудаанд. Албатта, ба забони арабї таълиф ёфтани таърихномањои
мазкур ба њамбастагии Арабу Аљам дар ќарнњои нахусти исломї ва
чолиш миёни арабиву форсии тољикї дар он даврон пайванд
мегирад. Мусаллам аст, ки ба ислом ва љањоншиносии нави
вањдонї рўй овардани аксарияти мардуми Эронзамин, аз сањнаи
таърих хориљ шудани зардуштия ва соири мазњабњои мањаллї,
љойгузини хатти пањлавї гардидани расмулхатти арабї ва
тасаллути забони арабї дар пањнаи эљоди адабиву илмї дар баробари сукути муваќќативу иљбории забонњои эронї дар ќарнњои
нахусти ислом аз умдатарин тањаввулоте буданд, ки пас аз истилои
араб дар њаёти сиёсиву иљтимої ва маънавию фарњангии халќњои
эронї сурат гирифтанд. Бар асари чунин тањаввулот риштаи
инкишофи мўътадили илму адаб ва фарњангу тамаддуни Эронзамин гусаста шуд ва њастии маънавии он дар дами вартаи нобудї
ќарор гирифт. Дар ин шароити таърихї роњи ягонаи наљоти
маънавї дар њифзу эњёи арзишњои илмиву адабї ва фарњангии
тоисломї аз тариќи ворид кардани онњо ба матну батни тамаддуну
љањоншиносии нави исломї мањсуб мешуд.
Фарзандони бедори Эронзамин – ворисони фарњангу тамаддуни
бузурги Аљами тоисломї ба мубориза бањри растагории маънавии
Аљам ба по хестанд. Ќадами нахустин дар ин љода тарљумаи осори
мактуби тоисломии эронї ба забони арабї буд. Бо дарки ин
зарурати таърихї гурўње аз намояндагони илму адаби Эронзамин
забони арабиро дар ғояти камол омўхтанд ва бо тарљума кардани
муњимтарин дастовардњои маънавии ниёгони хеш ба ин забон ба
онњо умри дубора бахшиданд. Як назари иљмолї ба китоби “алФињрист”- и Ибни Надим (ваф. с.380/990) кофист, то тасаввуре
куллї доир ба касрати мутарљимони эронинажод ва анвои осори
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тоисломии Аљам, ки дар садањои VIII-IХ ба арабї тарљума шуданд,
њосил шавад. Ба шарофати зањмат ва талошњои шањиди роњи
растагории Аљам Абдуллоњ ибни Муќаффаъ (722-759) ва намояндагони мактаби тарљумонии ў, аз ќабили Хонадони Навбахтиён,
Мусо ва Юсуф – писарони Холид, Алї ибни Зиёди Тамимї, Њасан
ибни Сањл, Балозурї, Љабала ибни Солим, Муњаммад ибни Љањми
Бармакї, Мусо ибни Исои Кисравї ва дањњо нафари дигар ќисмате
бузург аз дороињои беназири фарњангии Эронзамини тоисломї
кисвати арабї ба бар карда, на танњо аз нобудї рањо ёфт, балки, бо
намудорї аз арзиш ва азамати Аљам, љузъе аз аљзои поягузори
фарњангу тамаддуни исломї эътироф гардид. Дар миёни дороињои
фарњангу маънавияти Аљам, ки дар даврони мавриди бањс ба арабї
наќл шуданд, таърихномањо ва ба таври умум осоре, ки таљрибаи
таърихии ќавмњои ориёї дар онњо баён ёфта буданд, тасаллут
доштанд. Чунин як таваљљуњи вижа ба тарљумаи кутуби таърихї
бесабаб набуд ва ангезаву омилњои худро дошт, ки ишора бад-онњо
љињати дарки маќоми илми таърих ва таърихнигорї дар тамаддуни
бостонии халќњои эронї ва идомаи ин раванд дар ќарнњои нахусти
ислом муфид хоњад буд.
Нахуст бояд таъкид кард, ки забту сабти ваќоеи таърихї, ки
таърихнигорї аз он ибтидо мегирад, дар миёни ќавмњои ориёї аз
даврони куњан мутадовил буд. Бино ба ишорањои муаррихони
ќадими юнонї ва сангнабиштањое, ки дар ќисматњои мухталифи
Эронзамин аз ањди бостон боќї мондаанд, метавон истинбот кард,
ки шоњони ќадими эронї ба сабти муњимтарин ваќоеи рўзгори худ
љињати њифз ва иштињори ному пайкорашон таваљљуњ ва алоќаи
вижа доштаанд. Дар дарбори шоњони Њахоманишї дафтарњои
махсусе мављуд будаанд, ки дар онњо ваќоеи муњимми таърихї ба
ќайд меомаданд1.
Дар ањди Сосониён таваљљуњ ба дониши таърихї боз њам бештар
гардида, таърихнигорї дар тамаддуни он даврон аз маќом ва
манзалати шоиста бархурдор гардид. Дар заминаи солномањои
дарбори шоњони сосонї тањия шудани «Худойнома» дар авохири
салтанати ин дудмон ва тарљумаву бозгўињои пайвастаи асари
мазкур дар асрњои VIII-IX худ гувоњ бар он аст, ки бузургдошти
таърих ва ибратпазирї аз он аз даврони моќабли ислом аз
хусусиятњои тафаккур ва љањоншиносии ќавмњои эронї мањсуб
мешудааст.

1

Муњаммадї М. Фарњанги эронї пеш аз ислом ва осори он дар тамаддуни
исломї ва адабиёти арабї.- Тењрон, “Тўс”, 1364њ., с. 149-152.
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Сониян, тааммул бар таърихномањое, ки дар густураи тамаддуни эронї таълиф шудаанд, - аз «Худойнома» сар карда, то таърихномањои бешумори асрњои миёна, - мубаййини он матлаб аст,
ки ќавмњои эронї ба таърих ва воќеоту њодисоти таърихї аз дидгоњи ахлоќу маънавият назар мекардаанд. Бад-ин маънї, њадафи
таърихнигории эронї танњо воќеанигории сирф ва зикри асноду
шавоњид набуда, балки муњимтар аз он дарёфти моњияти ахлоќиву
маънавии рўйдодњои сиёсї ва равандњои таърихї мањсуб мешудааст. Дар таъйиди чунин нањви нигариш ба таърих аз асноду
далоили фаровоне, ки дар таърихномањо метавон дарёфт, сарфи
назар намуда, танњо бо иќтибосе аз суханони Хусрави Анўшервон
иктифо мекунем, ки гуфтааст: «… Он гоњ ба шевањо ва ойинњои
пешин рўй биёвардем ва бад-он чї барои мо ва сипоњ ва мардуми
мо судмандтар буд, оѓоз кардем. Дар шевањои ниёгон аз Гуштосп
то шањриёрии Ќубод – наздиктарин падари хеш нек нигаристем ва
он чї дуруст буд, баргирифтем ва он чї нодуруст буд, аз он рўй
бигардонидем. Ва дар ин кор мењри падарон њаргиз моро ба пазируфтани шевањои носудманд барнаангехтааст, ки мењри Яздон ва
сипосу фармонбардории ўро бартар доштаем. … Аз он пас ба
шевањои Руму Њинд пардохтем, ойинњои ононро бо санљаи хирад
бисанљидем ва сутудањои онро баргузидем ва аз миёни онњо бад-он
чї зевари шањриёримон буд, чанг задем ва онро хўву шеваи хеш
кардем ва њаргиз бад-он чї њавои нафс ба сўи он мекашид, нагаравидем»1.
Ин суханони Хусрави Анўшервон воќеан баёнгари муносибат ва
нигариши ниёгони мо ба таљрибаи таърихии аслоф аст, ки он аслан
њадафи шинохти њикмати ахлоќии таърих ва дар ин замина
фароњам овардани василањои камолоти маънавии шањриёр ва
љомеаро пайгирї мекард. Аз ин љост, ки дар «Худойнома» ва
таърихномањои баъдї љанбањои ахборї, фалсафї, ахлоќї ва адабї
ба њам омадаанд ва ин амр боиси густариш ва ривољи донишњои
таърихї дар љомеаи эронї гардидааст.
Солисан, нависандагони эронитабори ќуруни нахустини исломї,
хоссатан онњое, ки пайрави мазњаби шуубия буданд, љињати њифз ва
эњёи мероси маънавии ниёгонашон, ќабл аз њама, ба осори
таърихии пањлавї, хоссатан «Худойнома» рўй оварданд, зеро мањз
дар њамин навъ кутуб њувияти маънавиву ахлоќии халќњои эронї
бештар ва бењтар аз дигар анвои мероси мактуб мунъакис гардида
буд. Бесабаб набуд, ки шуубиён «Худойнома»-ро ганљинаи донишу
Мискавайњ. Таљориб ул-умам. Љ.1. Тарљумаи Абулќосими Имомї.- Тењрон,
“Суруш”, 1369, с.180.

1
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хиради эронї медонистанд ва бо он ба њайси василаи ислоњи сиёсиву иљтимої ва ахлоќиву маънавї менозиданд. Чунончи, Љоњиз аз
забони ањли шуубия овардааст: «Ва њар кї љўёи хираду адаб, илму
дониш, панду насињат, суханњои арљманд ва маънињои воло бошад,
бигзор ба «Сияр-ул-мулук» («Худойнома») рўй оварад»1.
Дар њамин поя шинохтани арзиши «Худойнома» аз љониби
нависандагони шуубимазњаб боис гардид, ки онњо ба тарљумаву
бозгў ва ислоњу тањзиби мукаррари «Худойнома» ва соири осори
таърихии тоисломии эронї рўй оваранд. Дар натиљаи фаъолияти
онњо дар ќарнњои VIII-IХ дар маркази Хилофат мактаби таърихнигории эронї ташаккул ёфт2.
Намояндагони ин мактаб гузашта аз тарљумаи осори таърихии
тоисломї ба таълифи таърихномањо дар заминаи маводу матолиби
“Худойнома” ва соири кутуби таърихии тоисломї даст заданд. Дар
натиља, анбўњи осори арзишманде арзи вуљуд карданд, ки дар онњо
таърихи Эронзамин, гоњо ба таври муфассалу мураттаб ва гоње ба
тариќи мухтасару мўљаз, дар баробари саргузашти паямбарон ва
таърихи араб ва аќвоми дигар нигориш ёфтаанд.
Дар таъйиди ин матлаб метавон аз осори таърихие, мисли “алАхбор ат-тивол”-и Абўњанифаи Динаварї (ваф. 895), “Таърих аррусул ва-л-мулук”-и Муњаммад ибни Љарири Табарї (839-923),
“Синий мулук ал-арз ва-л-анбиё”–и Њамзаи Исфањонї (883-970),
“ал-Бадъ ва-т-таърих”–и Мутањњар ибни Тоњири Муќаддасї (асри
X) ва дањњо китоби дигар ёдовар шуд, ки заминањои ташаккул ва
густариши илми таърих ва таърихнигории исломиро пайрезї
кардаанд.
Њосили кори муаррихону таърихномањои мазкур ва амсоли онњо
буд, ки таърих ва њикмати Аљами тоисломї дар бењтарин сурат бо
тамаддуни исломї ва маънавиёти дини вањдонї пайванд ёфтанд,
арзишњои таърихиву фарњангии Аљам расмияти мазњабї ва њаќќи
баќову идоматро дар бистари ислом пайдо карданд. Дар таъйиди
ин матлаб кофист ёдовар бишавем, ки Хусрави Анўшервон чун
рамзи адолат, Бузургмењри Бахтакон чун рамзи њикмат, Рустами
Дастон чун рамзи шуљоат ва дигар шањриёрону ќањрамонони
таърихиву асотирии Аљами бостонї, ки саросар маљусї буданд, бо
њуќуќи комил ба адабиёту фарњанги исломии арабиву форсї-тољикї ворид шуданд. Бад-ин маънї, муаррихон ва таърихномањои

Љоњиз. Китоб ал-баён ва-т-табйин. Љ.1-4. Ќоњира, Дор эњё ал-улум,
1414/1993, љ. 3, с. 710.
2 Ниг.: Содиќи Ойинаванд. Илми таърих дар густураи тамаддуни исломї.Љ. 1.
– Тењрон, 1377/1998, с. 565-566.
1
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ќарнњои нахусти ислом, ки ба забони арабї таълиф шудаанд, рисолати “Аљам зинда карданро бад-ин арабї” (дар ќиёс бо рисолати
Фирдавсии бузургвор, ки гуфта буд: “Аљам зинда кардам бад-ин
порсї”) бар ўњда доштанд ва ин рисолати таърихиро бо талошњои
мењанпарастона ва пайкорњои густурда ба тањаќќуќ расониданд.
Зарурати дарки моњият ва шинохти рисолати осори таърихии
ниёконамон таќозо мекунад, ки дар тањќиќу баррасї ва нашру
таблиғи онњо имрўз назаре амиќтар, талоше бештар ва иќдомоте
њаќгузоронатар ба кор гирифта шаванд, зеро касби табањњур дар
дастовардњои таърихї, ахлоќї ва маънавии ниёкон ва ибратпазирї
аз комёбиву нокомињои онњо дар масири таърих заминае мусоидро
барои тањким ва густариши раванди худогоњиву худшиносии
миллї дар марњилаи кунунии рушди Тољикистони соњибистиќлол
фароњам меоваранд.
Айни њамин ањаммият ва рисолатро таърихномаи муътабар ва
муътамади адиб ва муаррихи арабизабони охири садаи Х – аввали
садаи ХI Абўмансури Саолибї тањти унвони “Ғурар ус-сияр” низ
ба уњда дошт.
“Ғурар ус-сияр” - манбаи муътамади таърихи Эронзамин. Аз
муќаддимаи “Ғурар ус-сияр” пайдост, ки муаллиф онро дар дарбори Ғазнавиён ва бо дастури амир Абулмузаффар Наср ибни
Носируддин – бародари Султон Мањмуди Ғазнавї таълиф ва
зоњиран ба ў эњдо кардааст. Муаллиф дар муќаддима пас аз ситоиш
ва тамљиди амир Наср, ки сипањсолори маъруфи Ғазнавиён буд ва
дар љавонї дар соли 412/1021 аз олам гузаштааст, бо ишора ба
муњтавои таърихномаи худ навиштааст, ки китобашро аз таърихи
подшоњони Порс, яъне зикри подшоњии Каюмарс то поёни кори
Яздигурд ва барафтодани Сосониён оғоз мекунад ва баъдан
саргузашти шоњони паямбар, фиръавнњо, подшоњони Банї Исроил
ва мулуки Њимярро ёд мекунад, сипас ба гузориши рўзгори шоњони
Шом, Ироќ, Рум, Њинд, Турк то њангоми валодати Паямбари акрам – Муњаммад (с) мепардозад, пас таърихи хулафои рошидин,
Банї Умайя, Аббосиён ва вузарову њуккоми онњо, Абўмуслим, Бармакиён, Тоњириён, Саффориён, Сомониён, Оли Њамдон, Оли
Бувайњро арза медорад ва дар интињо шарњи салтанати Сабуктегину Мањмуди Ғазнавї ва корномаи амир Наср ибни Носируддинро хоњад нигошт. Аз шарњи муаллиф ба муњтавои китобаш
пайдост, ки он аз навъи таърихномањои умумї буда, таърихи банї
башарро аз рўзгори Одам (а) то замони муаллиф фаро гирифта
будааст. Њољї Халифа дар “Кашф уз-зунун” таърихномаи мазкур-
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ро иборат аз чањор љилд донистааст1, ки бо шарњи муаллиф ба
муњтавои асар низ комилан татбиќпазир аст.
Аз ин чањор љилд то замони мо танњо ду љилди он расидааст, ки
љилди аввал шомили таърихи Эрон аз даврањои устуравї то
инќирози давлати Сосониён ва љилди дуюми он фарогири таърихи
шоњони паямбар, фиръавнњо, подшоњони Њимяр, њамчунин саргузашти шоњони Рум, Њинд, Турк, Чин ва нињоят таърихи замони
пайдоиши ислом ва зиндагиномаву рисолати Расули акрам (с) буд.
Аз ин ду љилд танњо ду нусхаи хаттї боќї мондаанд, ки як нусха
тањти раќами 916 дар китобхонаи Иброњимпошо дар Истамбул
мањфуз аст ва дар соли 597/1201 тањрир шудааст. Нусхаи дуюм, ки
соли 1891 аз Мавсили Ироќ ба даст омадааст ва зоњиран дар асри
ХVI дастнавис шудааст, тањти раќами 5053 дар Китобхонаи
миллии Порис нигањдорї мешавад2. Бино ба ишораи К.
Брокелман, як пора аз љилди сеюми ин китоб, ки шомили воќеоти
миёни солњои 74/693 ва 157/773 аст, дар китобхонаи Бодлеани
Оксфорд мањфуз буда, шарќшиноси маъруф Габриэли муњтавои
онро бозгў кардааст3.
Донишманди фаронсавї Њ. Зотенберг дар Порис соли 1900
љилди аввали ин таърихномаро дар заминаи нусхањои хаттии
Истамбул ва Порис тањти унвони “Ғурар ахбор мулук ал-фурс ва
сиярињим” бо тарљумаи фаронсавии он ба чоп расонид.
Иќдоми Зотенберг дар нашру тарљумаи китоб боис гардид, ки
он ба њайси як манбаи муътамади таърихи Эронзамин ва фарњангу
тамаддуни тоисломии он миёни ањли тањќиќ, хоссатан муаррихону
адабпажўњон шуњрати тамом касб кунад. Дар баробари ин, нашри
китоб мўљиби сар задани бањсњое миёни ањли назар доир ба номи
таърихнома ва номи муаллифи он гардид. Чунон ки, ќаблан зикр
шуд, Њ. Зотенберг ќисмати нашркардаи китобро “Ғурару ахбор
мулук ал-фурс ва сиярињим” (Яъне, Ахбори барљастаи шоњони
Форс ва шарњи њоли онњо) номгузорї кардааст, вале ин ном
наметавонад номи куллии китоб бошад, зеро он ба љуз аз таърихи
Эрони тоисломї њамчунон шомили таърихи соири аќвоми љањон
аст. Дар нусхањои хаттии китоб номи он ба таври даќиќ зикр

Њољї Халифа. Кашф уз-зунун ан асомї ал-кутуб ва-л-фунун. Чопи Флюгел.
Лейпсиг,1835-1858, љ.4, с.319.
2 Брокелман К. Таърих ал-адаб ал-арабї. Дар 6 љилд.- Ќоњира, Дор улмаориф,1977, љ. 6, с.117; Муќаддимаи Њ.Зотенберг/ Таърихи Саолибї, машњур
ба “Ғурар ахбор мулук ал-фурс ва сиярињим”. Пешгуфтор ва тарљумаи
Муњаммади Фазоилї. – Тењрон, “Нуќра”,1368, с. њаштод.
3 Брокелман К. Асари мазкур, љ. 3, с. 117-118.
1
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нашудааст. Чунончи, дар муќаддимаи китоб муаллиф тасмими худро ба фароњам овардани “ғурару ахбор ал-мулук ва сиярињим”
(Яъне фароњам овардани ахбори барљастаи шоњони Форс ва шарњи
њоли онњо) бино ба дастури амир Наср эълом доштааст, ки он
метавонад њам ба њайси номи китоб ва њам ба њайси ишора ба
муњтавои китоб талаќќї гардад. Дар нусхаи хаттии Китобхонаи
миллии Порис дар пушти шерозаи китоб иборати “ал-љилд алаввал мин “Таърихи Саолибї” (Яъне љилди аввал аз “Таърихи
Саолибї”) навишта шудааст. Дар сањифаи унвони љилди аввал ва
љилди дуюми дастхатти мањфуз дар Китобхонаи Домод Иброњимпошои Истамбул номи китоб “Ғурар ус-сияр” сабт шудааст1. Дар
поёни љилди дуюми китоб зикр шудааст, ки “ Љилди дуюми китоби
“ал-Ғурар мин сияр ал-мулук ва ахборињим” ба итмом расид”2.
Тааммул бар гунањои мухталифи номи китоб, ки дар муќоваву
матни дастхатњои он ба ќайд омадаанд, далел бар он аст, ки номи
китоб аз ибтидо дар ду сиғаи мукаммал ва мухтасар роиљ будаст.
Номи мукаммали он “Ғурару сияр ал-мулук ва ахборињим” ( бо
гунањои “Ғурару ахбор ал-мулук ва сиярињим” ва “Ғурару сияр алмулук”) ва номи мухтасараш “Ғурар ус-сияр” (бо гунаи “Таърих
Ғурар ус-сияр”) аст.
Зотенберг бар ќисми нашркардаи худ аз ин китоб бо назардошти
шомили таърихи шоњони Эрон будани он номи хоси “Ғурар ахбор
мулук ал-фурс ва сиярињим”-ро гузоштааст, вале он дар гунаи
мазкур љое зикр нашудааст. Бино бар ин аст, ки нашри Зотенберг
дар Тењрон соли 1963 бо номи “Таърихи Ғурар ус-сияр” таљдиди
чоп шуд.
Масъалаи интисоби “Ғурар ус-сияр”. Печидагии бештар аз номи
китоб ба номи муаллифи он марбут аст. Бар пушти љилд ва
сањифањои унвони љилдњои якум ва дуюми дастхати китобхонаи
Истамбул муаллифи китоб “Њусайн ибни Муњаммади Марғанї”,
вале дар болои вараќи аввал ва дуюми матн “Абўмансури Саолибї” забт шудааст. Дар нусхаи китобхонаи миллии Порис номи
муаллифи китоб Абўмансури Саолибї муаррифї шудааст.
Дар “Кашф уз-зунун”-и Њољї Халифа номи муаллифи “Ғурар уссияр” ба гунаи “Абўмансур Њусайн ибни Муњаммади Марғании
Саолибї” ба ќайд омадааст3.

Муќаддимаи Зотенберг. Асари мазкур, с.њаштод.
Муќаддимаи Зотенберг. Асари мазкур, с.њаштоду як.
3 Њољї Халифа. Кашф уз-зунун ан асомї ал-кутуб ва-л-фунун. Чопи Флюгел.
Лейпсиг,1835-1858, љ.4, с.319.
1
2
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Бад-ин тартиб, ду нафар шахси мухталиф ба унвони муаллифи
“Ғурар ус-сияр” муаррифї шудаанд: яке Абўмансур Њусайн ибни
Муњаммади Марғании Саолибї ва дигаре Абўмансур Абдулмалик
ибни Исмоили Нишопурии Саолибї. Бино бар ин, донишманди
маъруфи эронї Муљтабо Минавї њадс зада буд, ки њар ду нафар
кунияи якхела (Абўмансур), лаќаби њамсони баргирифта аз шуғли
хонаводагї (Саолибї, яъне соњиби шуғли пўстиндўзї аз пўсти
рўбоњ) доштаанд, дар як замон зиста ва вобастаи як дарбор
будаанд1.
Аз ин ду нафар “Саолибї” яке адиб, шоир ва нависандаи маъруфи арабизабони эронинажод Абўмансур Абдулмалик ибни Муњаммад ибни Исмоили Саолибии Нишопурї (350/961 – 429/1038),
муаллифи тазкираи маъруфи “Ятимат уд-дањр фи мањосин ањл аласр” ва беш аз 90 китобу рисола дар риштањои забон, адабиёт,
балоғат ва ғайра аст, ки бино ба табањњураш дар донишњои
мухталифи замон лаќаби “Љоњизи Нишопур”-ро дошт. Саолибии
Нишопурї ба њайси донишманди мумтози замон дар назди
њокимони давр љойгоњи хосса дошт. Ў дар Нишопур бо хонадони
Миколиён, ки раёсати шањрро бар ўњда доштанд, ќаробат ва
њамнишинї дошт ва хоссатан мавриди эњтимому инояти амир
Абулфазли Миколї (ваф. с. 437/1045) ќарор гирифта буд. Ў дар
замони салтанати Мањмуди Ғазнавї ва писараш Масъуд мезист ва
бино ба ишороте, ки дар осораш рафтааст, вобастаи бародари
Мањмуди Ғазнавї – амир Наср ибни Носируддини Сабуктекин буд.
Саолибї борњо амир Насрро дар ашъораш ситоиш карда2 ва
њикоётеро аз забони Наср наќл кардааст3, ки гувоњ бар
њамнишинии ў бо ин амири ғазнавї аст.
Фузун бар ин, Саолибии Нишопурї дар ситоиши Султон Мањмуд низ мадњия суруда, ба писараш – Султон Масъуд (424/1032 –
429/1038) китоби “Татиммат ул-Ятима”-и худро таќдим кардааст.
Ин амр ишора бар он дорад, ки Саолибї дар давраи ављи шўњрати
худ аз муќаррабони дарбори салотини ғазнавї ва хоссатан амир

1Дебочаи

устод М.Минавї/ Таърихи Саолибї, машњур ба “Ғурар ахбор мулук
ал-фурс ва сиярињим”-и Саолибии Нишопурї. Пешгуфтор ва тарљумаи
Муњаммади Фазоилї. – Тењрон, “Нуќра”,1368, с. саду бисту ду – саду бисту
панљ.
2Љурфодиќонї. Тарљумаи Таърихи Яминї. Ба эњтимоми Љаъфари Шиор. –
Тењрон, Интишороти илмї ва фарњангї, 1374, с.191.
3Муќаддимаи Фазоилї/ Таърихи Саолибї, машњур ба “Ғурар ахбор мулук алфурс ва сиярињим”-и Саолибии Нишопурї. Пешгуфтор ва тарљумаи
Муњаммади Фазоилї. – Тењрон, “Нуќра”,1368, с.сию њафт.
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Наср, ки китоби “Ғурар ус-сияр” бо дастури ў навишта шудааст, ба
шумор меомад.
Саолибии дуюм – Абўмансур Њусайн ибни Муњаммади
Саолибии Марғанї муаррихе ношинохта аст, зеро номи ў ба љуз аз
пушти муќоваи дастхати мањфуз дар китобхонаи Истамбул ва дар
асоси он дар “Кашф уз-зунун”-и Њољї Халифа ва “Ќомус алАъломи”-и Хайруддини Зириклї1 дар ягон манбаи муътамад зикр
нашудааст. Аз ин рў, санањои зиндагї ва савонењи рўзгораш
маълум нест. Бо вуљуди ин, Саййид Муњаммади Рўњонї – мутарљими китоби “Ғурар ус-сияр” ба забони форсї дар муќоваи тарљума Саолибии Марғаниро “даргузашта ба соли 429-и њиљрии ќамарї”, яъне 1038-и мелодї муаррифї кардааст, вале дар пешгуфтори
нисбатан муфассали худ ба китоб аз ин санаи даргузашти муаллифи таърихнома ёде накардааст. Аз ин рў метавон њадс зад, ки
мутарљими китоб (ва ё ношири он) соли 429 њ.(1038 м.)-ро, ки санаи
даргузашти Саолибии Нишопурї аст, сањван чун санаи вафоти
Саолибии Марғанї зикр кардааст.
Дар “Ќомус ал-Аълом”-и Зириклї санаи вафоти Саолибии
Марғанї соли 421/1030 зикр шудааст, вале маълум нест, ки ин сана
баргирифта аз кадом маъхаз аст.
Аз нисбаи муаллиф – “Марғанї” пайдост, ки ў аз ноњияи Марғани вилояти Ғури Афғонистон бархестааст. Лозим ба таъкид аст, ки
дар дастхати фавќуззикри Истамбул нисбаи “Марғанї” бидуни
нуќот (дар њарфњои “ғайн” ва “нун”) омадааст ва такмилгарони
“Кашф уз-зунун” ва, бо такя ба ин китоб, муаллифи “Ќомус ал-Аълом” низ “Марғанї”-ро “Маръашї” хонда ва забт кардаанд2. Чун
натиљаи ќироати хатои ин нисба, дар нашри дастхати ноќиси
Китобхонаи Бодлеан, ки тањти унвони “Таърих “Ғурар ус-сияр”
дар Бейрут сурат гирифт, муаллифи китоб “Маръашї” сабт
шудааст3.
Пас аз нашри ќисмати марбут ба таърихи Эрони “Ғурар уссияр” аз љониби Њ. Зотенберг масъалаи интисоби китоб ба яке аз ду
Саолибии мазкур мавриди таваљљуњи бештари шарќшиносони
аврупоии ибтидои асри ХХ ќарор гирифт. Аз љумла, худи Њ.
Зотенберг дар муќаддимаи муфассали худ муаллифи таърихномаро
1 Зириклї, Хайруддин. Ќомус ал-Аълом. Дар 16 љилд. - Байрут, Дор ул-илми
ли-л-малойин, 2002, љ.2, с.254
2 Њољї Халифа. Асари мазкур, чопи Флюгел, љ.IV, с.319; Зириклї. Ќомус алАълом, љ.2, с.254, повараќ.
3 Маръашї. Таърих Ғурар ус-сияр. Њаќќаќању ва ќаддама лању Суњайл
Баккор.- Бейрут, 1996.

‐ 12 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Абўмансур Абдулмалики Саолибии Нишопурї, яъне њамон адиб
ва нависандаи маъруфи замон донистааст ва дар таъйиди назари
худ чанд далел зикр кардааст. Донишмандони дигари аврупои он
даврон Нелдеке ва Габриэли низ дар масъалаи интисоби “Ғурар уссияр” пайрави аќидаи Њ.Зотенберг будаанд1. Бар хилофи ин, ду
мусташриќи дигар К. Брокелман ва Л. Каэтани китобро мансуб ба
Саолибии Марғанї – муаррихи ношинохтаи ањди Ғазнавиён дониста ва далелњои овардаи Зотенберг ва Габриэлиро барои интисоби
китоб ба Саолибии Нишопурї нокофї хондаанд2. Донишмандони
баъдї низ дар ин масъала ба ду гурўњ таќсим шудаанд. Аз љумла,
Муљтабо Минавї ва дар пайрави аз ў Саййид Муњаммади Рўњонї,
Муњаммад Љаъфари Ёњаќќї, Муњаммади Њусайнї ва чанд тани
дигар аз донишмандони эронї “Ғурар ус-сияр”-ро аз таълифоти
Саолибии Марғанї донистаанд3. Бархе дигар аз ањли назар, аз
ќабили Муњаммади Фазоилї, Аббоси Парешрўй, Мањмуди Умедсолор, Муњаммади Равшан ва ғайра муаллифи таърихномаи
мавриди назарро Саолибии Нишопурї медонанд4. Муаррихи
барљастаи рус В.В.Бартолд низ “Ғурар ус-сияр”-ро аз нахустин
осори таърихии замони Ғазнавиён ба шумор оварда, онро ба
ќалами Саолибии Марғанї нисбат додааст5
Дар таърихшиносии Тољикистон Н.Амиршоњї дар пешгуфтори
хеш ба нашри љилди якуми “Равзат ус-сафо”-и Мирхонд китоби

Брокелман К. Асари мазкур, љ. VI, с.118.
Брокелман К. Асари мазкур, љ.VI, с. 117-118.
3 Дебочаи устод Минавї. Асари мазкур, с. саду бисту ду–саду бисту панљ;
Саолибии Марғанї. Шоњномаи куњан. Порсии “Ғурар ус-сияр”. Порсигардон
С.М.Рўњонї. –Машњад, Интишороти Донишгоњи Фирдавсї, 1372, с.16-17;
Ёњаќќї М.Љ.. Ғурар ус-сияр. – Донишномаи забон ва адаби форсї. Ба
сарпарастии Исмоили Саодат. Љ. IV.- Тењрон, 1391, с. 714-716; Њусайнї М.
“Шоњнома”-и Фирдавсї ва “Шоњнома”-и Саолибї. /Номвораи доктор
Мањмуди Афшор. Тењрон: Бунёди мавќуфоти Мањмуди Афшор, 1375, љ.9,
с.5057-5068).
4 Муќаддимаи Фазоилї. Асари мазкур, с. се-ёздањ; Аббоси Парешрўй. Баробарнињоди “Шоњномаи”-и Фирдавсї ва “Ғурар ус-сияр”-и Саолибї.- Тењрон,
Бунёди мавќуфоти Мањмуди Афшор, 1390, с.475; М. Умедсолор. Саолибии
Нишопурї ё Саолибии Марғанї?/ Номаи Бањористон. Соли 8-9. 1386-1387.
Дафтари 13-14, с. 131-143; М.Равшан. Баробарнињоди “Шоњномаи”-и Фирдавсї ва “Ғурар ус-сияр”-и Саолибї./Маљ. Гузориши мерос. – Давраи дувум,
соли шашум, шумораи 1-2, 1391, с. 91-96).
5 Бартольд В.В. Туркистан в эпоху монгольского нашествия. /Сочинения. Т.1.
Москва, Изд-во Восточной литературы,1963, с.64.
1
2
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“Ғурар ус-сияр”-ро моли Саолибии Марғанї дониста, дар айни
замон ба печидагии ин мавзўъ ишора кардааст1.
Барои равшании имконпазир андохтан ба масъалаи интисоби
“Ғурар ус-сияр” бояд ба далелњои њар ду љониби бањс дар ин мавзўъ
назар андохт. Донишмандоне, ки “Ғурар ус-сияр”-ро аз таълифоти
Њусайн ибни Муњаммади Марғанї донистаанд, далелњои зеринро
пеш овардаанд:
Далели якум. Номи Абўмансур Њусайн ибни Муњаммади
Марғании Саолибї дар ќадимтарин нусхаи дастнависи “Ғурар уссияр”, ки дар китобхонаи Домод Иброњимпошо дар Истамбул мањфуз аст, њамчунин дар нусхаи мањфуз дар Китобхонаи миллии
Порис ва нусхаи ноќиси Китобхонаи Бодлеани Оксфорд сабт аст.
Бо такя ба маълумоти Њ.Зотенберг, М.Фазоилї ва М.Умедсолор, ки беш аз дигар донишмандон ба нусхањои дастнавис ё
микрофилмњои “Ғурар ус-сияр” дастрасї дошта ва суратњое аз
сањифањои марбутаи нусхањои мазкурро зимни пажўњишњои худ ба
нашр низ расонидаанд (ниг. М.Умедсолор), нахуст нусхаи
Истамбулро мавриди баррасї ќарор медињем. Дар ин нусха дар
чањор мавриди зерин ишора ба номи муаллиф рафтааст:
1. Дар пушти љилди дастнавис бо хатте навтар аз хати матни
китоб навишта шудааст: “Таъриху Ғурар ус-сияр фи ањвол мулуки
Аљам ли Њусайн ибн Муњаммад ал-Марғанї, љилди аввал ва сонї”.
Аён аст, ки ин ёддошт дар пушти љилди китоб аз китобдор ва ё
соњиби ин нусха аст ва ў, њамчунон ки М.Умедсолор ишора
кардааст, забони арабиро ба дурустї намедонистааст, вагарна
вожаи “Аљам”-ро дар шакли “ал-Аљам” менавист2.
2. Дар сањифаи унвони (титульный лист) муљаллади аввал, ки
мунаќќаш ва музайян аст, дар дохили наќш омадааст: “алМуљаллад ал-аввал мин Таърих Ғурар ус-сияр ли-л-Њусайн ибн
Муњаммад ал- Марғанї”.
3. Дар сањифаи мунаќќаши љилди дуюми китоб дар дохили наќш
навишта шудааст: “ал-Муљаллад ас-сонї мин китоб Ғурар ус-сияр
ли-л-Њусайн ибн Муњаммад ал-Марғанї”.
4. Дар болои вараќи аввал ва дуюми матни китоб бо хати куфї
катибаи зерин навишта шудааст: “ал-Муљаллад ал-аввал мин
Таърих Ғурар ус-сияр, тасниф аш-шайх ал-имом Абумансур асСаолибї, рањимањул-Лоњу” (яъне муљаллади аввал аз Таърихи

1Мирхонд.

Равзат ус-сафо. Ќисми аввал, китоби 1. – Душанбе, “Эр-граф”,
2004, пешгуфтор: с.131-132, њошияи матн: с.36.
2 Умедсолор М. Асари мазкур, с.135.
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Ғурар ус-сияр, нигоштаи шайхи имом Абўмансури Саолибї, Худо
рањматаш кунад).
Чунон ки аз се мавриди аввал аён аст, номи “Њусайн ибни
Муњаммади Марғанї” дар пушти љилди китоб (дар шакли ёддошти
китобдор ё соњиби китоб) ва дар сањифањои унвони љилдњои якуму
дуюм, яъне хориљ аз матни китоб зикр шудааст.
Ба њадси Њ.Зотенберг, М.Фазоилї ва М.Умедсолор дар сањифаи
унвони китоб метавонад номи муаллиф китоб ё молики он, яъне
шахсе, ки китоб барои ў навишта шудааст, забт гардад. Адиб ё
муаррихи арабизабоне бо номи “Њусайн ибни Муњаммади
Марғанї”, чунон ки ќаблан ёд шуд, дар њеч як аз маъхазњо ва
китобњои марљаи арабизабон ё форсизабон ба чашм намерасад.
Пас, имкон дорад, ки ў молики китоб бошад? Њ.Зотенберг дар
љустуљўи чунин “молик” рафта ва асари ўро дар таърихномаи Ибни
Асир пайдо карда, навиштааст: “Шахсияте бо њамин ном (яъне,
Њусайн ибни Муњаммади Марғанї) њудуди поёни ќарни шашуми
њиљрї дар сиёсат чењра намуд. Вай яке аз фармондењони лашкарии
шоњзодаи Ғурї Ғиёсуддин ва љонишинаш Шињобуддин буд. Аз он
љо, ки нусхаи хаттии Ќустантания (яъне Истамбули кунунї – З.Н.)
дар соли 599 њиљрї (1202 м) истинсох шуда...ва бо таљаммуле хос
пардохта шуда, чунин ба зењн мутабодир мешавад, ки ин нусха
барои ин шахсияти олимаќом навишта шуда бошад”1. Минбаъд М.
Фазоилї доманаи љустуљўро доир ба шахсияти лашкаркаши ғурї
Њусайн ибни Муњаммади Марғанї васеъ намуд ва дар заминаи
ковишњо дар таърихномаи “ал-Комил фи-т-таърих”-и Ибни Асир
ва “Таърихи гузида”-и Њамдуллоњи Муставфї муайян кард, ки
Њусайн ибни Муњаммади Марғанї “дар поёни ќарни шашум
мезиста ва рамазони соли 599 њ. кушта шуд... Дар њамин солњо
Султон Ғиёсуддин ва бародараш (яъне, амир Шињобуддин – З.Н.)
ба Нишопур њамла бурданд ва онљоро гирифтанд.... Иттифоќан
нусхаи Ќустантания дар њамин солњо (597 ё 599 њ.) навишта
шудааст”2. Бино бар ин, М.Фазоилї њадс задааст, ки Њусайн ибни
Муњаммади Марғанї, ки ба њайси лашкаркаши Султон Ғиёсуддин
ва амир Шињобуддин дар забти Нишопур иштирок дошт,
метавонист нусхаи дастнависи “Ғурар ус-сияр”-ро дар њамин шањр
ва ё Ғазнин ба даст оварад ва номаш чун молики он дар сафњаи
музайяни унвони китоб сабт гардад. М.Умедсолор ин њадси
М.Фазоилиро “комилан сањењ” дониста ва бар асоси шиносоияш

1
2

Муќаддимаи Зотенберг. Асари мазкур, с. њафтоду се.
Муќаддимаи Фазоилї. Асари мазкур, с.нуњ.
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бо нусхаи Истамбул соли китобати нусхаро на “597 ё 599 њ.”, чунон
ки Њ.Зотенберг ва дар пайравї ба ў М.Фазоилї гумон доштанд,
балки “масалламан 597њ.” хондааст1. Ин тасњењи М.Умедсолор аз
он љињат муњим аст, ки соли 599 њ. соли кушта шудани Њусайн ибни
Муњаммади Марғании лашкаркаш буд ва агар соли китобати
нусхаро низ 599 њ. донем, пас имкони “молик” шудани ў ба нусха
камтар хоњад буд, вале китобати нусхаи мазкур дар соли 597 њ.,
яъне ду сол пеш аз марги молик, чунин як имконро зиёд мекунад.
Нусхае аз “Ғурур ус-сияр”, ки дар китобхонаи миллии Порис
тањти раќами 5053 мањфуз аст ва дар асри ХVI китобат шуда, дар
соли 1891 аз Мавсили Ироќ ба даст омадааст, тафовутњое бо нусхаи
Истамбул дорад. Бино бар ин тафовутњо, М.Умедсолор нусхаи
Порисро “шохае мустаќил аз шаљараи насаби матни “Ғурар уссияр” арзёбї карда, шањодати онро “њоизи ањамият” донистааст2.
Яке аз тафовутњое муњим миёни нусхањои Истамбул ва Порис он
аст, ки дар матни нусхаи Истамбул њар љо, ки “ќола муаллиф алкитоб” (яъне, муаллифи китоб гўяд) омада бошад, дар матни
нусхаи Порис номи муаллиф Абўмансури Саолибї зикр шудааст,
чунончи: “Ќола муаллиф ал-китоб ва њува ал-имом ал-устод
Абўмансур ас-Саолибї, рањмату-л-Лоњи алайњи”, ё “Ќола аш-шайх
ал-имом Абумансур ас-Саолибї, разия-л-Лоњу анњу”. Чунон ки
ќаблан зикр шуд, дар болои вараќи аввал ва дуюми матни нусхаи
Истамбул низ бо хати куфї номи муаллиф “аш-шайх ал-имом
Абумансур ас-Саолибї, рањимању-л-Лоњ” сабт шудааст. Бад-ин
маънї, њам ќадимтарин нусхаи “Ғурар ус-сияр” (яъне нусхаи
Истамбул) ва њам нусхаи нисбатан мутааххир (нусхаи Порис), ки
њар ду нусхањои мустаќили китоб њастанд, таълифи “имом” ва
“шайх” Абўмансури Саолибї будани онро таъйид мекунанд.
Дар нусхаи ноќиси “Ғурар ус-сияр”, ки дар китобхонаи
Бодлеани Оксфорд мањфуз аст, номи “Њусайн ибни Муњаммади
Марғанї” дар рўи сафњаи унвони китоб сабт шудааст. М.Умедсолор мушаххасоти ин нусхаро баррасї намуда, бар асоси ќавоиди
маъмул дар матншиносї онро “дарвоќеъ истинсохе аз љилди сеюм ё
чањоруми ќадимтарин нусхаи“Ғурар ус-сияр”, яъне нусхаи мањфуз
дар китобхонаи Истамбул донистааст. Бино бар ин, ў ба хулосае
омадааст, ки нусхаи Бодлеан “шоњиди мустаќилле” нест ва
шањодаташ дар њалли ќазияи интисоби “Ғурар ус-сияр” “дарвоќеъ
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Умедсолор М. Асари мазкур, с.137.
Умедсолор М. Асари мазкур, с.137.
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такрори шањодати нусхаи Истамбул” аст1. Ба иборати дигар, дар
ин нусха низ мисли нусхаи Истамбул номи “Њусайн ибни Муњаммади Марғанї” на дар матни китоб, балки дар сањифаи унвон
омада, онро метавон чун номи соњиб ё молики китоб талаќќї кард.
Њамин тариќ, аз баррасии нусхањои “Ғурар ус-сияр” метавон ба
ду натиља расид:
Якум, дар нусхањои китоб ду номи мустаќил – “Њусайн ибни
Муњаммади Марғанї” ва “Абўмансури Саолибї” ба назар мерасанд, вале дар ягон маврид номи “Абўмансур Њусайн ибни Муњаммади Марғании Саолибї” наомадааст. Ќадимтарин маъхазе, ки
дар он номи “Абўмансур Њусайн ибни Муњаммади Марғании
Саолибї” дучор мешавад, “Кашф уз-зунун”-и Њољї Халифа аст,
чунончи “Ғурар ус-сияр” фи таърих, таълиф Абимансур ал-Њусайн
ибн Муњаммад ал-Марғанї ас-Саолибї. Аввалуњу “Аммо баъда
њамди-л-Лоњи-мудир ал-афлоќи фи самоињи (ило охирињи). Ва њува
фи арба’а муљаладдотин мин Одама Абил-л-башари ило давлати
Мањмуд Сабуктекин”2 (Тарљума: “Ғурар ус-сияр, дар мавзўи
таърих. Таълифи Абўмансур Њусайн ибни Муњаммади Марғании
Саолибї. Аввали китоб ин аст: “Пас аз ситоиши Худованде, ки
сипењри барин ба гардиш дароварда...”. Ва он иборат аз чањор
муљаллад ва фарогири таърих аз замони Одам – падари инсоният
то салтанати Мањмуди Субуктекин аст”).
Муаллифи “Кашф уз-зунун” ва такмилгарони ин китоб аз
мардуми Туркия буданд ва зоњиран, онњо нусхањои Истамбулро
дида, на танњо маълумотро доир ба номи китоб, оғози он ва теъдоди муљалладоташ тањия кардаанд, балки ду номи алоњидаи
“Њусайн ибни Муњаммади Марғанї” ва “Абўмансури Саолибї”-ро
низ ба њам оварда, як номи “Абўмансур Њусайн ибни Муњаммади
Марғании Саолибї”-ро “ихтироъ” кардаанд. Лозим ба таъкид аст,
ки маълумоти мазкур дар матни “Кашф уз-зунун” (чопи Флюгел)
дар камонак [ ] омада ва аён аст, ки дар матни асли китоби Њољї
Халифа набуда, онро такмилгарони баъдї ба матн афзудаанд.
Љолиб аст, ки ин маълумот дар нашрњои “Кашф уз-зунун”, ки дар
Тењрон (нашри сеюм, дар ду љилд, 1378/1967) ва Бейрут (нашри
“Дор ул-фикр, дар шаш љилд, 1419/1999) сурат гирифтанд, ба назар
намерасад. Ин амр низ худ далел бар он аст, ки номи “ихтироъ”шудаи “Абўмансур Њусайн ибни Муњаммади Марғании Саолибї”
дар ин нашрњо таъйиди худро наёфтааст.
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Умедсолор М. Асари мазкур, с.139.
Њољї Халифа. Асари мазкур, чопи Флюгел, љ.4, с.319.
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Пас муаллифи китоб “Њусайн ибни Муњаммад Марғанї”
набуда, балки “Абўмансури Саолибї” аст. Ин љо пурсише метавонад матрањ бишавад, ки “аш-шайх ал-имом Абўмансур ас-Саолибї”, ки дар болои сафњаи аввалу дуюми матни “Ғурар ус-сияр”
омада ва бад-ин ваљњ пуштвонаи матнї њам дорад, оё Саолибии
Нишопурии машњур ва соњиби “Ятимат уд-дањр” аст ё каси дигар?
Дар посухи ин пурсиш бояд таъкид кард, ки дар ағлаби кулли
манобеъ ва маохизи адабиву таърихие, ки аз Саолибии Нишопурї
ёд шудааст, алќоби “шайх”, “имом” ва “устоз” пеш аз номи ў зикр
шудааст. Аз мурољиат ба дањњо китобе, ки дар онњо номи Абўмансури Саолибии Нишопурї бо алќоби мазкур омадааст, сарфи назар
мекунем ва ба њамон “Кашф уз-зунун” рўй меорем, ки “ихтироъ”-и
фавќуззикраш боиси печидагии мавзўи мавриди назар шудааст.
Чунончи, муаллифи “Кашф уз-зунун” дар муаррифии китоби
“Эъљоз ул-иљоз” номи нигорандаи он – Саолибиро бо лаќаби “ашшайх”1, дар муаррифии китоби “Симор ул-ќулуб фи-л-музоф ва-лмансуб” низ бо лаќаби “аш-шайх”2, дар муаррифии китоби “Ятимат уд-дањр фи мањосин ањл ал-аср” бо лаќаби “ал-имом” ва
тавсифи “шайх ул-адаб”3 овардааст.
Нуќтаи дигарро низ бояд таъкид кард, ки дар мавриди зиёд
Саолибии машњур, ки номи пуррааш Абўмансур Абдулмалики
Нишопурї аст, бо номи кўтоњи иборат аз куния ва нисбат, яъне
“Абўмансур Саолибї” ва њатто танњо бо кунияи “Абўмансур” дар
ашъори њамасронаш4 ва ё танњо бо нисбати “Саолибї” ёд шудааст.
Бад ин тартиб шояд шакке намонда бошад, ки алќоби “аш-шайх”
ва “ал-имом” аз лаќабњои хоси Абўмансури Саолибии маъруф буда
ва Абўмансури Саолибї бо њамин алќоб дар дастнависњои “Ғурар
ус-сияр” низ њамон Саолибии машњур аст, на каси дигар.
Далели дуюми онњое, ки интисоби “Ғурар ус-сияр”-ро ба Саолибии маъруф ќабул надоранд, ин аст, ки китоби мазкур дар осори
адабиву таърихии наздик ба замони ў ё дуртар аз он ба вай нисбат
дода нашудааст. Бояд таъкид кард, ки теъдоди осори Саолибии
Нишопурї, ки аз китобу рисолањои хурду бузург иборат аст, дар
манобеи адабиву таърихї ва тадќиќоти муосир беш аз сад адад

1 Њољї Халифа. Кашф уз-зунун ан асомї ал-кутуб ва-л-фунун. Дар 6 љилд. –
Байрут, Дор ул-фикр, 1419/1999, љ.1, с.150.
2 Њољї Халифа. Асари мазкур, чопи Байрут, љ.2, с.419.
3Њољї Халифа. Асари мазкур, чопи Байрут, љ.2, с.829
4 Ниг.: Умедсолор М. Асари мазкур, с.141.
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муайян шудааст1. Муаллифони ағлаби маъхазњои шарњињолї дар
фаслњои марбут ба Саолибї танњо чанд адад китоби ўро зикр
карда, аз овардани фењристи тўлонии осори вай худдорї кардаанд.
Дар таъйиди ин матлаб метавон аз “Вафаёт ул-аъён”-и Ибни
Халликон, “Нузњат ул-алиббо”-и Анборї, “Думят ул-ќаср”-и
Бохарзї ва сарчашмањои дигар ёдовар шуд, ки њар яке теъдоди
гуногуни осори Саолибиро ба ќайд овардаанд. Бино бар ин, имкон
дошт, ки номи китоби “Ғурар ус-сияр” мисли дањњо китобу рисолањои Саолибии Нишопурї аз фењристњои осори мазкури ў дар
сарчашмањои фавќуззикр берун монда бошад. Аз сўи дигар, китоби
“Ғурар ус-сияр” ё гунањои дигари унвони ин асар дар таълифоти
донишмандони гузашта аз замони наздик ба рўзгори Саолибї зикр
шудааст, чунончи:
1. Ќадимтарин маъхазе, ки дар он интисоби “Ғурар ус-сияр” ба
Саолибї ба вазоњат таъкид шудааст, “Калила ва Димна”-и
Насруллоњи Муншї (соли таълифаш 1144) мањсуб мешавад. Дар
муќаддимаи ин асар бо ишора ба Султон Мањмуди Ғазнавї
омадааст, ки “маноќиби ин подшоњро нињоят нест ва таворихи
мутаќаддимон ба зикри он нотиќ аст, алалхусус “Ғурару сияр”-и
Саолибї, рањматуллоњи алайњи, бар тафсили он муштамил аст”2.
2. Муаррихи маъруф Салоњуддини Сафадї (696/1296 –
764/1362) дар муќаддимаи муфассали китоби шарњињолии худ “алВофї би-л-вафаёт” таърихномањоро ба навъњои гуногун дастабандї карда ва дар навъи “Таворих ул-мулук” (яъне, таърихномањои шоњон) китоби “Сират ул-мулук”-и Саолибиро зикр
кардааст3. Ин китоб дар “Кашф уз-зунун” низ ба Абўмансур
Абдулмалики Саолибї (дар матн “Абдулмалик ибни Мансури
Саолибї” рафтааст, ки хато буданаш шаккеро эљод наменамояд),

Ниг.: Амонов С. Саолибии Нишопурї ва мероси адабии ў. - Хуљанд, 2011,
с.60-65
2Насруллоњи Муншї. Калила ва Димна.- Язд, “Бењобод”, 1382, с.21.
3 Сафадї. “ал-Вофї би-л-вафаёт”. Дар 29 љилд. – Байрут, Дор эњё ат-турос аларабї, 1420/2000, љ.1, с. 59. М. Фазоилї бидуни зикри маъхаз навиштааст, ки
муаллифи “ал-Вофї би-л-вафаёт” “њаштоду чањор китоб аз Абўмансур
Абдулмалик ибни Муњаммад ибни Исмоили Саолибии Нишопурї ном
мебарад, ки яке аз онњо “Ғурар ахбор мулук ал-фурс” аст” (Муќаддимаи
Фазоилї. Асари мазкур, с.се). Мурољиати бевосита ба китоби “ал-Вофї би-лвафаёт” нишон дод, ки, аввалан, дар ин сарчашма на 84 китоби Саолибї,
балки 66 асари вай зикр шудааст. (Сафадї. Асари мазкур, љ. 18, с.130-131).
Сониян, дар миёни ин осор китобе бо номи “Ғурар ахбор мулук ал-фурс” ба
ќайд наомадааст, балки дар љои дигар, яъне муќаддимаи “ал-Вофї би-лвафаёт” китоби “Сират ул-мулук”-и Саолибї забт шудааст.
1
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нисбат дода шудааст1. Ба гумони наздик ба яќин, “Сират ул-мулук”
гунаи дигари номи китоби “Ғурар ус-сияр” аст. Чунон ки ќаблан
дидем, номи ин китоб дар дастнависњои мављуда дар гунањои
мухталифи пурраву мухтасари “ал-Ғурар фи ахбор ал-мулук ва
сиярињим”, “Ғурар ахбор ал-мулук ва сиярињим”, “Ғурар ус-сияр
фи ањвол мулук ал-Аљам” ва ғайра зикр шудааст. Бино бар ин,
номи мухтасар ва хулосашудаи китоб будани тасмияи “Сират улмулук” ба воќеият наздик аст. М. Умедсолор низ, бидуни ин ки дар
сињњати чунин як назар исрор варзад, онро “номаъќул” нашуморидааст2
3. Маъхази дигаре, ки “Ғурар ус-сияр” дар он ба ќалами
Саолибї мансуб аст, “Љуғрофиё”-и Шињобуддин Абдуллоњи Хавофї, машњур ба Њофизи Абрў (ваф. 833/1429) аст. Муаллифи мазкур
аз китоби Саолибї ба нањваи зерин ёд кардааст: “Имом Саолибї
дар китоби “Ғурар ва сияр” овардааст”3. Бино бар он чи ќаблан
дар мавриди номи китоби Саолибї зикр гардид, дарёфтан душвор
нест, ки Њофизи Абрў дар забти номи китоб њарфи атфи “ва”-ро
хато овардааст.
4. Муаллифи номвар Ғиёсуддин ибни Њумомуддини Њусайнї
маъруф ба Хондамир (880/1475-942/1535) низ дар “Њабиб ус-сияр”-и
худ аз китоби Саолибї чунин ёд кардааст: “Ва аз афозили љањон
Абўмансури Саолибї ... буд ва номи Абўмансур, Абдулмалик ибни
Муњаммад ибни Исмоил аст ва китоби “Ғурар ва сияр ал-мулук” аз
љумлаи таснифоти ўст.”4. Ба ањли басират пўшида нест, ки дар
“Њабиб ус-сияр” низ дар зикри номи китоби Саолибї хатое шабењ
ба сањви “Љуғрофиё”-и Њофизи Абру рафта ва вови атф дар
тасмияи “Ғурар ва сияр ул-мулук” зиёдатист, зеро аз сиёќи ривояти
Хондамир њам пайдост, ки манзури ў њамон як китоби воњиди
“Ғурару сияр ал-мулук” аст.
Аз он чи таъкид шуд, пайдост, ки маъхазњои адабиву таърихии
асрњои миёна низ мансубияти китоби “Ғурар ус-сияр”-ро ба ќалами
Саолибї ба ќайд овардаанд.

Њољї Халифа. Асари мазкур, чопи Байрут, љ.2, с.55. Дар матн “Абдулмалик
ибни Мансури Саолибї” рафтааст, ки хато буданаш шаккеро эљод
наменамояд.
2 Умедсолор М. Асари мазкур, с. 140.
3 Љуғрофиёи Њофизи Абрў. Тасњењ ва тањќиќи Содиќи Саљљодї. Тењрон,
Бунёни нашри мероси мактуб, 1375, љ.1, с.83.
4 Хондамир. Таърихи Њабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар. Дар 4 љилд. Тењрон, китобхонаи Хайём, 1333, љ.2, с.442
1
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Ба ғайр аз шањодатњои дастнависњои мављудаи “Ғурар ус-сияр”
ва маъхазњои адабиву таърихии гузашта далелњои дигаре низ
њастанд, ки аз матни китоби “Ғурар ус-сияр” бармеоянд ва
метавонанд ба њалли масъалаи интисоби китоби мазкур мусоидат
намоянд. Дар истихрољи ин далелњо аз матни китоби “Ғурар уссияр” хидмати Њ. Зотенберг ќобили таъкид аст. Ў матни китоби
“Ғурар ус-сияр”-ро бо матнњои китобњои маъруф ва мусаллами
Саолибї, аз ќабили “Ятимат уд-дањр”, “Латоиф ул-маориф”, “Хосс
ул-хос”, “Наср ун-назм”, “Сињр ул-балоға” ва ғайра мавриди
муќоиса ќарор дод ва 46 мавриди мушобињат ва такрори љумлањо
ва иборотро дар он китобњо пайдо кард1. Лозим ба таъкид аст, ки
дар ин мавридњо сухан аз љумлаву ибороти оддї ва бепироя
намеравад, ки мушобињати онњо дар осори мухталиф амре
имконпазир ва табиї аст, балки гап дар сари љумлаву ибороте аст,
ки бо истиораву киноёт, муболиғаву иғроќ музайян њастанд ва
ќиссаву мутоибот ва нукоти адабиву иќтибосоти ќуръониро дар
бар гирифтаанд. Аён аст, ки такрори ин гуна самарањои балоғату
суханорої дар осори мухталиф баёнгари сабки хоси суханвар ба
шумор меояд. Барои он ки матлаб равшантар шавад, ду намунае аз
њаммонандињои љумлањо дар “Ғурар ус-сияр” ва китобњои дигари
Саолибї зикр мекунем. Дар “Ғурар ус-сияр”2 дар мавриди тањрик
ба идомаи кори нек омадааст: “Фа ин раайта ан тушаййида мо
ассаста ва тасќї мо ғараста...” (яъне: Агар раво мебинї, пас устувор
кун он чиро поягузорї кардї ва обёрї кун он чиро коштї...). Айни
њамин љумла дар “Сињр ул-балоға”-и Саолибї3 низ омадааст.
Дар “Ғурар ус-сияр”4 дар васфи боландагиву сарсабзии Сиёвуш
љумлаи зер омадааст: “Ва кодат ил-ъуюну таъкулуњу ва-л-ќулубу
ташрибуњу” (Яъне: (мардум) мехостанд бо чашмони худ ўро
бихўранд ва ба дил биёшомандаш). Ин љумла низ дар “Сињр улбалоға”-и Саолибї5 такрор шудааст.
Гузашта аз љумлаву ибороти мушобењ, миёни “Ғурар ус-сияр” ва
китобњои мусаллами Саолибии Нишопурї дар истифодаи вожаи
“Ғурар” (яъне, ашёи баргузида, барљаста, гулчин) низ њамоњангї ба
чашм мерасад. Саолибї дар бузургтарин асари худ “Ятимат удМуќаддимаи Зотенберг. Асари мазкур,с.њаштоду ду-њаштоду шаш.
Саолибї, Абўмансур Абдулмалик ибни Муњаммад ибни Исмоил. Ғурар
ахбор мулук ал-фурс ва сиярињим.Чопи Зотенберг. – Порис, 1900, с.125-126
3 Муќаддимаи Зотенберг. Асари мазкур, с.њаштоду ду.
4 Саолибї, Абўмансур Абдулмалик ибни Муњаммад ибни Исмоил. Ғурар
ахбор мулук ал-фурс ва сиярињим. Чопи Зотенберг, с.168
5 Муќаддимаи Зотенберг. Асари мазкур, с.њаштоду ду.
1
2
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дањр” њини сухан аз шоирону адибон пайваста ин вожаро дар
сиғањои “мин ғурари ашъорињи” (аз ашъори баргузидаи ў), “ғурару
осорињи” (осори барљастаи ў), “ғурару хутабињи” (хутбањои
баргузидаи ў), “ғурару назмињи ва насрињи” (гулчини назму насри
ў) ва ғайра ба кор гирифтааст. Фузун бар ин, вожаи “Ғурар” дар
номи ду асари Саолибї - “Ғурар ул- балоға ва тураф ул-бароа” ва
“Ғурар ул-мазоњик”1 низ ба назар мерасад. Шабоњати номњои ин ду
китоб ва китоби “Ғурар ус-сияр” беасос набуда, он дар заминаи
иштиёќи Саолибї ба корбасти вожаи “ғурар” њосил шудааст. Бадин тартиб такрори љумлаву иборот ва вожањои алоњида дар “Ғурар
ус-сияр” ва китобњои маъруфи Саолибї ба умумияти сабки таълиф
дар ин китобњо ишора мекунад.
Бо назардошти ин умумият Мањмуди Фазоилї навиштааст:
“Ончунон сабки тањрир ва интихоби калимот ва таъбирот дар
китоби “Ғурар ус-сияр” бо кутубу рисолоти Абдулмалики
Саолибии Нишопурї мушобењ аст, ки агар нагўем ин ду нависанда
як тан аст, ногузир бояд бигўем: китоби “Ғурар ус-сияр”
бузургтарин намунаи сирќати калом ва таъбироти адабї аст, ки як
тан аз калом ва кутуби нависандаи њамасри худ кардааст”2.
Њ. Зотенберг ба далели дигари интисоби “Ғурар ус-сияр” ба
Саолибии Нишопурї ишора кардааст, ки он такрори њамсони
баъзе ќиссаву ривоёт ва андарзњои шоњони устуравиву таърихии
эронї дар “Ғурар ус-сияр” ва осори дигари Саолибии Нишопурї
аст. Миёни ин такрорњои њамсон бавижа ќиссаи Њасан ибни
Собити шоир бо фиристодаи охирин подшоњи Ғассониён Љабал
ибн ал-Айњам љолиб аст, ки он дар як номаи адиби маъруфи
муосири Саолибї – Абўисњоќи Собї наќл шуда ва муаллифи “Ғурар ус-сияр” онро писандида ва дар љилди дуюми китоб, ки то њол
дар шакли дастнавис монда ва нашр нашудааст, ривоят кардааст.
Ин ќисса дар ду китоби мусаллами Саолибї – “Ятимат уд-дањр” ва
“Латоиф ул-маориф” бо њамон љумлаи таъкидии “Ман ќисмате аз
номаи Абўисњоќи Собиро писандидам, ки...” ба назар мерасад ва
ин маънои онро дорад, ки бино ба навиштаи Њ. Зотенберг, “Ғурар
ус-сияр”, “Латоиф ул-маориф” ва “Ятимат уд-дањр” таълифи як
муаллиф њастанд, яъне Абўмансур Абдулмалики Саолибї”3.
Дар идомаи далелњои фавќуззикр метавон ба як нуктаи дигар
ишора кард, ки мухолифони интисоби “Ғурар ус-сияр” ба Саоли-

Амонов С. Асари мазкур, с.60-65.
Муќаддимаи Фазоилї. Асари мазкур, с. њашт.
3 Муќаддимаи Зотенберг. Асари мазкур, с. навад.
1
2
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бии Нишопурї низ аксаран ба он такя мекунанд ва мегўянд, ки
Саолибии Нишопурї адиб, шоир, сухансанљ ва луғавї буд, на
муаррих. Бо назардошти он, ки далелњои зиёд ба ќалами Саолибї
тааллуќ доштани таърихномаи “Ғурар ус-сияр”-ро исбот мекунанд,
метавон ин масъаларо аз зовияи дигар дид ва муайян кард, ки оё
адиб ва шоир будани Саолибї дар таърихномаи мазкур ба ин ё он
нањве зоњир шудааст ё не? Дар посух ба ин пурсиш метавон
мадракњои зеринро зикр кард:
Якум, дар матни “Ғурар ус-сияр” муаллиф дар 57 маврид ашъори шоирони арабизабонро дар шарњи ин ё он воќеоти таърихї дар
њоли њаммонанд будани мазмуни ашъор бо гуфтор ва кирдори
ќањрамонони таърихнома зикр кардааст. Дар 39 маврид ашъори
зикршуда бо номи гўяндагони онњо ва дар мавориди боќимонда бо
ишораи “шоире гуфтааст” ба ќайд омадаанд. Дар миёни шоироне,
ки номашон дар “Ғурар ус-сияр” омадааст, њам сухансароёни ањди
љоњилия (Аъшо, Абўдуоди Иёдї, Адї ибни Зайд), њам ањди аввали
ислом ва хилофати Умавиён (Фараздаќ, Абуссалти Саќафї, Сакина
бинти Њусайн, Алї ибни Абўтолиб, Ќайси Омирї), њам ањди
аввали хилофати Аббосиён (Абўтаммом, Абўнувос, Ибни Муътазз,
Буњтурї, Абулатоњия, Башшор ибни Бурд, Убайдуллоњ ибни
Абдуллоњ ибни Тоњир) ва њам муосирони муаллифи китоб
(Абўбакри Хоразмї, Абулфатњи Бустї, Лањњом, Бадеуззамони
Њамадонї, Мутанаббї, Мансури Фаќењ, Абўисњоќ ибни Њилоли
Собї, Соњиб ибни Аббод ва ғайра) њузур доранд. Бад-ин маънї,
муаллифи “Ғурар ус-сияр” дар таърихи адабиёти араб ва
арабизабон табањњури тамом доштааст, вагарна аз миёни анбўњи
ашъори даврањои гуногун пайдо кардани байт ва ё пораи шеъре, ки
дар мазмун њаммонанди як воќеаи таърихї ва ё як гуфтори
ќањрамони таърихнома бошад, амре муњол ба назар менамояд.
Бидуни шакку шубња, чунин табањњури комилро дар шеъри араб
Саолибии Нишопурии адиб ва шоир дошт, хоссатан, ки ќисмати
бузурги осорашро ў дар заминаи оростани сухан, баёни асрори фасоњату балоғат ва тањияи маљмўањои дурдонањои шеъри арабизабон фароњам овардааст.
Дуюм, Саолибии Нишопурї дар тазкираи маъруфи худ –
“Ятимат уд-дањр” савонењи рўзгор ва намунањои осори шоирон ва
нависандагони асри Х ва аввали асри Х1, яъне муосирони худро
љой додааст. Муќоиса байни ин тазкира ва “Ғурар ус-сияр” собит
месозад, ки ағлаби ашъори дар таърихнома наќлшуда, хоссатан
ашъори мутааллиќ ба њамасрони Саолибї дар тазкира низ ба назар
мерасанд, чунончи:
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1. Ду байте, ки дар “Ғурар ус-сияр”1 дар ситоиши ќасри бунёдкардаи вазири бувайњї Соњиб ибни Аббод омадааст, дар “Ятимат
уд-дањр”2 низ сабт шудааст.
2. Шеъри Бадеуззамони Њамадонї дар мадњи Султон Мањмуди
Ғазнавї, ки дар 5 байт дар “Ғурар ус-сияр”3 наќл шудааст, дар
љилди чањоруми “Ятимат уд-дањр”4 мулоњиза мешавад.
3. Шеъри шоири њаљвсарои асри Х Лањњом, ки дар “Ғурар уссияр”5 дар шакли нодурусти Лаљљом омадааст, дар “Ятимат уддањр”6 дар сиғаи сањењ ба ќайд омадааст.
4. Шеъре, ки Абубакри Хоразмї аз Абулњасан ибни Ланкак
дар “Ғурар ус-сияр”7 ривоят кардааст, дар миёни ашъори шоири
ахир дар “Ятимат уд-дањр”8 забт шудааст.
5. Як байт шеъре, ки дар “Ғурар ус-сияр”9 аз номи “шоире”
наќл шудааст, дар “Ятимат уд-дањр”10 бо иловаи байти дигар
зимни ашъори Абулњасани Љавњарї ба ќайд омадааст.
6. Шеъри Абўбакри Хоразмї, ки муаллифи “Ғурар ус-сияр”11
дар шарњи зебоии Ширин бад-он тамассул љустааст, дар “Ятимат
уд-дањр” 12 ба таври њамсон наќл шудааст.
7. Ду байт шеъри Абулфатњи Бустї дар зарурати парњез аз
пургўї њам дар “Ғурар ус-сияр”13 ва њам дар “Ятимат уд-дањр”14
наќл шудааст.
Мавридњои мутобиќати ашъори наќлшуда дар “Ғурар ус-сияр”
ва “Ятимат уд-дањр” аз љониби як нафар навишта шудани ин ду
асарро ба исбот мерасонанд.
Сеюм, аксари шуарои асри Х - ибтидои асри Х1 мисли Абўбакри
Хоразмї, Бадеуззамони Њамадонї, Абулфатњи Бустї, Соњиб ибни
Аббод ва дигарон, ки ашъорашон дар “Ғурар ус-сияр” наќл

Саолибї. Ғурар ахбор мулук ал-фурс ва сиярињим. Чопи Зотенберг, с.398
Саолибї. Ятимат уд-дањр фи мањосин ањл ал-аср. Дар 6 љилд. – Байрут, Дор
ал-кутуб ал-илмийя, 1420/ 2000, љ.3, с.251.
3 Саолибї. Ғурар ахбор мулук ал-фурс ва сиярињим. Чопи Зотенберг, с.447.
4 Саолибї. Ятимат уд-дањр фи мањосин ањл ал-аср,љ.4,с.339.
5 Саолибї. Ғурар ахбор мулук ал-фурс ва сиярињим. Чопи Зотенберг,с.589.
6 Саолибї. Ятимат уд-дањр фи мањосин ањл ал-аср,љ.4,с.126.
7 Саолибї. Ғурар ахбор мулук ал-фурс ва сиярињим. Чопи Зотенберг, с.446.
8 Саолибї. Ятимат уд-дањр фи мањосин ањл ал-аср, љ.2, с.418.
9 Саолибї. Ғурар ахбор мулук ал-фурс ва сиярињим. Чопи Зотенберг, с.691.
10 Саолибї. Ятимат уд-дањр фи мањосин ањл ал-аср, љ.4, с.35.
11 Саолибї. Ғурар ахбор мулук ал-фурс ва сиярињим. Чопи Зотенберг, с.702-703.
12 Саолибї. Ятимат уд-дањр фи мањосин ањл ал-аср, љ.4, с.239.
13 Саолибї. Ғурар ахбор мулук ал-фурс ва сиярињим. Чопи Зотенберг, с.703.
14 Саолибї. Ятимат уд-дањр фи мањосин ањл ал-аср, љ.4, с.381-382.
1
2
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шудааст, бо Саолибии Нишопурї дўстиву муошират доштанд.
Муносибатњои дўстонаи Саолибии Нишопурї бо шоирону
адибони мазкур ва ашъоре, ки онњо ба якдигар бахшидаанд, дар
“Ятимат уд-дањр” ва осори дигари ин муаллиф ба ќайд омадаанд.
Бино бар ин, ваќте дар “Ғурар ус-сияр” муаллиф “Абўбакри
Хоразмї сурудаи Абулњасан ибни Ланкаки Басриро барои ман
хонд”1 менависад ва ё дар мавриди дигар таъйид мекунад, ки
“Бадеуззамони Њамадонї чакомаи барои подшоњи бузурги
Ховарзамин Абулќосим Мањмуд ибни Носируддин сурудаашро
барои ман хонд”2, аён мегардад, ки ин муаллиф ба љуз аз Саолибии
Нишопурї каси дигаре нест. Фаразан, агар ин касро Њусайн ибни
Муњаммади Марғанї бипазирем ва эътироф кунем, ки ў бо
Абўбакри Хоразмї, Бадеуззамони Њамадонї ва дигар шахсиятњои
маъруфи адабии давраи мавриди назар дўстї дошт ва онњо
шеърашонро ба вай хондаанд, пас чаро аз равобити онњо бо вай ва
ё аз шеъри онњо дар њаќќи вай хабаре дар ягон манбаъ дарљ
нашудааст? Ё чаро Саолибии Нишопурї, ки дар “Ятимат уд-дањр”и худ ва зайли он - “Татиммат ул-ятима” дар бораи беш аз 600
нафар адибони арабизабони замони худ маълумот додааст, вале
боре њам аз Њусайн ибни Муњаммади Марғанї, ки гўё мисли вай
кунияи “Абўмансур” ва нисбаи “Саолибї” доштааст, ёде накардааст? Посухи ин пурсишњо пас аз он далелњое, ки дар робита ба дастнависњои “Ғурар ус-сияр”, муќоисаи матни он бо осори мусаллами
Саолибии Нишопурї, рўзгору осори ин адиби маъруф ва
муносибаташ бо муосирон зикр шуданд, наметавонад љуз аз
бандњои зер бошад:
1. Мављудияти ду адиби њамзамон, ки њар ду кунияи якхелаи
“Абўмансур”, нисбаи яксони ношї аз як шуғли пўстиндўзии
“Саолибї” доштаанд, дар як шањр, дар дарбори як султон ва як
амир зистанд, дур аз имкон аст.
2. Номи “Абўмансур Њусайн ибни Муњаммади Марғании
Саолибї” аз “ихтирооти” муаллиф ва ё такмилгарони “Кашф уззунун”аст. Шахсияти адабиву таърихие бо ин ном аслан набудааст.
3.Муаллифи таърихномаи “Ғурар ус-сияр” каси дигаре, ба љуз
Абўмансур Абдулмалик ибни Муњаммади Саолибии Нишопурї
буда наметавонад.
Маъхазњои таълифи “Ғурар ус-сияр”. Таърихномаи Саолибии
Нишопурї, хусусан ќисмати аввали он, ки ба таърихи Эронзамини

1
2

Саолибї. Ғурар ахбор мулук ал-фурс ва сиярињим. Чопи Зотенберг, с.446
Саолибї. Ғурар ахбор мулук ал-фурс ва сиярињим. Чопи Зотенберг, с.447.
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тоисломї мутааллиќ аст, мазњари тадовуми суннатњои таърихнигории тоисломии форсу тољик дар асрњои нухустини исломї ба
шумор меояд. Бад-ин маънї таърихномаи мазкур дар заминаи
бањрабардории мустаќим ва ғайри мустаќим аз “Худойнома”,
“Ойиннома”, “Тољнома” ва дањњо асари дигари таърихиву адабии
пањлавї, ки дар ду-се ќарни аввали ислом ба забони арабї тарљума
ва бозгў шуда буданд, ба риштаи таълиф кашида шудааст. Лозим
ба таъкид аст, ки тарљумањои “Худойнома” ба забони арабї унвони “Сияр мулук ал-фурс” (ё “Таърих мулук ал-фурс”) - ро доштанд1. Номи пурраи китоби Саолибї - “Ғурару сияр ал-мулук ва
ахборињим” мушобењ ба унвони тарљумањои арабии “Худойнома” и пањлавї аст. Худи њамин шабоњати номњо низ пайрави суннатњои
таърихнигории Аљам будани Саолибиро таъйид мекунад.
Аз миёни осори таърихии тоисломї Саолибї ба њайси маъхази
худ танњо як бор дар зикри подшоњии Љамшед ба “Ойиннома” истинод карда, арзишњоеро, ки дар замони подшоњони гуногун мардум бар пояи онњо радабандї мешуданд, баршумурдаст. Аз зикри
мустаќими осори дигари тоисломї ба њайси маъхази таърихномаи
худ сарфи назар кардани Саолибї шояд бад-он сабаб будааст, ки
ағлаби он осор то замони зиндагии вай на танњо ба арабї тарљума
шуданд, балки муњтавои онњо дар матну батни осори муаррихони
исломии он даврон љойгузин ва њазм гардида, ин амр њама гуна
ниёзро барои мурољиати бевосита ба осори пањлавї ва њатто
тарљумањои арабии онњо рафъ карда буд. Дар воќеъ, яке аз сабабњо
дар фосилаи нисбатан кўтоњи таърихї аз байн рафтани осори
пањлавї ва тарљумањои арабии онњо њам њамин омил буд. Аз ин
љост, ки Саолибї дар нигориши таърихномаи худ асосан ба осори
муаррихони исломї такя карда, номи ќисме аз ин осорро дар
лобалои матни таърихномааш даќиќан ба ќайд овардааст.
Аз 16 мавриди истиноди Саолибї ба муаррихи барљастаи арабизабони форсу тољик Абўљаъфар Муњаммад ибни Љарири Табарї
(225/839 – 311/923) пайдост, ки китоби “Таърих ар-русул ва-лмулук”-и ў аз муњимтарин маъхазњои Саолибї дар нигориши
таърихи тоисломии ќавмњои эронї будааст. Саолибї дар гузориши
воќеоти замони Каюмарс, Беварасп, Манучењр, Нўзар, Мулук уттавоиф ва Бањроми Гўр бевосита ба таърихномаи Табарї руљўъ
кардааст, ки ин амр далели мавриди истиќболи Саолибї ќарор
гирифтани шеваи таърихнигории Табарї мањсуб мешавад.

Дар бораи ин тарљумањо ниг.: Зоњидов Н. Насри арабизабони адабиёти
форсу тољик дар асрњои VIII-IX. – Хуљанд,”Нури маърифат”, 2004, с. 157-168.
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Маќоми дуюмро дар миёни маъхазњои таърихномаи Саолибї,
бешубња, Абулќосим Убайдуллоњ ибни Абдуллоњ ибни Хурдодбењ
(205/820 – 301/913) - адиб, муаррих ва љуғрофидони бузурги арабизабони форсу тољик ишғол мекунад. Мутаасcифона, Саолибї дар
13 мавриде, ки дар таърихномааш ба Ибни Хурдодбењ истинод
кардааст, боре њам номи асари Ибни Хурдодбењро ёдовар нашудааст. Дар манобеи адабиву таърихї китобњои зиёди Ибни Хурдодбењ дар риштањои адаб, мусиќї, љуғрофия ва таърих ба ќайд
омадаанд, ки дар миёни онњо ду асар метавонистанд ба њайси
маъхази китоби Саолибї хидмат кунанд. Яке аз ин китобњо
“Љамњарат ансоб ал-фурс ва-н-навофил” (Маљмўи насабњои форсиён ва ахбори комил (дар ин хусус) аст, ки аз миён рафта ва аз
муњтавояш низ иттилое дар даст нест, вале номи китоб далел бар он
аст, ки дар мавзўи таърихи халќњои эронї таълиф шуда будааст.
Китоби дуюми Ибни Хурдодбењ “Китоб ал-Кабир фи-т-таърих”
ном дошта ва муарриху љуғрофидони бузурги араб Масъудї
(280/893 – 345/956) дар “Муруљ уз-зањаб”-и худ онро чунин ситоиш
кардааст: “Ибни Хурдодбењ дар кори таълиф ва малоњати тасниф
барљаста ва чирадаст буд, ки муаллифони муътабар пайрави ў
шуданд ва иќтибос аз ў карданд ва ба роњи вай рафтанд. Ва агар
хоњї сињњати ин гуфтор бидонї, “Китоб ал-Кабир фи-т-таърих”-и
ўро бингар, ки аз њама китобњо љомеътар ва муназзамтар ва
пурмоятар аст ва аз ахбори аќвом ва саргузашти мулуки Аљам ва
дигарон бештар дорад”1. Зоњиран њамин китоби дуюм будааст, ки
мавриди истифодаи Саолибї ќарор гирифта ва ў дар гузориши
таърихи Зардушт, подшоњии Гуштосб, Бањман, Искандар, Мулук
ут-тавоиф, Ардашер, Бањроми Гўр ва дигарон аз он бањра
гирифтааст.
Маъхази дигари Саолибї китоби “ал-Бадъ ва-т-таърих” (Офариниш ва таърих) аст, ки дар соли 355/965 аз љониби Абўнаср Мутањњар ибни Тоњири Муќаддасї (ё Маќдисї) таълиф шудааст.
Саолибї ба ин маъхази худ танњо як бор дар бахши “Саргузашти
Монии бедин, ки паёмбарї ба худ баст” ишора карда ва ќиссаи
Мониро зоњиран аз он наќл кардааст. Ишораи Саолибї ќадимтарин ишора ба номи Муќаддасї ва унвони китоби ў “ал-Бадъ ват-таърих” дар сарчашмањо буда, бо такя ба он муњаќќиќи фаронсавї Клемент Њворт интисоби китобро ба Муќаддасї ба исбот
расонид, дар њоле ки ќаблан ин китоб ба ќалами Абўзайди Балхї
Масъудї, Алї ибни Њусайн. Муруљ уз-зањаб ва маъодин ул-љавњар. Дар 2
љилд. Тарљумаи Абулќосими Поянда.- Тењрон, Интишороти илмї ва
фарњангї,1382, љ.1, с.29

1
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(ваф. с.322/933) мутааллиќ дониста мешуд. Ањамияти дигари
китоби “ал-Бадъ ва-т-таърих” дар он аст, ки ин китоб ќадимтарин
манбаи огоњї аз “Шоњнома”-и Масъудии Марвазї аст, ки дар
авоили ањди Сомониён дар ќолаби назми форсї-тољикї таълиф
шуда буд. Муќаддасї ду байт аз “Шоњнома”-и Масъудии Марвазиро зимни баёни подшоњии Ќаюмарс ва як байти дигарро њини
гузориши таърихи инќирози давлатдории Сосониён иќтибос
кардааст.
Њамин “Шоњнома”-и Масъудии Марвазї аз маъхазњои муњимми
Саолибї низ буда ва ў дар “Ғурар ус-сияр” ду бор аз ин манзума
бидуни иќтибоси абёти он ёд кардааст. Нахуст, Саолибї дар баёни
салтанати Тањмурас навиштааст, ки “Масъудї дар маснавии худ
бар он аст, ки Тањмурас куњандизи Марвро бино кардааст” (китоби
њозир, с.45). Сониян, Саолибї дар шарњи воќеоти замони салтанати
Бањман писари Исфандиёр ва лашкар кашидани ў ба Систону
љангаш бо Зол тазаккур додааст, ки “Бањман Золро афв карда ва
амр дод, ки ўро ба манзилаш фиристанд ва ќисмате аз амволашро
ба ў бозпас дињанд, аммо Масъудии Марвазї дар маснавии
форсияш овардааст, ки Бањман Золро кушт ва њељ як аз касонашро
зинда нагузошт”(китоби њозир, с.202). Аз ин ду ишораи Саолибї
бармеояд, ки ў “Шоњнома”-и Масъудии Марвазиро дар даст
дошта, ва зоњиран беш аз ин ду маврид аз ин манзума бањра
гирифта будааст.
Саолибї дар “Ғурар ус-сияр” як бор аз муаррих ва адиби
шањири арабизабон Њамзаи Исфањонї ( 370/883 - миёни 350/961 ва
360/971) дар гузориши таърихи салтанати Доро писари Бањман
чунин ёд кардааст: “Доро нахустин касе аст, ки пайк барпо кард ва
барои пайкон чорпоён фароњам овард ва фармуд, ки думи
аспњояшонро ба нишонаи аспи пайк кўтоњ кунанд. Њамзаи
Исфањонї гумон бурдааст “барид” муарраби “занб бурид”, яъне
“думбурида” аст”. Њамзаи Исфањонї муаллифи китобњои мутааддиде дар риштањои таърих, нањв, луғат ва адаб буд, ки миёни онњо
“Синий мулук ал-арз ва-л-анбиё” њамчун таърихномаи мўътамад
дар таърихнигории исломї маъруфият дорад. Матлаби фавќ, ки
Саолибї бо истинод ба Њамзаи Исфањонї овардааст, дар њамин
китоби “Синий мулук ал-арз ва-л-анбиё”-и ў зикр шудааст1.
Саолибї дар таърихномаи худ дар ду маврид ба “нависандаи
“Шоњнома”, бидуни мушаххас кардани номи нависанда, ишора

1 Њамзаи Исфањонї. Синий мулук ал-арз ва-л-анбиё (Таърихи паямбарон ва
шоњон). Тарљумаи Љаъфари Шиор. – Тењрон, “Амири Кабир”, 1367, с.39.
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кардааст. Ишораи аввал дар бахши “Омадани подшоњи Турк ба
љанги Гуштосб” воќеъ шуда, муаллиф навиштааст: “Дар он ки чї
касе дар ин рўзгорон подшоњи Турк будааст, миёни таърихнависон
носозї њаст. Табарї номи ўро “Хурзосб” ва Ибни Хурдодбењ
“Њазоросф” ва нависандаи “Шоњнома” “Арљосб” медонад, ки ин
яке шинохтатар аст”. Ишораи дуюми Саолибї ба “Шоњнома” дар
бахши “Ёдкарди мулук ут-тавоиф пас аз Искандар” бад-ин тарз
аст: “Табарї дар яке аз навиштањояш бар он аст, ки нахустин шоњи
ашконї Ашк фарзанди Ашкон будааст ва бисту як сол подшоњї
кардааст. Дар ин бора нависандаи “Шоњнома” бо Табарї њамсоз
аст, љуз ин ки ў замони шоњии Ашкро дањ сол медонад”. Чунон ки
пайдост, њар ду мавриди ишора ба “Шоњнома” ба нањве сурат
гирифта, ки гўё ин асар дар замони таълифи таърихномаи Саолибї
то ба дараљае шуњрат доштааст, ки гўё ниёз ба муаррифии нависандаи он набудааст. Бадењист, ки дар ин њолат ќабл аз њама “Шоњнома”-и Абулќосим Фирдавсї пеши назар меояд. Ишораи аввал
њам гўё ин назарро таъйид мекунад, зеро дар “Шоњнома”-и Њакими
Тўс дар њаќиќат њам номи шоњи Тўрониён “Арљосб” аст, на он
номњои дигар, ки Табарї ва Ибни Хурдодбењ зикр кардаанд. Аммо
ишораи дуюм, ки марбут ба номи нахустин подшоњи Ашкониён ва
муддати њукумати ў аст, умуман дар “Шоњнома”-и Фирдавсї
наомадааст. Бино бар ин, аз ёдкарди Саолибї аз “нависандаи
“Шоњнома” фањмидан душвор аст, ки ў кадом “Шоњнома”-и маъруфро дар назар доштааст. Дар замоне, ки Саолибї таърихномаи
худро таълиф мекард, “Шоњнома”-и Абўалии Балхї, “Шоњнома”-и
Масъудии Марвазї ва “Шоњномаи Абўмансурї” аллакай аз
якумин аср то ним аср пештар таълиф ва миёни донишмандон ва
алоќамандони таърихи Аљам шуњрат ёфта буданд. Бидуни тардид,
њамаи ин “Шоњнома”-њо ва хоссатан “Шоњномаи Абўмансурї”, ки
дар њудуди солњои 349-351/960-962 бо дастури њокими Тўс
Абўмансур Муњаммад ибни Абдурраззоќ (ваф. с.351/962) ва
зањмати чањор нафар донандагони таърихи куњани Эронзамин аз
Тўс ва дигар шањрњои Хуросон тадвин шуда буд, дар дастраси
Саолибї ва мавриди истифодаи ў ќарор доштанд. Фузун бар ин,
“Шоњнома”-и Фирдавсї, ки нигориши аввали он соли 384/994 ва
тањрири комил ва нињоияш соли 400/1010, яъне камаш 10-20 сол
ќабл аз таълифи “Ғурар ус-сияр”-и Саолибї (миёни солњои 408412/1017-1021) ба анљом расидаанд, њамчунин метавонист мавриди
назар ва бањрабардории Саолибї буда бошад. Бино бар ин, ањли
тањќиќ дар масъалаи он, ки кадом “Шоњнома” маъхази таърихномаи Саолибї будааст, ба њам ихтилоф варзидаанд. Ағлаби
донишмандон, мисли Т. Нелдеке, Њ. Зотенберг, Курт Њайнриш
‐ 29 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Њанзен, Сайид Њасани Таќизода, Љалол Холиќии Мутлаќ матни
“Ғурар ус-сияр”-ро бо “Шоњнома”-и Фирдавсї мавриди муќоиса
ќарор дода, мушобињатњо ва тафовутњои ин ду асарро нишон доданд ва ба хулосае омаданд, ки маъхази њар ду асар њамон
“Шоњномаи Абумансурї” будааст. Як будани маъхаз боис шудааст, ки матолиби умдаи “Шоњнома”-и Фирдавсї ва “Ғурар уссияр”-и Саолибї аксаран калима ба калима ба њам мутобиќанд.
Дар мавриди баъзе тафовутњои матолиби ин ду асар донишмандони мазкур бар ин аќидаанд, ки аввалан, маъхази њар ду асар
як бошад њам, Фирдавсї ва Саолибї аз ду нусхаи мухталифи
“Шоњномаи Абўмансурї” истифода кардаанд, сониян Фирдавсии
шоир дар гузориши матолиб нисбатан озод ва Саолибии таърихгузор пойбанди баёни мураттаби воќеот будааст1.
Дар таъйиди “Шоњномаи Абумансурї” будани маъхази Саолибї далели дигари муњаќќиќони фавќуззикр он аст, ки “Шоњнома”-и
Фирдавсї бо вуљуди он, ки ќабл аз таълифи “Ғурар ус-сияр” суруда
шудааст, он њангоми таълифи “Ғурар ус-сияр” њанўз чандон
шўњрате надошт, ки Саолибї ба он ба лафзи мутлаќи “Шоњнома”
ишора кунад2. Ба андешаи Холиќии Мутлаќ низ “аз як сў замони
бисёр кўтоње, ки миёни поёни сароиши “Шоњнома”-и Фирдавсї ва
оғози таълифи “Ғурар ус-сияр” ќарор дорад ва, аз сўи дигар,
шўњрати “Шоњномаи Абумансурї” дар ин замон ин эњтимолро
бисёр ночиз мекунад, ки Саолибї “Шоњномаи Абумансурї”-ро, ки
ба наср таълиф шуда буд ва маъхази осонтару муносибтари кори ў
буд, бигзорад ва “Шоњнома”-и Фирдавсиро маъхази кори худ
ќарор дињад3.
Бар хилофи ин, иддае дигар аз шоњномашиносон бар ин аќидаанд, ки манзури Саолибї дар “Ғурар ус-сияр” аз “Шоњнома” њамон
“Шоњнома”-и Фирдавсї аст, на “Шоњномаи Абўмансурї”. Аз
љумла, Дик Девис дар заминаи мушобињатњои миёни таърихномаи
Саолибї ва шоњасари Фирдавсї навишта буд, ки “танњо метавонем
чунин биангорем, ки манбаи аслии Саолибї њамон “Шоњнома”-и
Ниг.: Т.Нелдеке. Њамосаи миллии Эрон. Тарљумаи Бузурги Алавї, Тењрон,
1357, с.83-84; Муќаддимаи Х. Зотенберг. Асари мазкур, с.наваду њафт-яксаду
шонздањ; Њанзен Њ. “Шоњнома”-и Фирдавсї: сохтор ва ќолаб. Тарљумаи К.
Љањондорї, Тењрон, 1374, с.29-46; Холиќии Мутлаќ. Аз “Шоњнома” то
“Худойнома”. Маљ. Номаи Эрони бостон, соли 7, шуморањои 1-2, Тењрон
1381, с.34-42.
2 Сафо, Забењуллоњ. Њамосасаройї дар Эрон. Тењрон, 1363, с. 104.
3
Холиќии Мутлаќ. Пешсухан/ Аббоси Парешрўй. Баробарнињоди
“Шоњномаи”-и Фирдавсї ва “Ғурар ус-сияр”-и Саолибї.- Тењрон, Бунёди
мавќуфоти Мањмуди Афшор, 1390, с. шонздањ.
1
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Фирдавсї буда ва на матни сеюме (яъне “Шоњномаи Абўмансурї”
- З.Н.), ки Фирдавсї ба он дастрасї доштааст”1.
Ин андеша дар асари бузургњаљми муњаќќиќи эронї Аббоси Парешрўй бо номи “Баробарнињоди “Шоњнома”-и Фирдавсї ва
“Ғурар ус-сияр”-и Саолибї”, ки ахиран дар њаљми беш аз 700 сањифа дар Тењрон ба чоп расида, љадидтарин асари тањќиќотї дар
шоњномашиносї мањсуб мешавад, ба таври муфассал баён шудааст.
Дар бахши аввали ин китоб муаллиф “Шоњнома”-и Фирдавсиро бо
“Ғурар ус-сияр”-и Саолибї ва дар бахши дуюм “Ғурар ус-сияр”-ро
бо осори муаррихони пешгузашта, мисли Табарї, Муќаддасї,
Њамзаи Исфањонї ва дигарон мавриди муќоиса ќарор додааст. Ӯ
пиндори муњаќќиќоне, ки “Шоњномаи Абўмансурї”-ро маъхази
Саолибї донистаанд, сусту бепоя хондааст ва бар ин бовар аст, ки
агар њам Саолибї ва њам Фирдавсї ба “Шоњномаи Абўмансурї”
такя карда бошанд ва њаммонандињои бисёре миёни китоби
Саолибї ва шоњасари Фирдавсї бархоста аз њамон маъхази ягонае
бошад, пас “Фирдавсї бе њељ моя ва офариниши њунарї танњо
баргардонанда ва сарояндаи сухани дигарон будааст”2.
Аббоси Парешрўй иќрор мекунад, ки “Шоњномаи Абумансурї”,
бо вуљуди маъхази асосии Фирдавсї буданаш, аз дастбурди њаводис эмин намонда ва имрўз, ки он дар дастраси мо нест, наметавонем дар асоси матолиби таърихномаи Саолибї ва њаммонандињои он бо “Шоњномаи”-и Фирдавсї дар бораи бањрагирии
Фирдавсї аз “Шоњномаи Абўмансурї” ќазоват кунем. Баръакс, ба
андешаи муњаќќиќ, Саолибї буда, ки шоњкори Фирдавсиро яке аз
маъхазњои худ ќарор дода, аз он бањраи зиёд гирифтааст ва иллати
мушобињатњо миёни ин ду асар њам њамин аст. Сабаби зикр
нашудани номи Фирдавсиро дар “Ғурар ус-сияр” дар ду мавриди
ишора ба “Шоњнома” Аббоси Парешрўй “рози” Саолибї мењисобад ва гумон мекунад, ки инкори Фирдавсї ва шоњасари ў аз
љониби Султон Мањмуди Ғазнавї муаллифи таърихномаро ба ин
кор водор кардааст. Хулосаи муњаќќиќи эронї он аст, ки “китоби
“Ғурар ус-сияр”-и Саолибиро метавон нахустин баргардони гузидањое аз “Шоњномаи”-и Фирдавсї пиндошт, ки дархўри бањрагирї
дар бењсозї ва бозсозии “Шоњнома” тавонад буд”3. Дар иртибот ба
бањси фавќуззикр ду нуктаро бояд таъкид кард. Якум, мушобињат
ва тафовутњо миёни осори бозгўкунандаи таърихи ќадимаи
Девис Д. Масъалаи манобеи Фирдавсї. Маљ. “Эроншиносї”, соли 10,
Тењрон, 1377, с. 99
2 Аббоси Парешрўй. Асари мазкур, с.2.
3 Аббоси Парешрўй. Асари мазкур, с. 694.
1
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Эронзамин аз тарљумањои “Худойнома” ба забони арабї дар
ќарнњои нахусти ислом ва шояд хеле пештар аз он, аз тањрири
“Худойнома” дар охири салтанати Сосониён маншаъ мегиранд. Ба
њар њол, Њамзаи Исфањонї дар таърихномаи фавќуззикри худ
“Синий мулук ал-арз ва-л-анбиё” суханони яке аз мутарљимони
“Худойнома” ба забони арабї – Мўсо ибни Исои Кисравиро овардааст, ки мегўяд: “Ба китоби мавсум ба “Худойнома”, ки чун аз
форсї (яъне, пањлавї - З.Н) ба арабї тарљума шуд, ба “Таърих
мулук ал-фурс” мавсум гардид, нигаристам ва дар нусхањои он чандин бор диќќат ва истиќсо кардам, њамаи онњо ба якдигар ихтилоф
доштанд, то он љо, ки ду нусхаи якнавохт ва мутобиќ наёфтам”1.
Њамин њамхонї ва тафовутњо миёни тарљумањои “Худойнома”,
минбаъд ба осори муаррихон интиќол ёфтанд, ки муќоиса миёни
“Ғурар ус-сияр” ва “Шоњномаи”-и Фирдавсї онро тасдиќ мекунад.
Муайян кардани матолиби мушобењ ва мутафовит миёни ду асари
мазкур барои ташхиси маъхазњои онњо муњим аст, вале ин амр ба
њељ ваљњ њадафи коњиш додани маќом ва арзиши беназири шоњкори
Фирдавсиро дар пай надорад.
Дуюм, њалли масъалаи он, ки маъхази “Ғурар ус-сияр”-и
Саолибї “Шоњномаи”-и Фирдавсї будааст ё “Шоњномаи Абўмансурї”, барои илми шоњномапажўњї муњим аст, вале дар њоле,
ки матни “Шоњномаи Абўмансурї” ба љуз муќаддимаи он аз байн
рафтааст, њама гуна андеша дар ин маврид аз доираи тахмину
фарзияњо фаротар нахоњад рафт. Муњимтар аз ин барои шоњномапажўњї ва шоњномашиносї мањзи вуљуди таърихномаи Саолибї
аст, ки бо такя ба матолиби он матни шоњкори Фирдавсї бозсозї
ва бењсозї мешавад. Далели боризи ин матлаб чопњои илмїинтиќодии “Шоњнома” аст, ки яке аз љониби гурўњи шоњномашиносон дар Маскав ва дигаре бо кўшиши Љалол Холиќии Мутлаќ
рўи кор омадаанд ва имрўз ба њайси марљаи муътамади шоњномапажўњон шинохта шудаанд.
Равиши Саолибї дар таърихгузорї. Матни “Ғурар ус-сияр” далел
бар он аст, ки Саолибї дар гузориши таърихи Эронзамин ва
истифода аз маъхазњои худ муаллифи њаќгузор ва нависандаи
дурусткор будааст. Ў, чунонки ќаблан зикр шуд, њини баёни воќеоти таърихї аз муаллифон ва китобњое, ки мавриди бањрагириаш
ќарор доштанд, мисли “Таърих ур-русул ва-л-мулук”-и Табарї,
“ал-Бадъ ва-т-таърих”-и Муќаддасї, “Муздавиља” (яъне, “Шоњнома”)-и Масъудии Марвазї, “Ойиннома”- и пањлавї ба вазоњат ёд

1

Њамзаи Исфањонї. Асари мазкур, с.13.
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мекунад. Номњои китобњои се муаррих, яъне Ибни Хурдодбењ,
Њамзаи Исфањонї ва Салломи Тарљумон, ки Саолибї аз онњо дар
нигориши китобаш бањра гирифтааст, мутаассифона, зикр нашудаанд, вале бо такя ба маълумоти осори дигари таърихї метавон
ин маъхазњои “Ғурар ус-сияр”-ро (ба љуз аз Салломи Тарљумон) низ
ташхис кард. Дар баробари ин, мавридњое низ дар таърихномаи
Саолибї ба назар мерасанд, ки муаллиф њангоми истифода аз
маъхазњо иборатњоеро, аз ќабили “дар китобњои форсї менависанд”, “дар китобњои таърих омадааст”, “порсиён гумон доранд", “гузоришгарон гуфта”, “дар бархе гузоришњо омадааст”,
“дигаре гуфтааст” ва ғайра ба кор гирифтааст. Мушаххас накардани маъхаз дар мавриди бањрагирї аз навиштањои дигарон нањваи
маъмул дар осори муаррихони исломии асрњои миёна аст ва
зоњиран бар он тасаввури роиљ дар љањоншиносии он даврон асос
ёфтааст, ки барои хонанда “чї гуфтаанд” муњим аст, на “кињо
гуфтаанд”.
Ба њар ойин, Саолибї кўшиш кардааст, ки миёни гуфтањову
навиштањои дигарон ва худ фарќ гузорад. Аз ин љост, ки ў дар
баробари иборатњои мазкур њамчунин таъкидњоеро, амсоли “ман
шунидаам”, “ман мегўям” ва ғайра истифода мекунад.
Саолибї дар таърихгузории худ кўшидааст ривоятњои гуногуни
ин ё он матлаб ва ё воќеаи таърихиро ба доираи муќобилаву муќояса кашад. Ба тариќи мисол метавон ба бахши “Достони Зардушт
ва чигунагии ойин ва саранљоми кори ў” мурољиат кард, ки дар он
Саолибї нахуст ривояти Табариро (бо истинод ба Ибни Калбї)
дар бораи зуњури Зардушт ва китоби ў оварда, пасон маълумоти
Ибни Хурдодбењро дар ин хусус баён кардааст. Ривоятњои Табарї
ва Ибни Хурдодбењ дар бораи Зардушт бо ироаи љузъиёти
мухталиф њамдигарро такмил додаанд.
Дар заминаи муќобалаву муќоясаи ривоятњои гуногун Саолибї
аксаран мутобиќат ё мухолифати иттилооти муаррихонро баён
мекунад ва дар баробари ин мураљљањ будани яке аз ривоятњоро бо
такя ба омилњои муайян зикр мекунад. Чунончї, Саолибї дар
бахши “Омадани подшоњи турк ба љанги Гуштосб” навиштааст:
“Дар ин ки чї касе дар ин рўзгорон подшоњи Турк будааст, миёни
таърихнависон носозї аст. Табарї номи ўро “Хурзосб” ва Ибни
Хурдодбењ “Њазоросф” ва нависандаи “Шоњнома” “Арљосб”
медонад, ки ин яке шинохтатар аст”. Дар ин маврид, ки се маъхаз
дар таъйини номи подшоњи Турк бо њам ихтилоф доранд, ў ба яке
аз ривоятњо ба хотири “шинохтатар” будани он тарљењ гузоштааст.
Саолибї равиши кори худро дар бахши “Поёни подшоњии
Манучењр ва оғози кори Афросиёб” чунин шарњ додааст: “Ман
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дурусттарин ва устувортарин гуфтањоро меоварам, зеро фаќењон
хабареро устувортар мешуморанд, ки бештар наќл шуда бошад.
Пас ба кор гирифтани ин равиш дар таърих, ки даромехтагињо ва
норостињо дар он афзунтар аст, сазовортар менамояд”.
Саолибї аксаран ба мутобиќати ривоятњои маъхазњои гуногун
низ мутаваљљењ шуда ва ин њолатњоро бо ишороте, аз ќабили
“Ибни Хурдодбењ ба ин гуфтаи Табарї њамраъй аст” (бахши “Ёдкарди мулук ут-тавоиф” пас аз Искандар”), ё “Дар ин бора нависандаи “Шоњнома” бо Табарї њамсоз аст” (њамон бахш) ва
“Табарї ва Ибни Хурдодбењ гуфтаанд” (бахши “Шеваи фармонравоии Искандар”) таъкид мекунад.
Кореро, ки дар ин мавридњо Саолибї ба анљом расонидааст,
метавон равиши муњаќќиќона дар таърихгузорї номид. Ў дар ин
равиш пайрави бузургтарин муаррихи ќарнњои нахусти ислом
Муњаммад ибни Љарири Табарї буд. Бесабаб нест, ки номи Табарї
ва “Таърих ур-русул ва-л-мулук”-и ў беш аз дигар маъхазњо дар
таърихномаи Саолибї зикр гардидааст.
Саолибї мисли Табарї кўшиш ба харљ додааст, ки дар гузориши
таърих ба тасалсули мантиќии воќеот, нигориши равандњои умдаи
таърихсоз ва тањаффуз аз баёни љузъиёти камарзиши њодисот
афзалият гузорад. Аз ин љост, ки ў дар сањифањои китобаш чун
муаллифи моњиятгў намудор мешавад, ки пургўии нораворо
намеписандад. Бо ишора ба ин маслаки худ дар таърихнигорї
Саолибї дар ёдкарди рафтани Искандар ба Бохтар навиштааст:
“агар...достонро саросар бинигорам, баргњоеро пур хоњад кард ва
аз шеваи китоб, ки бар нигориши нуктањое дурахшон устувор
шудааст, берун хоњам рафт”.
Њамин талоши Саолибї бар “нигориши нуктањое дурахшон”
боис гардидааст, ки таърихномаи ў моњият ва њикмати таърихи
Аљамро дар бењтарин ваљњ ба зуњур оварад. Бад-ин сабаб аст, ки
“Ғурар ус-сияр”-и Саолибї миёни мухлисон ва иродатмандони
таърихи Аљам ба “Шоњномаи Саолибї” мавсум ва маъруф аст.
Тарљумањои “Ғурар ус-сияр” ба забони форсї. “Ғурар ус-сияр” то
даме, ки муњаќќиќи фаронсавї Њ. Зотенберг матни онро тасњењ
намуда, њамроњ бо тарљума ба забони фаронсавї дар соли 1900 дар
Париж ба нашр расонид, дар доирањои илмии эроншиносї
ношинохта боќї монд. Вале иќдоми Њ. Зотенберг ба нашри китоб
боис гардид, ки “Ғурар ус-сияр” дар пажўњишњои марбут ба
таъриху фарњанги Эронзамин ва хоссатан дар шоњномашиносї
љойгоњи хосса касб кунад ва њамвора мавриди мурољиат ва тањќиќи
донишмандони Шарќу Ғарб ќарор гирад. Њамин ањаммият ва
шуњрати камназири “Ғурар ус-сияр” буд, ки матни нашркардаи Њ.
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Зотенберг дар Тењрон соли 1963 тањти унвони “Таърихи Ғурар уссияр”-и Саолибии Марғанї” муљаддадан ба нашр расид.
Фузун бар ин, таърихномаи Саолибї дар тўли сад соли ахир се
бор дар Эрон ба забони форсї тарљума гардид. Тарљумаи нахусти
китоб њанўз соли 1327/1909 бо њиммати Мањмуди Њидоят сурат
гирифта, тањти унвони “Шоњномаи Саолибї дар шарњи ањволи
салотини Эрон” (таълифи Абўмансур Абдулмалик ибни Муњаммади Саолибї) ба зевари табъ ороста гардид. Ин тарљума бо њамин
ном соли 1385 аз тариќи интишороти “Асотир” муљаддадан нашр
гардид. Муљтабо Минавї забони ин тарљумаро бино ба тасаллути
вожањои арабї дар он барои навиштани таърихи давраи моќабли
исломи Эрон муносиб надонистааст.
Тарљумаи дуюми таърихномаи Саолибї ба ќалами Муњаммади
Фазоилї тањти унвони “Таърихи Саолибї, машњур ба “Ғурар
ахбор мулук ал-фурс ва сиярињим” (таълифи Абдулмалик ибни
Муњаммад ибни Исмоили Саолибии Нишопурї) дар соли 1368 дар
Тењрон рўи чопро дид, ки дар забони он вожагони арабї дар ќиёс
бо тарљумаи Мањмуди Њидоят камтар истифода шудааст. Фазилати
дигари нашри ин тарљума дар муќаддимаи олимонаи М.Фазоилї,
њамчунин замима шудани тарљумаи муќаддимаи Њ.Зотенберг ба
нашри Порис ва дебочаи М.Минавї ба нашри муљаддади матни
арабии китоб аст.
Тарљумаи сеюми таърихномаи Саолибї бо њиммати Саййид
Муњаммади Рўњонї сурат гирифта, он соли 1372/1994 тањти унвони
“Шоњномаи куњан. Порсии Таърихи Ғурар ус-сияр” (навиштаи
Њусайн ибни Муњаммади Саолибии Марғанї) дар силсилаи
интишороти Донишгоњи Машњад ба нашр расид. Забони ин
тарљумаро ањли тањќиќ “наздик ба порсии сара”1, “дархури
офарин” ва “шоиставу зебандаи “Шоњнома”2 эътироф кардаанд.
Ќалами тарљумон воќеан њам бисёр матин буда, худдории ў аз
корбасти вожагони арабї дар саросари матни тарљума эњсос
мешавад.
Мулоњизае, ки нисбат ба забони тарљумаи мазкур метавон изњор
кард, ин истифодаи банудрати бархе аз вожагони туркиасл, мисли
“юриш” (ба љои “њамла”), “ќаиќ” (ба љои “завраќ”), “элчї” (ба љои
“сафир”), “савгулї” (ба љои “маъшуќа”), “канкош” (ба љои “машварат”), “чаповул” (ба љои “ғорат”), “курниш” (ба љои “таъзим”) ва

Ёњаќќї М.Љ. Ғурар ус-сияр. /Донишномаи забон ва адаби форсї. Ба сарпарастии Исмоили Саодат. Љ. IV.- Тењрон, 1391, с.716.
2 Аббоси Парешрўй. Асари мазкур, с.21.
1
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ғайра аст, ки ба хотири гурез аз вожагони арабї иттифоќ афтодааст.
Нигорандаи ин сатрњо чанд сол ќабл њангоми тањќиќи адабиёти
арабизабони ќарнњои нахусти ислом, ки мањсули ќалам ва зодаи
нубуғу истеъдоди адибону донишмандони Эронзамин мањсуб
мешавад, аз осори Саолибї, аз љумла таърихномаи маъруфи ў
огоњї пайдо карда ва бо бизоати ночизи худ дар забони арабї ният
карда буд, ки “Ғурар ус-сияр”-ро ба хотири шиносонидани ин
асари арзишманди таърихи ниёкон ба хонандагони тољик ба
забони тољикї баргардон кунад. Бад-ин хотир нусхае аз нашри
арабї (нашри Зотенберг, с.1900) ва нашрњои се тарљумаи форсии
китоб дар дастраси ў ќарор гирифтанд. Дар натиљаи шиносоии
амиќ бо тарљумањои форсии китоб ва муќоисаи онњо бо асли арабї
маълум гардид, ки тарљумаи он ба тољикї чизе ба љуз аз кори
дубора нахоњад буд. Бинобар ин, тасмим гирифта шуд, ки
тарљумаи “Ғурар ус-сияр” ба ќалами шево ва баёни расои Саййид
Муњаммади Рўњонї бо иловаи муќаддимае дар шарњи масоили
печидаи марбут ба “Ғурар ус-сияр” ва муаллифи он, њамчунин бо
тасњењи чанд сањву иштибоње, ки дар тарљума рафтааст ва ба онњо
дар бахши “Таълиќот” ишора шудааст, ба хонандагони тољик
пешкаш гардад.
Инак, ин тасмим бо амонатдории лозим ба тањаќќуќ мерасад.
Бошад, ки он маќбули хотири ањли назар ќарор гирад ва ба огоњии
бештари насли имрўз аз кору пайкори ниёкони шарофатмандамон
дар масири таърих мусоидат намояд.
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ПЕШГУФТОРИ НАВИСАНДА
Пас аз ситоиши Худованде, ки сипењри барин ба гардиш дароварда ва шоњонро дар замин љонишин сохт ва дуруд бар баргузидаи ў Муњаммад (с) - бењтарини офаридагон ва поёни
паёмбарон.
Ба ростї, ки пойдории мардумон ба замон бозбаста аст ва замон
ба фармонравої ва фармонравої пас аз Худованд аз они подшоњоне аст, ки Худованд корњои бандагонро ба онон во
гузоштааст ва сарриштаи кишварро ба онон супурда аст. Бар ин
поя, оин ва зиндагї ва љањон бе онон устувор намемонад.
Чун худовандгори ман фармонравои арљманд, сарвари донои
додгар, сипањдори неъматбахш Абўмансур Наср ибни Носируддин
Абўмансур, ки Худованд подшоњии ўро пойдор бидорад ва ёриаш
кунод, дар дониш ва бартарї ва бузургворї дар баробари дигарон
ба сони хуршед дар баробари моњ ва ё дарё дар баробари чакка
буда, бахше аз њиммати волои хешро ба гирдоварии китобњо ва
навиштањои пешин гуморид, навиштањое, ки гулзори донишу адаб
ва сарчашмаи мардонагию некўрафториянд. Ва танњо ба он китобњои арзанда, ки њамчун гавњарњои дурахшон ва мевањои тозаву
покиза дар ганљинааш фароњам буд, басанда накард, балки мардони шоиста ва донишдўсти дарбори хешро фармуд, ки китобњои
бадеъ ва навиштањои шигарфу навро, ки мояи ороиши номи вай ва
зебоии анљумани ў бошад, биљўянд ва ба ганљинаи вай бияфзоянд.
Пас ман - бандаи чокар ва парвардаи неъмати хешро, ки љуз
барои бандагии ў офарида нашуда, он ки зиндагии гумбудаи хешро
танњо аз некию эњсони вай ёфта ва њамвора дар дарёи бекаронаи
неъматњои ў фурў рафта, фармуд то китобе басанда ва судманд дар
бораи гузоришњои тобнок ва барљастаи шоњон, њикмату адаби
онон, донишу саргузашт, фарњанг, таърихи рафтору шеваи зиндагї
ва оинњои пайкорњо, рухдодњо, пирўзињо, рафтори шоиста ва
ношоистаи онон, зебоињо ва зиштињо ва ончи судманд ё зиёновар
барои эшон буда ва дигар дастбурдњо ва ањволи онон, њамаро
бинигорам.
Ман фармони волои ўро, ки Худованд онро баландтар бидорад,
гардан ниҳодам ва пояи китобро бар он нињодам, ки аз подшоњии
якояки шоњон аз рўзгори Каюмарс, ки нахустини шоњони Порс
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буд, оғоз кунам ва ба замони Яздигурди шањриёр, ки вопасини
онон аст, бирасам. Бозпас гардам ва шоњоне, ки паёмбар њам
буданд, дуруд бар онон бод, ва фиръавнон ва љуз онон аз подшоњони банї Исроил ва нуктањои шунидании ононро ёд кунам, он
гоњ Табобиа ва Азворо баршуморам, ки бар Яман фармон меронданд. Њамчунин рўйдодњои барљастаи њукмронии ононро бинигорам. Сипас ба гузориши рўзгори шоњони Шом ва Ироќ то
њангоми пайдоиши ислом бипардозам ва бањрањое, ки аз рўзгори
онон ба даст омада, ном бибарам, пас аз он ончи аз подшоњони Рум
ва Њинд ва Турк ва Чин ба ёд дорам, бозгўям ва аз гўша-гўшаи
рухдодњои онон ва оинњо ва рафторњои некўи онон бахшњоеро
баргузинам ва биёварам то бирасам ба ёдкарди баромадани моњи
замин ва офтоби осмони њаќ ва фарёдраси мардумон ва рўшноибахши торикињо ва зудояндаи андўњ аз дили пайравони хеш, яъне
Муњаммади баргузида (с), бењтарин кас, ки пиёда ё савора роњ
рафтааст ва он гоњ огоњиҳое аз зодрўз ва сарзамин ва љои
барангехта шудан ва муъљизањо ва љангњо ва дигар саргузаштњои
ўро ёд кунам ва суханро ба њангоми даргузашти ў ва пайвастанаш
ба Худованди хеш бикашонам. Пас аз он аз хулафои рошидин,
худованд аз онон хушнуд бод, ном бибарам ва аз осори неку
хабарњои хуби онон ёд кунам, то бирасам ба банї Умайя ва ончи ба
рўзгори онон вобаста аст, монанди: гузоришњои подшоњон,
фармондорон ва коргузорони онон то он гоњ, ки давлати он ба
поён мерасад. Пас аз он аз халифагони Аббосї ном бибарам ва аз
рўй овардани гетї бар онон ёд кунам ва ин ки чигуна дарвозаи
кишварњо ба осонї ба рўи онњо гушуда шуд ва нуктањои барљаста
ва рухдодњои неки ононро ба тартиб бинигорам ва низ ончи ба
коргузорон ва вобастагони рўзгори онон њамчун Абўмуслим ва
Бармакиён ва Саффориён ва Сомониён ва Ҳамдониён ва Оли
Бувайњ ва љуз онон вобастааст, биёварам бо рўйдодњои марбут ба
дирўзу имрўз, то бирасам ба љунбиши саркашону нофармоёни
пешин ва наздик ба рўзгорамон - њамаро ба ќалам биёварам. Ва пас
ёдкарде кунам аз султони даргузашта Носир-уд-дин ва-д-дунё
Абўмансури Сабуктегин, Худованд аз ў хушнуд бод ва ўро шодмон
кунод ва дар бињишт ором дињод, аз неъмат ва фарохию осоише, ки
Худованд ба рўзгори ин подшоњ ба мардум бахшид ва ононро ба
љойгоњи хуљастаи чунин султоне огоњ гардонид, ёд оварам. Пас аз
он аз гузориши кори подшоњи бузург - шоњи Ховарзамин Абулќосим Мањмуд пури Сабуктегин, ёру дўстдори амирулмуъминин,
Худованд зиндагонии ўро дароз ва парчами вайро барафрошта
бидород ва аз хубињои рўзгори ў ва корњои некаш ва низ аз маниши
писандида ва вежагињои осораш дар барандохтани подшоњон ва
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пирўзињои паёпайи вай сухан бигўям, ки чї гуна пайваста ба љангу
љињод мекўшид ва лагоми мулкро бад-он сў мегардонд, ки њарчи
бештар ба суди ислом бошад ва њарчи фузунтар решаи душманони
динро барканад ва низ ончиро, ки Худованд бо он ояњои
фармонравоии ўро устувор кард ва ўро гиромї дошт ва пушти ўро
ба вуљуди ёварон нерўманд гардонид. Он гоњ аз сарвар ва амири
бузурги дорандаи сипоњу неъмат, ки Худованд номи ўро баланд
гардонод, ёд кунам ва аз рухдодњои шодибахш, мевањои писандида
ва некўињои номии ў ва пойгоњи воло ва бузургворињо ва
арљмандињои бисёр ва оинњои некўи фаровонаш ном бибарам, аз
рўзгороне, ки њангоми сарварию бузургворї ва гоњи фармонравоии
шамшеру хома буд.
Ва саранљом сухани нигошта ба мушки нобро бо анбари ашњаб
ба поён оварам ва он нигошта ба марвориди тобонро бо ёќути сурх
баркашам.
Ва бахшњои ин китобро бо њамаи густариш ва афзунию бисёрї
аз достоне шигифтангез ё гузорише пандомўз ва њикмате расо ва ё
достоне дилангез ва рухдоде шодибахш тињї нагузорам ва онро бо
сурудањои сара баргирифта аз нависандагони номањо зевар бахшам
ва бо ин шева ба роњи онон равам. Њуллае ба сони он суханороён
бибофам, зеро гуфтори онон хирадњоро афсун ва дилњоро фирефта
мекунад ва писанди шоњон аст ва бо ин њама аз пургўињои
хастакунанда ё кўтоњнависињои зиёнбахш парњез хоњам кард. Ва
дар ин кор танњо аз Худованд комёбї мехоњам ва ба ў такя мекунам
ва ба сўи ў бозмегардам ва бо андешае пок ва бовари тобнок аз ў
дархост мекунам, ки зиндагонии амирро бо ин китоб дароз кунад,
китобе, ки дар он аз зиндагии вежагону тўдагон аз рўзгори
љоњилию исломї, аз арабу аљам сухан рафта то бад-он чашмонаш
равшан ва дилаш гушодаву шодон гардад ва ба ў зиндагонии
дарози шоњони пешин бибахшад ва њарчи бар зиндагияш
мегузарад, бар љавонию шодобии ў барафрозанд. Низ аз Худо
мехоњам, ки дар бањрамандї аз хушбахтї имрўзаш бењ аз дирўз ва
фардояшро борвартар аз имрўзаш кунад, њар рўз бар хост ва нерўи
ў барафзояд ва зиндагонии ўро ба љонишин кардани фарзандон ва
шербачагон ва шоњзодагони хонадони фархундааш дароз фармояд,
то пояњои кишварро барафзояд ва синаи рўзгорро фишурда ва
каронањои заминро танг ёбанд, ки Худованде, ки номаш гиромї
аст, устувордорандаи навидњои худ ва нигоњбони оинњои хеш аст.
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ПОДШОЊИИ КАЮМАРС
ВА ЁДОВАРИИ ИХТИЛОФЊОЕ, КИ ДАР БОРАИ Ў
ПАДИД ОМАДААСТ
Ровиёни миллатњои гуногун дар бораи Каюмарс бо њамдигар
ихтилофњои фаровоне доранд. Бархе бар онанд, ки Каюмарс њамон
Одам (а) – падари мардумон аст, ки Худованд ўро ба дасти худ
офарид ва аз равони хеш дар ў бидамид ва њамаи фариштагонро ба
намоз бурдан дар баробари вай водошт ва ўро сароѓози офариниши одамиён гардонид. Бархе дигар бар онанд, ки Каюмарс
нахустин подшоњ аз фарзандони Одам ва Шис аввалин паёмбар аз
писарони ўст. Каюмарс барои нигоњбонии мардум омад ва Шис
барои рањбарии онон.
Бархе низ гўянд, ки нахустин подшоњ њамоно Одам будааст, зеро
Худованд ўро љойнишини худ дар рўи замин кардааст, вале
Абўљаъфар Муњаммад ибни Љарири Табарї (1)* дар таърихи худ
гуфтааст, ки донишмандони порсї гумон доранд, ки подшоњашон
Каюмарс њамон Одам (а) аст ва гурўње аз эрониёнро бовар бар он
аст, ки Каюмарс фарзанди сулбии1 Одам ва Њаввост. Табарї
мегўяд миёни пажўњишгарон дар ин, ки Каюмарс падари порсизабонон аст, дугонагї нест, дугонагї танњо дар ин аст, ки оё
Каюмарс њамон Одам аст ё љуз вай. Вале дар ин, ки подшоњии вай
ва хонадонаш њамеша басомон будааст ва њамаи сарзамини
Ховарро дар бар гирифтааст, якзабон њастанд. Ин фармонравої то
замоне, ки Яздигурд аз дудмони Каюмарс дар рўзгори Усмон ибни
Аффон (2) дар Марв кушта шуд, побарљо будааст.
Бар ин поя таърихи љањон дар бораи подшоњони Эрон осонтар,
равшантар ва дурахшонтар аз дигар шоњони гетї аст, зеро дониста
нест, ки миллати дигаре љуз порсиён подшоњии фарогир ва

Сулбї – фарзанди зода, пуштї.
* Раќами байни ќавсайн ишора ба моддањои таълиќот аст, ки матн замима
шудаанд.

1

‐ 40 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

пайваста ва њамвора подшоњоне дошта бошанд, ки кори ононро
сомон медодаанд.
Порсиён бар онанд, ки Каюмарс дар кўњњо мезистааст. Чї дар
он рўзгорон дар рўи замин кохе ва сохтмоне набудааст ва барои
њамин ба ў «Гаршоњ», яъне подшоњи кўњ мегуфтанд. Зеро «гар» дар
порсї ба маънои кўњ аст.
Каюмарс аз њамаи мардум зеботар ва дар офариниш аз њамагон
комилтар ва нерўмандтар буд, ба гунае ки чашмњоро мерабуд ва
њељ парї ё одамї набуд, ки ўро бубинад ва дилбохтаи ў нашавад ва
дар баробари ў курниш1 накунад ва намоз набарад. Ва агар ин
сухан, ки ў Одам(а) аст, дуруст бошад, пас ў њамон офаридае аст, ки
њамаи камолот ва зебоињоро доштааст. Лекин ин сухан бо он чї
дар китобњои таърих омада, ки Одам (а) пас аз фуруд омадан ба
замин њазор сол зиста ва подшоњии Каюмарс сї сол буда, созгор
нест.
Бархе аз нависандгон бар онанд, ки подшоњоне, ки паёмбар њам
буданд: Одам, Юсуф, Довуд, Сулаймон, Зулќарнайн ва Муњаммад
(дуруди Худо бар эшон бод) њастанд ва чун подшоњї пуштвонаи
паёмбарї аст, бартарини онон паёмбароне буданд, ки Худои
бузург ба онон паёмбарї ва подшоњї боњам дода буд, то фарохони2
Худоро ошкор ва ному сухани вайро барафрозанд ва роњу оини
ўро гиромї бигардонанд ва ба нерўи подшоњї шариатро
бигустаронанд. Ва барои ин, ки бо нерўи подшоњї бар худойнашиносон ва ситезандагони бутпараст чира шаванд, Худованд ин
шоњ-паёмбаронро ба бахшиши худ гиромї дошт ва саранљом
Муњаммади Мустафоро, ки дуруди Худо бар ў бод, баргузид ва
баркашид ва бахшиши худро дар бораи вай ба бештарин андоза
расонд ва ба ў пирўзии ошкор бахшид.
Эрониён мегўянд, ки чун Худованд Каюмарсро миронд, одамиён
ва париён нола бароварданд ва бар вай гиристанд ва бар зебоию
некнињодии ў дареѓ хўрданд. Ба њаќиќати кори вай Худованд
огоњтар аст.

1
2

Кўрниш - таъзим
Фарохон – даъват.

‐ 41 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ПОДШОЊИИ ЊУШАНГ
Номи ин подшоњ дар забони порсї «Њушанг» навишта шудааст
ва дар навиштањои тозї «Ўшњанљ» омадааст. Бештари нависандагон бар онанд, ки Њушанг фарзанди Сиёмак фарзанди Каюмарс
аст ва њамаи кишварњо ва мардумро фармонбари хеш сохт ва
заминро ободон кард. Ў нахустин касе аст, ки оњан аз замин бадар
овард ва аз он абзорњо сохт ва чунон кард, ки мардумон аз обњо
бањра баргирифтанд.
Ва мардумро ба кишоварзию домдорї бароѓолонид1 ва ба эшон
омўхт, ки чигуна љўйњо ва рўдњо бикананд ва дарахтњо биншонанд
ва фармон дод, ки даррандагонро бикушанд ва аз пўсти онњо рахту
зерандоз бисозанд. Ва низ ба мардум сар буридани гов ва гўспанд
омўхт, то аз гўшти он бањра баранд.
Њамчунин Њушанг нахустин касест, ки сохтмон сохт ва ба
шањрсозї рўй овард. Болотар аз њама он, ки оинњо нињод ва дод
густурд ва барои њамин ба ў барноми2 «Пешдод» доданд, ки
маънои он ба порсї нахустин касе аст, ки доварї ба дод кардааст.
Гўянд нахуст Њушанг дар сарзамини Њинд мондагор гашт ва он
гоњ аз он љо ба дигар сарзаминњо рафт. Чун кораш сомон ёфт, тољ
бар сар нињод ва барои мардум суханронї кард ва пас аз ситоиши
Худованд гуфт: «Ман вориси ниёи худ - Каюмарс њастам, ки бар
чањон фармон ронд. Ман барои некон мењрубон ва дар баробари
табоњкорон ва бадкорон, ки пайрави бадон ва девонанд,
сахтгирам».
Сипас бар девону сипоњи онњо чира шуда ва ононро аз омезиш
бо мардумон боздошт. Ва пас аз он ки сарон ва гарданкашони
эшонро кушт, аз эшон паймоне устувор гирифт, ки ба мардумон
озор нарасонанд. Девон ногузир ба ѓорњо ва кўњњо паноњ бурданд
ва ба сўи биёбонњо ва сарзаминњои дур гурехтанд. Ин људої ва
дурї миёни мардумону париён то њангоми даргузашти Њушанг
пойдор буд ва танњо марги Њушанг ангезаи бозгашти дубораи онњо
ба миёни мардум шуд.
Анўшервон ба фармонравоён мегуфт: «Аз дењгонї посдорї
кунед, њамон сон ки кишварро, чї ин њарду бо њам бародаранд.
Ниёи дуртарини мо Њушанг ба њангоми даргузашт дењгон буд».
Чун Њушанг пас аз чињил соли подшоњї даргузашт, кору бору
шеваи зиндагиаш чунон буд, ки Мансури Фаќењ (2) сурудааст:
1
2

Бароғолонидан - барангехтан
Барном -лаќаб
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ﻗﻠﺖ اﺑﻮه ﻣﺎ ﻓﻌﻞ

ﻗﺎل ﻓﻼن ﻣﺎ ﻓﻌﻞ

ﺎ ﺳﺌﻞﺟﻮاﺑﻪ ﻋﻤ

ﻓﻜﺎن ﻓﻲ ﺳﺆاﻟﻪ

Яъне: Гуфт : бањмон дар чањон чї кард? Гуфтам: падараш дар чањон чї кард?
Посухи ў дар њамон пурсиши вай нуњуфта буд.
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ПОДШОЊИИ ТАЊМУРАС
Чун Њушанг мурд, љањон сесад сол бе подшоњ бимонд, то ин ки
Тањмурас аз хонадони ў баромад ва ба шоњї расид. Тањмурас дар
зебої ва хушбахтии худододї, монанди Каюмарс буд ва ин њамон
аст, ки дар форсї ба он «фарраи эзидї»1 мегўянд. Тањмурас покии
фариштагон, равиши паёмбарон ва шукўњи шоњонро якљо дар худ
дошт.
Чун тољ бар сар нињод, сарону бузургонро ба пешгоњ фарохонд
ва ононро гиромї дошт ва гуфт: ба шумо мужда медињам, ки ман
бо ёрї ва корсозии Худованд заминро аз палидї ва табоњї пок
месозам ва шуморо аз зиёни девон ва париён ва ањриманон посдорї
мекунам ва миёни худ ва шумо ва фарзандонам дар нигоњдориву
мењрубонї дугонагї намегузорам ва њамаи кўшиши худро дар
расонидани шумо ба некї ва некбахтї ба кор мегирам, то он љо ки
чї дар рўшноии рўз ва чї дар торикии шаб даме аз андешаи некї
ва бењрузии шумо осуда набошам. Ва њар гуна осоиш ва
шодмониро ба шумо бирасонам ва доду дињишро дар миёни шумо
бигустаронам. Мардумон ўро намоз бурданд ва бар ў офарин
хонданд ва санохону шодмон аз пеши ў бозгаштанд.
Тањмурас ба навидњояш вафо кард ва ба шодиву комравої
подшоњї оѓозид ва ба ободониву навоварї рўй овард ва фармон
дод чањорпоён ва сутурон баргиранд ва дар киштзорњо рањо кунанд
ва барои нигоњбонии онњо аз осеби даррандагон сагњоро ба кор
гирифт. Њамчунин аз паррандагони шикорї барои шикор суд
љўянд ва асбонро барои саворї ром кунанд ва миёни харони
даштиву кўњї ва хонагї људої падид овард. Сипас ба гашту гузор
дар кишвар пардохт ва сохтмонњои бисёр барафрошт ва бештари
шањрњои сарзамини Порсро бунёд кард ва ба баркашидани некон
ва нобуд кардани бадон њиммат гумошт ва чандон бар дев чира
шуд, ки ба пушти ў барнишаст ва дар сарзаминњои наздик ё
каронањои дур бигардид. Аз ин љост, ки эрониён Тањмурасро ба
њоли саворї бар дев дар навиштањои кохњо ва коргоњњои худ
нигоргарї мекунанд.
Яке аз шоирон подшоњеро, ки бар пил барнишаста буд, ба
Тањмурас монанд карда ва гуфтааст:
ﺎﻟﻪ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﻰ ﺧﻴﺴ
ﻳﺎ ﻟﻴﺖ ﻣﻠﻜﻲ اﺻﺒﺤﺖ

1

Фарраи эзидї- нури илоњї

‐ 44 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ﺮﻓــــﺎ ﻧﻔﻴﺴﺎﺘَﺸﺴﻣ

و راﻛﺒـــﺎ ﻣــﻦ ﻓﻴﻠﻪ

ﺑﻠﻴﺴﺎﺎ اﻣــﺘﻄﻰ اﻟﻤ

ﻛـــﺄﻧًﻪ ﺗـــﻬﻤﻮرث

و ﻟﻠﺪ ﻧﻴﺎ ﻣﻌﺎً أﻧﻴﺴﺎ

ﻻ زﻟﺖ ﻟﻠــــــﺪﻳﻦ

Яъне: Эй кош, ки подшоњии ман (чун шере) ва волоињои беша ва куноми вай
мебуданд,
Савор бар пили худ сарафрошта ва гаронмоя,
Гўї Тањмурас аст, ки бар дев савор шуда,
Њамора чунин бошї ва дину дунё њамроњи ту бод.
Бархе савор шудани Тањмурас бар девро ба маънои чира шудан
бар ў донистаанд. Низ гўянд ў нахустин касе аст, ки ба пањлавї чиз
навишт. Масъудї (4) дар маснавии худ бар он аст, ки Тањмурас
куњандижи Марвро сохт.
Дар бораи дарозии подшоњии Тањмурас чандон суханони
ноњамгун омада, ки дар бораи њеч подшоње шунида нашуда. Бархе
даврони подшоњии ўро сї сол ва бархе дигар њазор сол
навиштаанд. Ва Худои бузург нек медонад.
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ПОДШОЊИИ ЉАМШЕД АЗ ХОНАДОНИ ЊУШАНГ
Номи ин подшоњ «Љамшед» аст, ки ба гунаи фишурда «Љам» низ
гўянд. Бархе чунин пиндоранд, ки Љамшед њамон Сулаймони
Довуд аст, вале ин ношуданї ва нодуруст аст, зеро миёни он ду беш
аз њазор сол фосила аст. Ва ин лаѓзиш аз он љо падид омадааст, ки
дар кишвардорї миёни ин ду њамонандињое њаст, монанди
нерўмандї ва фармонравої бар париён ва мардумон ва љуз онон,
валекин бо вуљуди људоии љойи бошу замону табор чї гуна ин ду
тан яке тавонанд буд!
Чун Љам ба подшоњии љањон расид ва париву мардум роми ў
шуданд, барои онон суханронї кард ва гуфт: ман барои вежагињое,
ки Худованд бар ман арзонї дошта ва фурўѓе, ки ба ман додааст,
подшоњи шумо шудаам, то заминро ободон созам ва мардумро
бебиму осуда гардонам ва дод бигустаронам, дињиши бисёр кунам
ва некињоро зинда кунам ва бадиро аз миён бардорам. Мардум ўро
намоз бурданд ва аз подшоњии ў шодињо карданд. Бад-ин сон Љам
доду дињиш варзида ва мардумро ба сохтани љангафзору зинафзор
ва созу барг роњ намуд. Низ мардумро ба риштани абрешим ва
кажу1 катону пунба фармон дод, то аз онњо порчањо дўзанд ва
љомањо пўшанд.
Љам мардумро ба радањои гуногун бахш кард: радаи лашкариён,
ки дифоъкунанда аз шарафу родї бошанд ва радаи донишмандон,
ки ба дониши дину дониши тан пой варзанд ва радаи нависандагон
ва шуморгарон ва бозоргонон ва пешаварон. Онгоњ фармон дод,
ки њар радае ба кори боястаи хеш пардозад ва аз марзу андозаи худ
дарнагузарад.
Сипас, бо девони нофармон набард кард ва онњоро барандохт ва
бисёре аз эшонро бикушт, чандон, ки бар онњо чира гардид ва
ононро ба банд кашид ва гўшмоле дод ва онњоро ба кори кандану
буридани сангњо баргумошт ва ба сохтани санги мармару гаљ ва
нураву оњак водошт. Ва аз онон дар сохтани сохтмонњои баланд ва
кохњои барафрошта ва гармобањо ва чархњои обкашї ва осиёбњо ва
бастани пул ва берун овардани зару симу сурб аз конњо бањра
гирифт. Сипас, онњоро ба бањра бурдан аз мушку анбар ва дигар
бўйњои хуш роњнамої кард ва суд бурдан аз њама гуна доруњоро ба
эшон омўхт. Низ ба онон ёд дод, ки чигуна доруњоро аз љоњои дур
гирд оваранд ва онњоро дарњам омезанд ва дар пизишкї аз онњо

1

Каж-шоњї, њарир
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бањра гиранд. Низ ба сохтани ќаиќу киштї ва дигар афзорњои
таробарии1 дарёї фармон дод ва ба мардум дарёнавардї ва берун
кашидани гуњарњои дарёї омўхт.
Онгоњ фармон дод, ки гардунае аз ољу сољ бисозанд ва онро ба
дебо фарш кунанд. Сипас, бар он савор шуд ва девонро фармуд, ки
ўро баргиранд ва ба миёни осмону замин бубаранд ва бо њамон
чархи якрўза аз роњи њаво аз Дамованд ба Бобул омад. Ин рухдод
дар нахустин рўзи фарвардин аз нахустин моњи бањор пеш омад, ки
оѓози сол ва њангоми тозагии љањон ва зинда шудани замин пас аз
марги он аст. Мардум ин рўзро рўзи нав ва љашни фархунда
номиданд ва сарафрозии фароњам ва подшоњии шигарфи кишвар
донистанд ва онро ба сони бузургтарин љашнњо баргузиданд ва
Наврўзаш номиданд ва Худои гиромиро барои ин, ки чунин
љойгоњи арљманд ба подшоњашон бахшида аст, сипос гуфтанд ва
низ Худовандро, ки ба фархундагии Љамшед ба онон рўзї бахшида
ва дар сояи ў ононро дар нозу осоиш љой додааст, ситоиш карданд.
Ва ба љашну ромишу шодхорї ва пойкўбї пардохтанд ва доди ин
љашни хуљастаро бидонанд.
Пас аз он Љам сесаду сї сол бо пойгоње воло ва зиндагии пур аз
осоиш бизист ва сарриштаи кори љањонро њам ба даст дошт.
Лагоми кишвардорї аз даст надод ва бар париён ва мардумон
фармон ронд. Мардум низ, дар њангоме ки борон бояста буд,
борони фаровон доштанд ва аз болидани ѓаллањо ва мевањо
бархурдор мешуданд ва аз барои арзонї ва фаровонї ва бебимии
роњњо, шод мезистанд ва аз газанди офатњо, монанди сармои сахт ё
гармои сўзон ва пайомадњои бади беморињо ва маргњо осуда
буданд ва дур аз нигаронї ва ошуфтагї мезистанд ва аз куштору
даргирї ва љангу хушксолї ва заминларза ва озарахш2 ва дигар
зиёнњо ва бадомадњо, рўзгор мегузарониданд.
Дар китоби «Ойин» (5) омадааст, ки мардум дар замони Љам бар
пояи дарозии зиндагї радабандї мешуданд ва њар кї солхўрдатар
буд, пойгоње волотар дошт. Пас аз он дар рўзгори Зањњок пойгоњи
мардум аз рўи дорої санљида мешуд ва дар њангоми подшоњии
Фаридун ба дорої ва пешина буд. Дар замони Манучењр ба решањо
ва пешинањо нигариста мешуд ва дар рўзгори подшоњии Кайковус
ба донишу хирад ва дар замони Кайхусрав ба диловарї ва ба
рўзгори Лўњросп ба диндорї ва покдоманї ва дар замони шоњони
пас аз ў андозаи бузургї ба шарофат ва бузургворї буда, дар

1
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Таробарї-њамлу наќл
Озарахш-барќ
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замони подшоњии Анўшервон ба њамаи инњо љуз дорої нигариста
мешуд. Ў дороиро дар шумор намеовард.
Гўянд: мењрубонии Љам дар баробари мардум монанди мењри
падару фарзанд буд. Ва рафтори Зањњок бо мардум чун рафтори
занони њамшўй буд. Ва Фаридун бо мардумон монанди бародар
бархўрд мекард ва Афросиёб дар баробари мардум њамонанди
душман буд ва Гуштосб дар баробари онон монанди парастору
омўзгор буд бо кўдакон.
Саранљоми Љамшед
Чун кори Љам ба поёнаш наздик шуд ва дороии фаровоне гирд
овард ва кораш боло гирифт ва подшоњиш ба ављ расиду рўзгораш
дерёз гашт, дилаш сахт гардид ва сармасту носипос шуд ва
худбинию фирефтагї ўро фаро гирифт ва ситам пеша кард, то
кораш ба љое расид, ки гуфт: ман худои бузурги шумо њастам.
Сипас аз бандагии Худованд сар боззад ва даъвои худої кард, то
ин ки фурўѓи шоњияш сарду тор гардид ва маркаби шавкаташ
дарафтод ва тавону нерўяшро аз даст дод. Ва фарраи эзидї аз ў дур
шуд ва рухдодњое дар кишвар пеш омад ва чунон дармонд, ки
намедонист чї кунад. Дар ин њангом гурўњњое бар ў шўриданд ва
газанди рўзгор ба ў расид ва Зањњоки Њимярї, ки ба порсї ўро
«Беварасб» хонанд ва дар сарзамини Яман мезист, бо лашкаре
анбўњ ва шукўње бемонанд оњанги кишвари Љам кард ва монанди
шоњине, ки бар сари харгўше фуруд ояд, бар Љамшед юриш овард.
Љам ба гунае ношинохта аз пеши ў гурехт ва Зањњок бар кишвари
Љам чира шуд ва бар шоњї ва хостаи хонадон ва дороии вай аз
андак то бисёр ва бар сипоњаш аз савора ва пиёда даст ёфт ва
пайваста дар паи ў буд ва барояш дом њамегустарид, то саранљом
ўро ба бечорагї (он сон, ки гурбае мушеро бигирад) дар сарзамини
дур фурў гирифт ва тани ўро бо арра ба ду ним сохт. Бархе низ бар
онанд, ки Зањњок Љамро ба пеши даррандагон афканд, то ўро бо
чангу дандон пора-пора карданд. Сипас, ба пойтахт бозгашт.
Подшохии Љам 520 сол буд. Камтар ё бештар низ гуфтаанд.
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ПОДШОЊИИ БЕВАРАСФ
Эрониён ўро «Беварасп» меноманд ва тозиён номи ўро Зањњок
медонанд. Гўянд: ин ном аз вожаи «аждањок», ки ба маънои мори
бузург аст, гирифта шудааст. Яманиён ўро аз худ медонанд ва ба
вуљуди ў бар худ меболанд. Абўнувос (6) дар чакомае мегўяд:
ﻦ ﻓﻰ ﻣﺴﺎرﺑﻬﺎاﻟﺨﺎﺑﻞ و اﻟﺠ
ﺎك ﻳﻌﺒﺪهو ﻛﺎن ﻣﻨّﺎ اﻟﻀّﺤ
Яъне: Зањњок аз мо буд, ки деву парї ўро дар љойбошњои худ мепарастиданд.
Хостаи Абўнувос аз вожаи «Хобил» њамон дев аст.
Тозиён мепиндоранд, ки Зањњок фарзанди Алвон аст ва эрониён
мегўянд, ки ў Беварасп фарзанди Андармосб аз табори Сиёмак
пури Каюмарс аст. Ва чун «бевар» дар забони пањлавї ба маънои
беш аз сад њазор аст, ўро Беварасп номиданд, зеро ки ўро беш аз
сад њазор асб бо зин ва лагому созу барг буда, бар ин поя Беварасп
ба маънои дорандаи сад њазор асб аст.
Падари Зањњок, шоњи Яман буд. Дев ўро ба куштани падар
бароѓолонид ва гуфт: ман пояндони онам, ки агар падарро бикушї,
Љамшедшоњро низ хоњї кушт ва ба подшоњии ў низ даст хоњї ёфт.
Ва ўро ба куштани ногањонии падар водошт. Пас, бо куштани
падар ва дастёбї бар дороии ў, чирагї бар Љам дар дилаш нерў
гирифт ва худро барои он омода кард.
Ў пайваста бо худ ин суханро мегуфт ва бунёди корњояш бар ин
буд, то рўзе Иблис худро ба сурати одамие бар ў намуд ва гуфт:
ман ошпази чирадасте њастам, ки метавонам бењтарин хўрокињои
шоњиро барои ту фароњам кунам, агар раво бидорї, маро бар ин
кор бигумор.
Зањњок фармон дод намунае аз хўрокињое, ки мегўяд, барояш
бипазад. Дев бењтарин ва хушмаззатарин хўрокињоро барояш пухт
ва пеши ў нињод. Зањњокро бисёр хуш омад ва ошпазхонаро ба ў
супурд.
Дар он рўзгор, мардумон бисёр кам гўшт мехўрданд, дев мехост
бо хўрондани гўштњои гуногун ўро сангдил кунад, то бар хунрезї
далер гардад ва њарчи бештар аз ў фармон барад. Аз ин рў, аз
гўшти паррандагон оѓоз кард ва сипас гўшти чорпоён ва пас аз он
гўшти гўспанд ва онгоњ аз гўшти гови нар бењтарин ва рангинтарин
хўрокињое, ки Зањњокро аз он хуш меомад, пухт, то ин ки ба
хўрдани гўшт хў кард ва бад-он ношикебо гардид.
Зањњок марде пурхўр ва шикамбора буд ва шиками ањриманї
палид аст. Зањњок девро бар ин кори некў сипос гуфт ва кори ўро
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писандид ва ба ў гуфт: ниёзи худро аз ман бихоњ. Дев гуфт: танњо
орзуи ман ин аст, ки дастурї дињї шонањои туро бибўсам!
Зањњок девро дастурї дод. Дев бар шонањои ў бўса зад ва аз сари
палидиву афсун дар он дамид. Пас, аз љои бўсањои дев ду мори сиёњ
баромаданд, ки њар чи онњоро мебуриданд, дубора ба њамон гунаи
нахуст бозмегаштанд. Бархе мегўянд, ки онњо ду дунбал1 ба гунаи
ду мор буданд, ки ўро неш мезаданд ва меозурданд ва сахт
дардмандаш мекарданд, чандон ки хурўш бармеовард ва оњ
бармекашид ва хобу ором надошт.
Чун дев кори худ кард, ногањон ба чењраи дигар бар ў даромад
ва гуфт: ман пизишки корозмудаам ва љуз ман касе дармони дарди
туро намедонад. Зањњок бад-ў гуфт: агар маро дармон куниву дарди
сари маро биншонї, наздиктарини касон пеши ман хоњї буд ва
њаргиз бахшишу подоши неки маро аз даст нахоњї дод.
Дев гуфт: то замоне, ки зинда њастї, ин ду мор аз ту људо нахоњад шуд, лекин бо хўрондани маѓзи сари одамиён ором мегиранд ва
туро осуда мегузоранд. Зањњок фармон дод, то ду љавонро куштанд
ва маѓзи сари ононро дароварданд ва ба морњо доданд. Морњо
ором гирифтанд ва дарди Зањњок фурў нишаст ва чунон осоиш ёфт,
ки ба хоби хуш фурў шуд, лекин дубора бо љунбидани морњо, ки
хўрок мељустанд, аз хоб бедор шуд. Њамчунон Зањњок фармон дод,
ду марди дигарро бикушанд ва маѓзи сари ононро ба морњо
бидињанд. Ин кор њамарўза дунбол мешуд ва ў мардумро бо он
морњо метарсонд.
Табарї дар таърихи худ овардааст, ки бештари нависандагон
бар онанд, ки ончи бар шонањои Зањњок рўида буд, ду пора гўшт
буд, њамонанди сари мор, ки Зањњокро ноором медоштанд ва то
маѓзи сари одамиён бар онњо молида намешуд, ором намегирифтанд. Зањњок он ду баромадагиро дар зери љомањо мепўшонид ва мардумро ба ин гумон, ки моранд, метарсонид.
Табарї гуфтааст, ки њамаи муаррихон гумон мекунанд, ки Зањњок, ки подшоњи љањон шуда буд, марде љоду, тавоно ва балоякор
будааст. Ў аз Калбї (7) гузориш меовард, ки Зањњок нахустин касе
аст, ки буридани андомњо ва ба дор овехтан ва дањяк гирифтан аз
мардум ва дираму динор заданро ойин нињод. Ва низ нахустин касе
буд, ки аз мардум бож гирифт ва бар симу зар сикка зад. Њам-ў
нахустин кас буд, ки худ овоз хонд ва фармуд, то барояш овоз
бихонанд.

1

Дунбал-ғадуд
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Аз дигарон гузориш омадааст, ки дев бо Зањњок аз дари дўстї
даромад ва носипосї, љодугарї, балоякорї, парастиши бутон ва
хунрезии беангезаро дар нигоњи ў зебо фаро намуд.
Зањњок њамвора гўш ба фармони ў буд ва ба роњи ў мерафт ва
њар рўз куштани ду љавону хўрондани маѓзи сари он ду ба морони
дўши Зањњок, хўи њамешагии ў шуда буд. Мардум аз ин марди
ноњанљори зишт дар њарос ва озор фурў рафта буданд.
Чун Зањњок бо омодагии пешин сарзамини Љамро ба зери
фармон даровард ва, чунонки гузашт, Љамшедро кушт, бар тахти
подшоњї нишаст ва давлате бар пояи љоду бунёд кард ва дасти
бадонро дар озор расондан ба мардум бозгузошт. Табоњї њама
љоро фаро гирифт, чи ў худ решаи бадї ва тандиси1 бедод ва
сарчашмаи худойношиносї буд. Ин њама дар замоне рух дод, ки
мардум аз он пеш дар некї, рифоњу осоиш зиста буданд ва дар сояи
додгарии чањор подшоњи пешин бо диле ором зиндагонии осуда
доштанд, инак бо подшоњии Зањњок аз бињишт ба дўзах ва аз
ромиш ба шиканљаи дарднок гирифтор шуда буданд. Зањњок на
танњо дар андешаи мардум набуд, балки вайронгарї ва
табоњсозиро хуш медошт.
Табарї овардааст, ки Зањњок ба сухане аз одам даст ёфта буд ва
бо он љоду мекард ва њар чиро аз канору гўшаи кишвар мехост ва ё
аз зан ё нављавон ё маркабе хушаш меомад, дар найи заррин
медамид ва бо њамон дамидан њарчи орзу дошт, омода мешуд.
Дамидан дар нафирро яњудон аз инљо омўхтанд.
Ёдкарди гардонидани ошпазон маѓзи сари яке аз ду љавонро
Гўянд: Зањњок ду ошпаз ба номњои Армоил ва Кармоил дошт, ки
пас аз дев кори ошпазии ўро ба даст доштанд. Дили ин ду мард бар
ду љавоне, ки барои маѓзи сарашон кушта мешуданд, сўхт. Рўзе бо
њам чунин андешиданд, ки њар бор яке аз ду љавонро, ки ба онон
месупоранд, то маѓзи сари ононро дароваранд, озод кунанд ва ба
љои он аз маѓзи сари гўспанд баргиранд ва бо маѓзи сари љавони
дигар даромезанд ва агар кор пеш рафт, њамарўза ин шеваро
дунбол кунанд. Пас њамин корро карданд ва морњоро аз маѓзи
омехта хўронданд. Морњо чун рўзњои гузашта ором гирифтанд. Аз
он рўз боз ошпазон бо маѓзи омехтаи меш ва яке аз ду љавон
морњоро сер мекарданд ва љавони дигарро дар роњи Худо рањо
месохтанд ва дар љое пинњон мекарданд. Чун шумори озодшудагон
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ба дањ тан расид, ба онон чанд бузи мода доданд ва гуфтанд аз
ободињо дур шавед ва дар ѓорњо ва кўњњо паноњ љўед ва бо ин
гўспандон зиндагиро сар кунед. Љавонон аз онон фармон мебурданд, то ин ки гурўњи анбўње фароњам омаданд ва дар шањрњои дур
пароканда шуданд ва дар кўњњо ва дарањо љой гирифтанд ва бо
зодан шумори мардон ва гўспандон афзун шуд. Њам инон ниёкони
курдон дар саросари љањонанд.
Ба ростї ин кирдори холигарон1 оби некхоњї буд бар оташи
табоњї ва коњише аз гаронї ва сангинии њама ситам. Зеро бархе
ногуворї ва табоњї аз ногуворињои дигар сабуктар бошад.
Табарї аз яке аз устодони худ гузориш медињад, ки Зањњок ба
додхоњии касе гўш намедод ва њаргиз ба љуз як бор ба кори
ситамдидае расидагї накард. Ин бор њам ба хилофи равиши
њамешагии ў буд.
Достони он ин аст, ки чун љавру ситами ў ба нињоят расид,
гурўње аз ситамдидагон бар дари кохи Зањњок гирд омаданд ва дар
миёни он марде испањонї буд «Кобї» ном (Кова), њамин ки Зањњок
ба онон бор дод ва мардон ба наздики ў расиданд, марди испањонї
гуфт: Шоњо, ба ту ба номи подшоњи саросари љањон дуруд
бифристем ё ба номи њамин сарзамин – яъне Бобул?
Зањњок посух дод, њароина дуруди саросари кишвар бењтар аст,
зеро ман подшоњи саросари љањонам. Марди испањонї гуфт: агар
чунин аст, пас чї шуда, ки танњо ситами ту бањраи мо шудааст? Ва
чаро ин њама бадиро миёни мо ва дигар шањрњо ба гунае яксон
бахш намекунї? Ва њамчунин аз оинњои нописанди вай бисёр чизњо
баршумурд. Гуфтори Кова дар дили Зањњок асар кард. Пас, фармон
дод бори ситами мардумро сабуктар бидоранд ва бо њамаи
мардуми кишвар яксон рафтор кунанд. Лекин ин равиш љуз андаке
напоид ва боз ба њамон шеваи бади ситамкории пешин бозгардид
ва њамчунон шеваи бади ситамкории худро дунбол кард.
Ёдкарди хоби тарснок, ки Зањњок дид
Шабе аз шабњо, ки Зањњок миёни ду савгулии2 худ, духтарони
Љамшед, бар тахти заррин хобида буд, дар хоб чунон дид, ки се
мард дар кохаш бар ў даромаданд ва яке аз онон бо гурзи говсар
чунон бар сари ў кўбид, ки ба рў дарафтод. Сипас, ханљар аз ниём
кашид ва борикае аз пўсташро бурид ва саропои ўро бо он бубаст
ва ба кўњи Дамованд бурд ва дар чоње зиндонї кард.
1
2

Холигар – ошпаз, хонсолор
Савгулї-мањбуб, маъшуќ
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Зањњок бо дидани ин рўъё њаросон ва ноором аз хоб парид ва
чунон доду фарёд баровард, ки њамаи кохнишинон аз хоб
љастанд. Ду савгулияш пурсиданд: туро чї омадааст ва чї коре
мояи ин тарс ва њароси бисёри ту гаштааст? Туро чї омадааст, ки
дар кохи хеш ва дар миёни хонадон ва чокарони худ чунин
тарсидаї?
Зањњок гуфт: инро аз ман напурсед, зеро агар хобамро барои
шумо боз гўям, њароина беш аз ман гирифтори сўзу њарос хоњед
шуд. Занон беш зорї ва пофишорї карданд ва гуфтанд, бигў чї
басо, ки мо барои рондани газанд чорае биёбем. Зањњок достони
хобро барои онон гуфт, занон ором гирифтанд ва ўро дилдорї
доданд ва гуфтанд: бим мадор, ки бисёре аз хобњо ба њаќиќат
намепайвандад. Раъй он аст, ки коњинону ахтаршиносонро гирд
оварї ва гузориши хоби худро аз онон бихоњї ва бо онон дар
ончи пеш хоњад омад аз хубу нохуб, рой занї ва пас њушёрї ва
дурандешию хештандорї дар пеш гирї ва бар сари бистари
хушбахтї ва бањраварї такя кунї. Зањњокро сухани онон хуш
омада ором гирифт.
Чун бомдод шуд, фармон дод, то хобгузорону пешгўён ва
ахтаршиносонро гирд оварданд ва достонро барои онон гуфт ва
аз эшон гузориши хобаш бозљуст. Онон се рўз барои ройзанї
замон хостанд. Зањњок се рўз ба онон замон дод ва рўзи чањорум
эшонро фаро хонда ва сухан боз пурсид. Коњинон дар гуфтани
посух ба лакнат афтоданд ва пўшида сухан њамегуфтанд ва аз
бепардагўї сар боззаданд. Зањњок аз ин сахт барошуфт ва тундї
намуд ва фармон дод њамаро гардан бизананд, магар он ки захм
бишкофанд ва сухан рост бигўянд. Яке аз онон бархост ва гуфт:
шоњо, ту бар пуштаи њазорсолаи зиндагонї баршудї ва ба
дороии фаровон ва пойгоњи бекарон расидаї, ки њеч як аз
подшоњон бад-он нарасида ва аз њама чиз бањраманд гаштаї ва
њеч инсоне њам дар љањон поянда нест. Њар зодае мемирад ва њар
њукуматеро анљоме аст, хоб ва толеъи ту аз чизе гузориш
медињад, ки аз гуфтани он шармгин њастам. Зањњок гуфт: вой бар
ту, маро аз он огоњї дењ. Пас ўро огоњ гардонид, ки маргаш ба
дасти љавоне аст аз хонадони шоњї, ки њанўз зода нашудааст. Ў
подшоњиро ба даст хоњад гирифт ва пањнаи заминро, ки аз
ситами Зањњок пур шуда, пур аз дод хоњад кард. Зањњок фармон
дод, то забони ўро аз пушти сар бадар оварданд ва њарчанд
чунон намуд, ки ба сухани ў эътиное надорад, лекин биму
нигаронї ва андўњи бисёр дар дил нињон кард. Ва бад-ин сон бар
табоњкорї ва бедодгарии хеш дарафзуд ва фармуд љосусоне
бигморанд ва дар камин бошанд, то њар кўдаке дар хонадони
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шоњї зода шавад, њамон дам ўро аз домани модар рабуда,
монанди баррае сар бибуранд.
Дар њамин рўзгор зани Отбин аз хонадони Тањмурас, ки
бордор буд ва аз бими Зањњок обастании худро нињон медошта
буд, писаре бизод, ки падар ўро Фаридун номид ва модару
фарзандро бо дурандешии комил бо модагови ширдењ, ки «гови
Бармоюн» ном дошт, ба чаманзоре фиристод ва нињон аз дидањо
пиразанеро бар эшон гумошт. Бад-ин сон кўдакро гов шир медод
ва пиразан парасторї мекард. Чун аз шир хўрдан баромад, падар
Фаридунро њамчунон бо дурандешии тамом ба кўње баланд бурд
ва говро ба љои худ баргардонд.
Аз он сўй ковиши Зањњок дар бораи Фаридун афзун шуд ва
гузоришњои фаровон дар бораи зода шудани ў дар њама љо
пароканда гашт. Зањњок, падари Фаридунро пеш хонд ва
фарзандро аз ў дархост. Чун Отбин аз супурдани писар сар
боззад, фармон дод, ки ў ва гове, ки Фаридунро ба шир парварда
буд, бикушанд ва хонаи ўро вайрон кунанд. Ва дар љустуљўи
Фаридун њар љойро аз зери санг то кулўх гаштанд, лекин
Фаридун дар љойгоњи устувор ва дар паноњи Парвардигор ба
сони моњ меболид ва бузург мешуд.
Ёдкарди поёни кори Зањњок ва оѓози фармонравоии Афридун
Чун тирарўзии мардумон аз фармонравоии Зањњок фузунї
гирифт ва љонашон ба лаб расид ва дардмандии онон бо кушта
шудани фарзандонашон барои морњо аз андоза гузашт, даст ба
нафрини ў бардоштанд ва чашм ба бало дўхтанд ва бо умеди
кушоиши кор ва пайдоиши Фаридун, ки нишонањо ва муждаи он
мерасид ва њамаи рўйдодњо аз подшоњии ў гузориш медод,
оромиш ёфтанд ва бад-он дил хуш доштанд.
Дар ин њангом марде оњангар - Кова ном, ки яке аз ду писараш
хўроки морњо шуда буд ва инак он дигар фарзандашро
бозгирифта буданд, љома бар тан дариду хок бар сар рехт ва
фарёдрас хост. Пешбанди чармини оњангариро бар сари чўбе
барафрошт ва аз мардум ёрї хосту гуфт: њар ки нобудии ин
носипоси бадкирдор ва шоњии Фаридуни додгустарро хостор
аст, ба ман бипайвандад. Гурўњи анбўње ба ў пайвастанд ва
љангафзор баргирифтанд ва парчамњо барафроштанд ва сабук ё
гаронбор аз созу барг ба роњ афтоданд. Дам ба дам бар
шуморашон афзуда шуд ва якдигарро ёрї карданд ва сарону
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бузургон њам ба онон пайвастанд. Фарёди додхоњии мардум
баланд шуд ва он чї мехост бишавад, шуд.
Зањњок ба кўшиши бењуда бархост ва бар он шуд, ки аз гўшае
бар онон битозад ва оташро бихобонад, вале бимнок гардид ва
аз ин андеша тарсид. Ёронаш низ аз сари нотавонї аз ёрии ў даст
кашиданд. Зањњок ба ночор фармон дод, то писари Коваро, ки
номаш Ќоран буд, ба падар баргардонанд. Ќоран ба падар
пайваст ва мардум бедиранг ба љое, ки Фаридун дар он пинњон
буд, рафтанд.
Фаридун чун дидор ба мардум намуд, моње тамом диданд дар
чењраи одамї ва фариштае ёфтанд дар сурати подшоњї. Њамагон
ўро намоз бурданд ва бар ў офарин хонданд ва ба ў паймон
супурданд, ки барои ў љонсупорї кунанд, то он гоњ ки бар Зањњок
пирўз ояд ва бо хунхоњї аз вай мардумро оромиш бахшад ва бар
авранги шоњї бинишинад. Фаридун шодмон гашту гуфт: Инак
он чи ман дар орзуяш будам. Худоро бар ин сипос гуфт ва
сарриштаи корњоро ба даст гирифт ва оњангаронро фаро хонд ва
фармон дод то гурзаи говсорро, ки номи он дар гузоришњо
шунида буд, барояш бисозанд. «Гурзаи говсор» гурзе буд, ки
сари он монанди сари гов буд.
Он гоњ Фаридун дар миёни анбўњи мардум, ки бад-ў пайваста
буданд, бар асб нишаст ва Кова низ парчамашро пешопеши ў
барафрошт ва њамагон силоњпўш ба сўи кохи Зањњок равон
шуданд ва дарбориёну нигањбонони Зањњокро куштанд ва бар
Зањњок тохтанд. Фаридун ва Ќоран ва Кова худро ба ў
расониданд. Фаридун бо гурзаи говсор бар сари ў кўбид ва
Худованд таъбири хоби Зањњокро ба ў намоёнид. Пас Фаридун
борикае аз пўсти Зањњок људо кард ва ўро бо њамон баст ва ба
кўњи Дамованд бурд ва дар он љо дар чоње зиндонї кард. Дар
бархе гузоришњо омадааст, ки Фаридун Зањњокро кушт. Зањњок
ба Фаридун гуфт: ту маро ба хунхоњии Љамшед - ниёи худ
мекушї. Фаридун посух дод, ки агар чунин бошад, туро арљу
бањои беш хоњад буд, балки ман туро дар баробари муњрае аз
дандањои1 камари гови «Бармоюн» мекушам.
Абўтаммоми шоир (8), ба достони Фаридун ва Зањњок дар
чакомае тамсил карда ва чунин сурудааст:
ﻧﻴﺎ و ﻻ ﻗﺎرونﻫﺎﻣﺎن ﻓﻰ اﻟﺪ
ﻣﺎ ﻧﺎل ﻣﺎ ﻗﺪﻧﺎلً ﻓﺮﻋﻮن و ﻻ
 إﻓﺮﻳﺪونﺑِﺎﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦَ و اﻧﺖ

1

ﻄﻮاﺗﻪ ﻓﻰ ﺳﺑﻞ ﻛﺎن ﻛﺎﻟﻀَﺤﺎك

Данда-ќабурға
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Яъне: Ў дар љањон бад-он чи Фиръавн ва Њомон ва Ќорун даст ёфта буданд,
нарасид.
Дар нерўмандиву сахтгирї бар мардумон ба сони Зањњок буд, лекин ту
монанди Фаридунї.
Дар ривоёти нодуруст ва хираднопазири муѓон омадааст, ки
Зањњок њамчунон дар кўњи Дамованд зинда аст ва њамчун иблис
аз гурўњи «марграстагон» аст ва то рўзи растахез хоњад зист.
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ПОДШОЊИИ ФАРИДУН
Њангоме ки Фаридун аз кори Зањњок бипардохт ва баросуд, ўро
ба занљир кашид ва ба зиндон афканд. Он баробар буд бо рўзи
мењр аз моњи мењр. Мардум он рўз љашн гирифтанд ва онро
«мењргон» номиданд ва хостанд бо ин кори худ бифањмонанд, ки
додеро, ки дар рўзгори Зањњок аз даст дода буданд, бо пайдоиши
Фаридун ба даст оварданд ва мењрубониву дўстдории ўро дар дил
гирифтанд. Пас, Фаридун бар авранги шоњї нишаст. Ва чун
фармонравоёни дуру наздик ба назди ў омаданд, ўро бо чењраи
тобон ва суханони равон ва дилнишин ёфтанд ва диданд, ки чї
гуна партави фарраи эзидї бар ў њувайдо ва насими пирўзї бар вай
вазон аст.
Онгоњ Фаридун ба мардум бори њамагонї дод ва ононро ба
хештан наздик гардонид ва бо онон рўй оварду гуфт: сипос
Худойро, ки мардуму кишварро аз газанди Зањњок рањонид ва ўро
нобуд сохт ва заминро аз бадию ситам ва љодуи ў пок кард ва ба
љои ў касеро бар шумо гумошт, ки аз шумо нигоњбонї ва ба доду
некї рафтор кунад ва дар бораи шумо некї варзад ва хоста бахшад
ва аз њеч кўшише дар роњи бењбудии зиндагии шумо ва аз миён
бурдани бадї кутоњї накунад. Аз шодии ин суханон замин ба
љунбиш омад ва осмон низ аз дуо ва офарини вай саршор гардид.
Пас, онгоњ мардумон ба хонањои худ бозгаштанд ва чашм ба
баракати осмон ва борони шодмонї дўхтанд. Бар маркаби амну
њамдилї нишастанд ва чунон ки бояд, доди ин љашн бидоданд, ба
дил хостанд, ки рўшноии чашму солњои зиндагониашон аз они
Фаридун бошад.
Ёдкарди оѓози кори Фаридун ва оине, ки дар бораи
«Дирафши Ковиён» гузошт
Пас аз он Фаридун фармон дод, ки ганљинањоро бар ў арза
бидоранд. Дар андаруни онњо аз хостањои гаронбањо ва гавњарњои
арљманд ва љомањои зарбофт ва тољњои гавњарнишон, камарњои
гуњарогин, ки њар гавњаре чанд тухми гунљишк буд ва андозаи
калоне аз зару сим ва ороя ва зевари бешумор чандон ёфтанд, ки на
чашме дида буд ва на гўше шунида.
Фаридун фармон дод, ки сандуќу љаъбањое барои гавњарњо ва
чизњое монанди онњо фароњам оваранд ва онњоро бо фарш ва рахт
ва љангафзор ба ганљурњо биспоранд. Пас фармон дод, ки ба Кова
ва фарзандаш - Ќоран хилъатњо дињанд ва пойгоњашонро
баркашанд ва чандон молу хоста ба онон дињанд, ки хурсанду
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хушнуд гарданд. Он гоњ пўстеро, ки Кова дар роњи гирдовардани
мардум барои љангидан бо Зањњок бар сари чўб карда буд, хост ва
фармон дод, ки онро ба зару гавњар биёроянд ва ба сони парчами
пирўзї дар љангњо ба кор баранд ва онро «Дирафши Ковиён»
бихонанд. Дирафш дар забони пањлавї ба маънои парчам аст. Ин
дирафш дар рўзгори Фаридун ва шоњони пас аз ў мояи пирўзї бар
душманон буд, ба вежа, ки дар лашкаркашї бад-он фоли нек
мезаданд ва онро хуљаста ва њумоюн меангоштанд. Ва дар
оростани он ба гавњарњо бар якдигар пешї мегирифтанд ва бар
зебоии он меафзуданд, то ин ки дар дарозои рўзгор гавњаре якдона
ва сармояи гаронбањои зиндагонї ва гавњари нопасуда ва бењамоли
чарху нуктаи рўзгорон шуд.
Аз он пас Дирафши Ковиёнро дар љангњо пешопеши лашкар
мебурданд ва љуз фармондењи лашкар бар њамаи лашкариён
муќаддам буд. Ва пас аз поёни љанг, Дирафши Ковиёниро ба
нигањбони дурандеш ва њушёри он месупурданд. Ин дирафш то
њангоми вожгунии подшоњии Яздигурд - пасин шањриёри Сосониён
дар љанги Ќодисия (9) бар љо буд, дар он љанг ба дасти марди
нахаъї афтод, ки онро ба Саъди Ваќќос (10) дод. Саъд Дирафши
Ковиёниро бо дигар бањрањои љангї, ки Худо бар мардум арзонї
дошта буд, бо ганљинањои Яздигурд чун гавњарњову тољњо ва
камарбандњои гавњарнишон, њамаро ба амирулмуъминин Умари
Хаттоб (11) (Худо аз ў розї бошад) супурд. Умар фармон дод, ки
Дирафши Ковиёниро пора-пора буриданд ва бар мусалмонон бахш
карданд.
Буњтурї (12) дар чакомаи баландовозаи хеш ба арзишу пойгоњи
Дирафши Ковиёнї ишора карда, он љо ки гуфта:
ِﻓﺲر اﻟﺪﺖ ﺗَﺤﻮفﺰﺟِﻰ اﻟﺼوانُ ﻳ
ْﺮ اَﻧُﻮﺷﻞُ وﻮاﺛﻨﺎﻳﺎ ﻣ اﻟْﻤو
Яъне: Дар он њол, ки Анўшервон радањои лашкарро дар зери дирафши ковиёнї
пеш меронд, марги паёпай фаро мерасид.
Ёдкарди панду андарзњои мансуб ба Фаридун
Рўзгор монанди дафтарчаи зиндагии шумост, онро бо корњои
неки худ љовидона созед.
Он кї бихоњад бидуни шоистагї ба пойгоњњои воло бирасад,
сахт ба замин хоњад хўрд.
Њар кї мардумро биёзорад, аз онон тарсон хоњад буд.
Касе, ки роњи даромадаш дониста набошад, ба дуздї гумонманду муттањам хоњад гашт.
Касе, ки љои шинохтае надорад, бояд аз наздик шудани ў дурї
гузид.
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Касе, ки орзуи кори ношуданї кунад, бисёр нодон аст.
Он ки худро нашносад, дигаре чун шиносад?
Касе, ки њангому љои шоистаи корњоро нашносад, камхирад аст.
Касе, ки сухан бисёр бигўяд, њамагон ба рози вай огоњ хоњанд
шуд.
Касе, ки бисёр ранљ барад ва њамвора бикўшад, бисёр ба даст
оварад.
Бегуноњ осудадил аст.
Хиёнаткор дархўри эътимоди њеч кас нест.
Хирадманд њар љо бошад, гиромї аст.
Љоду дев аст.
Накўрўйии зебоён мояи баракат аст, зиштии нозебоён шуму
нохуљаста аст.
Хидматкорону чокарон панљ дастаанд: нонво, ошпаз, соќї,
пешхидмат, ѓулому каниз.
Ёрон панљ гурўњанд: дарбон, ганљур, пешкор, кордору коргузор
ва нигоњбон.
Анбозон панљанд: кишоварз, анбоз дар дењ, њамсоя ва њамкўй,
њамкешу анбоз дар дорої.
Душманон панљ гурўњанд: фурўмоягон, бадхоњи њасуд, барда,
зан ва он ки фармондори пешинро дар љои худаш бигуморад.
Ёдкарди фарзандони Фаридун ва он чи бар ў аз онон расид
Фаридун се писар ба номњои: Салм, Тўр ва Эраљ дошт, ки монанди моњи нав ва шербачагон андак-андак меболиданд. Фаридун
низ чунонки бояст, дар парваришу адабомўзї ва омода кардани
онон барои подшоњии рўи замин мекўшид.
Чун фарзандон ба синни булуѓ расиданд, саросари кишварро
миёни онон бахш кард ва ин худ лаѓзише чун лаѓзиши хирадмандону хатои донишмандон ва афтодани подшоњон буд. Зеро дар
ин кор, ба љои ройзанї, ба хоњиши дили худ кор карда буд.
Кўчактарро бар бузургтар ва миёна баргузида буд, то ин ки
паёмади бади корашро диду меваи талхи онро чашид. Чи ў ба Салм
Рум ва Бохтарро дод ва ба Тўр Ховарро, ки кишварњои Турку Чин
ва Њиндро дарбар дошт ва Эроншањр, ки миёнаи замин ва
бењтарини њамаи кишварњо ва саромади њама љо буд, аз Хуросон,
Ироќ, Форс, Кирмон, Ањвоз, Гургон, Мозандарон то марзи Шом,
ба Эраљ бахшид. Ба Салм ва Тўр фармон дод, ки пас аз баргирифтани он чи бояста аст ва баргузидани мардон, чорпоён,
љангафзор, дороиву афзорњои подшоњї, ба сўи кишвари худ
бираванд.
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Пас, Салм ба сўи Бохтар ва Тўр ба сўи Ховар ба роњ афтоданд ва
дидори падарро ба Эраљ бахшиданд. Эраљ дорандаи тољу гоњ шуд
ва Фаридун калиди ганљњоро ба ў дод ва лашкариёнро ба
хидматаш даровард, ба гунае, ки танњо номи подшоњї аз худаш буд
ва кишвар беранљ дар дастраси Эраљ гузорида шуд. Рухдодњои
Фаридуну Эраљ ба Салм ва Тўр мерасид ва ононро њар чи бештар
хашмгин мекард, чунон ки чун мор бар худ мепечиданд ва аз
зиндагї ба сутўњ омада буданд ва кинаи Эраљро дар дил доштанд
ва бар душманї бо ў њамоњанг шуданд ва дар паи фурсате буданд,
то гузиниши Эраљ ва бахшидани нофи замин ва зардаи тухми мурѓ
ва бењтарин љои кишвар бо њама ганљинањои он ба вай ва бартарї
додани Эраљ бар онон ва дарафкандани онон ба љойњои дурро
талофї кунанд. Ду бародар нисбат ба Эраљ якпорча душманеву
бадхоње шуда буданд. Он гоњ бо якдигар номанигорї карданд ва
андўњи худро дар миён гузоштанду њампаймон шуданд, ки бо
ягонагї ба душмании Эраљ ба по хезанд. Аз ин рў, њар ду бо
лашкариён ба сўи Озарбойљон ба роњ афтоданд ва дар он љо дидор
карданд.
Кушта шудани Эраљ пури Фаридун
Салм ва Тўр ду пайк бо номае бисёр тунд барои Фаридун
фиристоданд, ки дар он кор падар, ки Эраљро бар онон баргузида
ва тољу тахтро ба ў дода буд, бо ин ки он ду аз ў бузургтаранд ва аз
нажоду бузургї чизе аз ў кам надоранд, сахт накўњиш карда
буданд.
Дар нома Фаридунро озод гузошта буданд, ки Эраљро њам ба сўе
аз кишвар бифиристад, то яксонї миёни њама барпо шавад ва
бењтарини љои кишвар танњо аз они ў набошад, вагарна омодаи
набард бошад, то љои сарбаландї ва пойгоњи тољварї ва авранги
подшоњї аз они бародаре бошад, ки дар љанг пирўз гардад.
Фиристодагони Салму Тўр бо чунин паёме ба дарбори Фаридун
расиданд. Фаридун ба онон дастур дод, то дароянд. Чун номаро
хонданд ва паём гузориданд, бар Салму Тўр хашм гирифт ва забон
ба зиштгўиву сарзаниши онон кушод ва эшонро нофармону
носипос шумурд.
Он гоњ Эраљро фаро хонду гуфт: фарзандам, дев миёни ту ва
бародаронат кина афканда ва ононро ба љанг бо ту водоштааст.
Онон њам аз дев фармон бурдаанду бо нофармонии ман ба
нофармонии Худо низ бархостаанд, инак бар онанд, ки бар хилофи
хости ман бо ту биљанганд. Акнун танњо роњ барои ту ин аст, ки
барои набард бо онон, чунон ки бояд , бо њамаи нерў басиљида
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шавї ва бар онон битозї, то пеш аз он ки онон бар ту шом хўранд,
ту бар онњо тохтаву ношто карда бошї.
Эраљ падарро намоз бурд ва гуфт: сухани дуруст њамон аст, ки ту
мегўї. Ман њам фармонбардорам, лекин дар љангидани бародарон
газанд барои мардум ва гардиши осиёб бо хуни онон ва рух додани
чизе аст, ки чорагарии он душвору дарёфти он ношуданї аст. Он ду
бародар бузургтар аз мананд ва бар ман њаќќи бузургтарї доранд.
Оё дастурї њаст, ки бо шуморе аз ёронам ба дидори онон биравам
ва бо эшон паймони бародарї тоза гардонам ва бикўшам то
ононро хушнуд созам ва душманиро аз дилашон барканам ва бо
додани бахше аз сарзаминам ба онон, бо бародарон паймони
оштиву дўстї бубандам, зеро мегўянд: гарданфарозии шер аз он
аст, ки ў худ расули хештан аст.
Фаридун гуфт: фарзандам ин он чизе аст, ки сазовори хирад,
бузургиву бузургворманишї ва диловарии туст. Аз кўза њамон
бурун таровад, ки дар ўст. Вале ман бисёр њаросонам, ки он ду
носипоси ситезаљў некии туро ба бадї посух дињанд ва дар
баробари мењрубонии ту душманхўї кунанд ва вафодории туро ба
љафокорї бархезанд. Эраљ гуфт: бештари чизњое, ки мард аз он
метарсад, рух намедињад. Ман умедворам, ки битавонам ба ёрии
Худованд ва давлати ту оташи ин љангро хомўш кунам ва тухми ин
балоро барафканам. Фаридун гуфт: њарчи мехоњї бикун, Худоро
таќдире аст, ки онро ба анљом мерасонад. Он гоњ фармон дод, то ба
фиристодагони Салм ва Тўр хилъат дињанд ва онњоро бо
гиромидошт равона кард. Пас ба Салму Тўр навишт: Эраљ ба
дидори шумо меояд ва дар баробари фармони шумо истодааст. Аз
ин рў, њаќќи ўро бишносед, омадану бозгашташро гиромї бидоред
ва њарчи зудтар вайро ба сўи ман равона кунед. Зеро ман дар
набудани ў њамвора монанди касе њастам, ки гумшудае дорад ва
чун ба сўи ман баргардад, чун касе бошам, ки ѓанимате ба даст
овардааст.
Эраљ бо гурўњи андаке аз саворони вежа ба роњ афтод, то ба
Озарбойљон даромад. Бародаронаш бо лашкариёни худ ба пешвози
Эраљ омаданд ва њам ину њам онон аз асп пиёда шуданд, бародарон
њамдигарро дар оѓўш гирифтанд ва аз ањволи якдигар пурсон
гаштанд. Пас ба гуфтугў ва хўрду нўш нишастанд, пас он гоњ Салм
ва Тўр ба љойгоњи худ бозгаштанд. Эраљ фардо пагоњ ба сўи онон
рафт ва њаќќи некхоњиву њамдилї ба љой овард ва рањоварду
армуѓонњо аз гавњарњову колоњои ноёб ба онон пешкаш кард. Њар
се бо њам дидор карданд ва бо лутфу хушї нишасту бархост
карданд. Лекин бо ин њама, дили Салму Тўр аз андешаи бад дар
бораи Эраљ пок нашуд. Балки аз некўдидорї ва рафтори неку
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манишу фарњанги волои ў бар рашку душманї барафзуданд. Ба
вежа чун диданд, ки лашкариёнашон ба Эраљ гароидаанд ва наздик
аст ба ў бипайванданд, аз ин рў, ройзанї карданд ва бо њам
сохтанд, ки ногањон бар ў битозанд ва ўро барандозанд.
Рўзе, ки бародарон дар саропардаи Тўр гирд омада буданд ва
лашкариёни мусаллањ давр то даврро гирифта буданд, сухан бад-он
љо кашид, ки Тўр ба Эраљ гуфт: мо њар се аз як падарем, мебояд
фармонравої аз они бузургтар бошад. Акнун чунин аст, ки ту, ки
аз мо кўчактарї, чї гуна аст, ки тахту тољро вежаи худ сохтаї ва
донї, ки мо бад-он сазовортарем!
Эраљ, ки пешомади бадро дарёфта буд, ба ёди гуфтаи падар
афтоду донист, ки бо пои худ ба кушторгоњ омадааст. Пас, рў ба
онон карду гуфт: медонед ин коре аст, ки падар кардааст ва гузидаи
ман нест. Ман акнун пеши шумо омадаам ва фармонбардори
шумоям. Тўр гуфт: бегумон ин сухани ту аз сари тарсу ногузирии ту
аст, на аз рўи бовар! Он гоњ курсии зарринеро, ки наздикаш буд, ба
сўи Эраљ партоб кард. Эраљ гуфт: Эй бародар, дар рехтани хуни
ман аз Худо битарс ва поси бародарї ва мењмонии маро бидор.
Ман ба ту эътимод кардам ва ба ин љо омадам. Акнун аз ту
мехоњам ба ман дастурї дињї, то ба каноре биравам, ки њеч кас
маро нашносад ва хабарам низ ба гўши касе нарасад. Тўр ба
суханони ў гўш накард ва шамшер баркашид ва ба сўи ў барљаст.
Салм низ дар куштани Эраљ бо ў њамдаст шуд. Ўро куштанд, сараш
аз тан људо карданд ва онро барои Фаридун фиристотанд ва
навиштанд: баргир сареро, ки бар он афсар нињодї ва онро бар мо
бартарї додї! Пас њар як ба сўи кишвари худ бозгашт.
Чун сари Эраљ ба кохи Фаридун расид, чунон растахезе ба по
шуд, ки љањонро дар чашми Фаридун торик сохт. Аз тахт фуруд
омад ва сарро барањна кард ва љома бар тан дарид. Њамаи
кохнишинон ва бузургону чокарон низ бо ў њамовоз шуданд ва
фарёду фиѓон аз саросари кох ба осмон баршуд. Чањор њазор зани
озода ва каниз гесувон буриданд ва љома сиёњ карданд ва нола сар
доданд, зеро ин рухдоди бад сахт бузург буд. Кўњи бузурге аз њам
пошида буд ва моњи рахшоне барафтода буд.
Фаридун њама рўзгорашро ба гиристану нафрин ба Салм ва Тўр
сар мекард ва пеши Худо сар ба хок месуд ва даст ба даргоњи вай
бармедошт ва ба зорї мегуфт: Худоё ононро ба кайфарашон
бирасон ва бадбахтиро бањраи онон кун ва касеро бар эшон
бигумор, ки интиќоми хуни маро бигирад. Маро зинда бидор, то аз
тухми Эраљ касе биёяд ва аз ў хунхоњї кунад. Фаридун чандон
гирист, ки дидагонаш чун танаш сусту нотавон шуд ва нишонањои
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пириву гирифтории бисёр ва андўњи фаровон бар ў фароњам омад
ва падидор гашт.
Эраљ боѓи бисёр зебое дошт, ки гўё бињиште буд дар замин.
Фаридун фармон дод, ки оташ дар кохњои он дарзананд, вайрон
кунанд ва дарахтонашро бибуранд ва нишонае аз он ба љо
нагузоранд. Пас њар рўз дам ба соат ба он љо мерафт ва рўи
хокистар менишаст ва сари Эраљро, ки дар сабади заррин нињода
буд, дар пеш менињод ва чунон мегирист, ки дилњо бар ў месўхт ва
ашк аз дидагони њама сарозер мегардид, то саранљом аз њуш
мерафт ва то чанде ба худ намеомад.
Зодани Манучењр, болидани вай ва хунхоњии падараш
Њангоме, ки Эраљ кушта шуд, занаш Моњофарид аз вай бор
дошт ва чун бизод, фарзандаш аз њар касе беш ба Фаридун
монанда буд. Фаридун хост, то кўдакро пеши ў оварданд, дар ў
нигарист ва чун ўро њамонанди худ дид, гуфт: «Манучењр» , яъне ки
ба чехра монанди ман аст ва ўро ба њамин ном хонд ва мењре, ки
бар Эраљ дошт, бар Манучењр афканд ва њамаи њимматашро дар
парвариши ў ба кор бурд ва бо дидори Манучењр ба дили худ
оромиш медод ва бо умед ба ояндаи ў дар баробари мусибати
бузург – марги фарзанд шикебої мекард, то ин ки Манучењр
болиду бузург шуд ва ба рушд расид ва фарњехта1 шуд ва нишони
фарраи эзидї бар ў падидор гардид ва њамаи некињои шоњон дар ў
гирд омад. Фаридун ўро љонишини худ кард ва гоњу афсарро ба ў
бахшид ва хурду калонро ба фармонбарии вай фаро хонд ва
калиди ганљинањоро ба дасти ў супурд ва вайро барои набард бо
Салм ва Тўр ва хунхоњии Эраљ омода кард. Манучењр низ њамчун
гурде2 нажода3 ва бебок фармони падарро ба сони коре поё4 ва
устувор пазируфт. Пас, Ќоран пури Коваро ба фармондењии сипоњ
баргузид ва ба сипањсолорону сипоњиён фармон дод, ки њарчи
бояста аст, баргиранд ва дар омода сохтани рањтўша ва
лашкаророї аз њеч кўшиш фурўгузор накард.
Чун гузориш ба Салму Тўр расид, он дуро андўње љонкоњу
шикананда фаро гирифт ва сахт тарсон шуданд ва монанди њамеша
дар Озарбойљон ќарори дидор гузоштанд. Пас, ду бародар бо
сипоњашон ба Озарбойљон омаданд ва дар он љо дидор карданд ва

Фарњехта- фарњангї, донишманд
Гурд – далер, пањлавон
3 Нажода – асил, наљиб
4Поё – пойдор, љовид
1
2
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пас аз розгўї ва ройзанї бар он шуданд, ки номаи гўёи дархости
бахшиш ба Фаридун бинависанд ва низ бо додани пешкашњо ба
сарони сипоњ ва бузургони давлати Фаридун аз дари дўстї
дароянд. Аз ин рў, ду фиристодаи забоновару нексухан баргузиданд ва бо номаву чанд пайѓом ва бисёр армуѓон барои Фаридун
равона карданд.
Чун фиристодагони Салм ва Тўр ба дарбор расиданд, Фаридун
ба тахти шоњї баромад ва афсар бар сар нињод ва Манучењрро дар
дасти рост нишонид ва дар њоле, ки сарони лашкару чокарон бо
камарбандњои гавњарнишон ва гурзњои заррин дар хидмат истода
буданд, ононро бор дод. Фиристодагон хидмат карданд ва нома ва
пайѓомњоро, ки гўёи пўзишхоњї1 аз он чи бар Эраљ гузашта буд ва
низ гузоришгари пушаймонї аз гузашта мебуд ва дар он аз будани
Манучењр шодмонї фаро намуда шуда буд ва орзуи фармонбарї аз
ў карда буданд, пешкаш карданд ва он гоњ фењристи армуѓонњоро
бар Фаридун арза доштанд ва дастурї хостанд, ки онњоро пешкаш
кунанд. Фаридун гуфт: ба онон бигўед: ман кайфари кори бисёр
зишту сазовори накўњиши шуморо, ки гўёи пастиву палидии шумо
буд, ба интизори расидани Манучењр ба синни булуѓ вопас
афкандам, то аз сўи худ ва ман ба хунхоњии падар бархезад, зеро
ман дар синни пирї аз љангидан бо касоне, ки пораи тани мананд,
хушнуд нестам!
Акнун Манучењрро барои кайфар расонидан ба шумо, ки њам
дар сиришти одамї бояста аст ва њам дар оину шаръ сутуда ва
чорае љуз он нест, баргузидаам ва ў ногузир аз ин хунхоњї аст ва ин
хоњишро ночор бояд дар дил дошта бошад. Лекин дар бораи
армуѓонњо, ман ба Худо мепаноњам, аз ин ки бањои сари фарзандамро аз шумо бипазирам. Њамин як сухан басанда аст ва ниёзе
ба дарозгўї нест. Бо ин њама, фармон дод, ки ба фиристодагон
хилъат дињанд.
Фиристодагон ба пеши Салм ва Тўр баргаштанд ва достонро
чунон, ки дида буданд, бозгуфтанд ва аз рўшаниву тобандагии
Фаридун сухан гуфтанд, ки бо њама солхўрдагї медурахшад, њамон
сон, ки зар аз тањаммули гудозиш дар оташ полудаву тобон мешуд.
Ва низ аз Манучењр ва зебої, шодобї, љавонї, рўй овардани рўзгор
ба вай ва нерўмандияш барои подшоњї суханњо ба миён оварданд
ва аз оњанги устувори Фаридун бар фиристодани Манучењр барои
љангидан бо онон ва куштанашон гузориш доданд.

1

Пўзиш-узр, бахшиш пурсидан
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Салм ва Тўр дур аз диди њамагон ба канкош1 дарнишастанд ва
гуфтанд кор аз кор гузаштааст. Танњо чора ин аст, ки барои
баробарї бо ин пешомад омода шавем ва пеш аз он ки ин шербача
шер гардад ва бар мо битозад, даст ба кор шавем ва ўро сари љояш
биншонем. Њар ду ин ройро бипазируфтанд ва омодаи љангидан
шуданд ва бо лашкаре анбўњ ба сўи Эроншањр равон гаштанд.
Чун Фаридун ин гузоришро шунид, хандиду гуфт: бингаред, ки
ин ду бечора чї сон ба кушторгоњи худ меоянд, дуруст монанди
нахчире, ки ба сўи дом равад ё парвонае, ки худро ба оташ
афканад.
Пас, Фаридун фармон дод, ки Манучењр омодаи корзор гардад,
он гоњ ўро бо лашкар ва сарони сипоњ ва њамаи афзорњо аз дорої
ва пилони љангї ва дигар чизњо нерўманд сохт ва Дирафши
Ковиёниро пешопеши вай барафрошт ва бо дуои нек ва офарин
бар ў ва нафрин бар Салму Тўр ўро бадраќа2 кард.
Манучењр бо лашкариёнаш аз сўе ва ду аму аз сўи дигар ба роњ
афтоданд, то њамагї ба њам расиданд ва ба љанг дил бастанд.
Бомдоди рўзи нињода ба ороиши љангї ва сомон додани росту чап
ва миёнаи сипоњ пардохтанд ва фармонњои бояста доданд. Пас,
нахуст бо тир ва сипас бо найза ва пас он гох бо шамшер бар
якдигар тохтанд ва гурз дар гурз кўфтанд ва бар якдигар
баровехтанд ва чунон кушторе карданд, ки љўйњои хун равон шуд
ва кас натавонист куштагонро баршуморад.
Наздик буд ду бародар шикаст бихўранд, ки шаб фаро расид ва
Салму Тўр бо андўњ, хору шикаста ба лашкаргоњи худ бозгаштанд
ва Манучењр шодмон ба љойгоњаш рў нињод.
Чун Салму Тўр донистанд, ки наметавонанд бо Манучењр
баробарї кунанд, бар он шуданд, ки бар ў шабехун бизананд. Аз он
рў, фардо ба овардгоњ наёмаданд. Яке аз љосусон Манучењрро аз
андешаи онон огоњ кард. Манучењр сипоњро ба Ќоран супурд ва
фармон дод шабро бедор бимонад, худ низ бо гурўње гузида дар
нињонгоње камин кард. Чун посе аз шаб гузашт, Тўр бо нерўи
зубда3 аз сипоњ ба лашкаргоњи Манучењр рўй овард. Ногоњ дид, ки
Ќоран бо Дирафши Ковиёнї омодаи набард аст.
Тўр тозиш оѓоз кард, лекин Ќоран бо сипоњиёни вежа бар ў тохт.
Дар ин њангома Манучењр низ аз камингоњ берун омад ва аз пушти
сар бар Тўр юриш овард. Тўр ва лашкариёнашро дар миён
гирифтанд, то ин ки бештари лашкариёни Тўр кушта шуданд.
Канкош-машварат
Бадраќа- роњнамої
3 Зубда-хосса
1
2
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Хуршед дармеомад, ки Тўр по ба гурез нињод. Манучењр ўро
дунбол кард ва пеш аз он ки ба лашкаргоњаш бирасад, бар ў даст
ёфт. Найзае сахтљонона бар ў фуруд овард ва зарбате корї бизад,
ки ба замин афтод ва аз њуш рафт. Манучењр аз асп ба зер омад ва
сар аз тани Тўр баргирифт ва сипосгўи Худованд пирўзу бањравар
ба лашкаргоњаш бозгашт ва бедиранг гузориши пирўзиро бо сари
Тўр ба сўи Фаридун фиристод ва паём дод, ки ин яке аз ду сар аст.
Ба зудї низ сари дигар ба дунбол хоњад расид!
Фаридун аз ин пешомад аз сўе шод ва аз сўи дигар андўњгин шуд
ва ашк аз чашмонаш сарозер гардид ва дастонаш биларзид ва
мењри падарї биљунбид. Вале онро дар дил нињон дошту гуфт:
нафрин бар ин рўзгор бод, ки маро ночор гардонид фарзандамро
ба дасти фарзанди дигарам бикушам, гўё акнун саввумин сар низ
дар роњ аст! Андўњо бар он, ки сарњои људошуда аз тани
фарзандонашро дар домон бубинад! Марг бар ин гетии паст! Чї
тира аст зулоли он ва чї фиребкор – шабу рўзи он!
Нависандаи китоб мегўяд, њоли Фаридун дар ин њангом чунон
буд, ки араб дар андарзњояш гуфтааст: «диламро оромиш додам,
вале бинии худро буридам». Шоир низ чунин суруда аст:
ٍﻞِ ﺑﻦِ ﺑﺪرﻤﻦْ ﺣ اﻟﻨَﻔَﺲ ﻣﺷَﻔﻴﺖ
 ﺷَﻔﺎﻧﻰﺬﻳﻔﺔَ ﻗَﺪﻦْ ﺣ ﺳﻴﻔﻰ ﻣو
ﻨﺎﻧﻰ أﻻّ ﺑﻓَﻠَﻢ أَﻗﻄَﻊ ﺑِﻬِﻢ

ﻴﻠﻰ ﻏَﻠ ﺑِﻬِﻢ ﺑﺮدت ﻗَﺪﻓَﺈِنْ أك

Яъне: Диламро бо куштани Њамл фарзанди Бадр хунук кардам ва бо шамшер аз
Њузайфа кина кашидам.
Агарчї бо куштани онон оташи дарунамро фурў нишондам,вале бо куштани
эшон гўё ангуштонамро буридам!
Саргузашти Манучењр пас аз куштани Тўр
Чун кори Тўр ба поён расид, Салм хору дармонда гашт ва
чандон гирист, ки наздик буд кўр шавад. Саргардон ва андўњгин
мезист ва дилаш оканда аз андўњу тарс, пас кас ба сўи Манучењр
фиристоду гуфт, ки андўњи марги бародари ман – амуи1 ту – чунон
маро гирифтор кардааст, ки маро аз љангидан боздоштааст. Агар
раво медонї бигзор, ки оби дањонамро фурў дињам ва андаке ба
ман мўњлат дењ, то аз бори андўњам коста шавад. Манучењр бо
бузургворї хоњиши ўро посух гуфт, вале Салм дар андешаи он буд,
ки то метавонад, аз худ дифоъ кунад. Аз ин рў, бар он шуд, ки ба
диже, ки аз они вай ва Тўр буд ва дар миёни дарёи «Лон» љой дошт

1

Аму – амак, бародари падар
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ва аз хўрокиву андўхта пур буд, рањсипор шуд. Пас фармон дод, то
киштињо ва ќаиќњоро барои рафтан ба он љо омода кунанд.
Чун ин гузориш ба Ќоран расид, Манучењрро аз он огоњ карду
гуфт: Салм чунин андешае дар сар дорад ва агар ба он диж
бирасад, кор ба дарозо хоњад кашид ва дар миён гирифтани ў
барои мо душвор хоњад шуд ва нахоњем тавонист бар ў даст ёбем.
Рой он аст, ки дар расидани диж бар ў пешдастї кунем ва роњро
бар вай бибандем. Манучењр гуфт: њарчї метавонї, анљом дењ.
Ќоран бо сесад савори гузин ба канораи рўдхона омад ва дар
киштие, ки аз они Салм буд, нишаст ва ба сўи диж равона шуд ва
чун ба диж расид, ангуштарии Тўрро ба дарбон нишон дод.
Дарбон дари дижро бар онон гушуд ва Ќоран бо сипоњаш ба диж
даромаданд ва ёрони Салму Тўрро аз диж берун ронданд.
Ќоран нигоњбонии дижро бо њама ганљњои бешумори он ба чанд
тан аз ёрони устувори худ супурд ва ба карона бозгашт ва
киштињову ќаиќњоро сўзонд ва он гоњ достонро ба огоњии
Манучењр расонд. Манучењр аз ў сипосгузорї кард, подоши некаш
дод ва гуфт, ки Кокуяи дев аз нажоди Зањњок барои баробарї бо мо
ба Салм пайвастааст ва Салм бо пуштибонии ў нерў гирифтааст.
Инак бо њамроњии ў љон мегирад ва аз гирифторї рањої меёбад. Аз
нерўмандї ва диловарии Кокўя чизњо гуфтанд, ки маро ба пайкор
бо ў барангехтааст. Ќоран гуфт: мужда бодат ин пирўзї ва ин умед,
ки њамчун пайвастани гавњар ба гарданбанд ту низ ба рўзбењї
бирасї.
Сипас, Манучењр ба сўи Салм кас фиристод ва паём дод, ки акнун, ки ту беш аз њама аз осоиш бањраманд шудї ва аз пуштибонии
Кокўяи дев бархурдорї, рўзи набардро номзад кун. Салм дар посух
гуфт: навидгоњамон бањмон рўз бошад. Бомдоди њамон рўз ду
лашкар барнишастанд ва дар баробари њам рада бастанд. Кокўя
чун пили маст ба бозуи сипоњи Салм пайваст. Ду лашкар ба њам
расиданд ва набард даргирифт ва оташи љанг фурўзон шуд. Кокўя
Манучењрро ба пайкори тан ба тан фаро хонд. Манучењр, ки дар
паи чунин фурсате буд, ба сўи ў омад. Бо њам даровехтанд ва ба
задухўрд пардохтанд. Манучењр даст бароњехту камари Кокўяро
гирифт ва бо њама нерў ба сўи худ кашонд ва ўро аз пушти асб бар
замин афканд ва ёронро фаро хонду фармон дод, то сар аз танаш
баргиранд. Чун Салм инро дид, бо лашкариёнаш по ба гурез нињод.
Манучењр бо сипоњаш аз паи ў рафт ва хурўш баровард, ки эй
подшоњ, чаро мегурезї? Ман афсаре, ки барои он Эраљро куштї,
барои ту овардам, то онро бар сарат бигзорам! Андаке диранг кун
ва онро аз ман бистон. Дар њамин њангом асби Салм ба сар
даромад. Манучењр худро ба ў расонд ва чунон захме бар ў зад, ки
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дардам љон дод. Манучењр ба дасти худ сар аз тани ў људо кард ва
бедиранг ба сўи лашкари Салм шитофт. Сипоњиёни Салм
љангафзор бар замин нињоданд ва зинњор хостанд ва ўро намоз
бурданд ва зорї карданд. Манучењр ба онон зинњор дод ва аз
гуноњи онон даргузашт ва эшонро миёни лашкараш бахш кард.
Сипас, сари Салмро пеши Фаридун фиристод ва достонро барои ў
навишт. Он гоњ ба Ќоран фармон дод, ки ба даруни дижи дарёии
Салму Тўр биравад ва андўхта баргирад ва назди ў биёварад.
Ќоран ба диж даромад ва ѓаноимро баргирифт ва ба лашкаргоњ
овард. Манучењр онро бар сипоњиён бахш кард, то бениёз шуданд
ва гузидае аз гавњарњо ва андўхтањои гаронбањоро барои худ ва
барои пешкашї ба Фаридун баргузид. Пас, фармони кўч дод ва бо
пирўзии бузург ва комёбии калон ба назди Фаридун бозгашт.
Чашми Фаридун бо дидори Манучењр равшан шуд ва бар
гиромидошти ў афзуд ва ба фармондењони лашкар хилъат бахшид
ва бањрањои фаровон ба онон дод ва эшонро ба фармондории
шањрњо баргузид.
Чун соли Фаридун, чунонки гўянд, ба панљсад баромад,
Худованд ўро ба сўи худ хонд, ў фарохони Њаќро пазируфт.
Саргузашти ў ва Манучењр дар сухани ин шоир чунин омадааст:
دارت ﻧﺠﻮم اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻠﻚ
ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻠﻴﻞ و اﻟﻨﻬﺎر و ﻻ
ﻗﺪ إﻧﺘﻬﻰ ﻣﻠﻜﻪ إﻟﻰ ﻣﻠﻚ

إﻻ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻌﻴﻢ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ

ﻟﻴﺲ ﺑﻔﺎن و ﻻ ﺑﻤﺸﺮك

ﻠﻚ ذي اﻟﻌﺮش داﺋﻢ أﺑﺪأو ﻣ

Яъне: Шабу рўз аз пайи якдигар намеоянд ва низ ситорагон дар осмон
намегарданд,
Магар барои он ки неъмати шоњиро аз подшоње, ки рўзгораш ба сар омада, ба
подшоње дигар бисупоранд.
Танњо подшоњии Худои осмон њамешагї аст, ки на нобуд мешавад ва на ўро
анбозе аст.
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ПОДШОЊИИ МАНУЧЕЊР
Чун Манучењр ба љойи Фаридун нишаст ва афсар бар сар нињод,
њамагонро бор дод. Мардум ба назди ў омаданд ва он чи боястаи
чокарї буд, ба љой оварданд ва дар љойњои вежаи худ нишастанд.
Чашмони мардум аз шукўњу зебої ва бузургии ў хира монд. Он гоњ
Манучењр барои онон суханронии дарозе кард, ки барои њељ
подшоње пешина надошт. Бархе гўянд, ин суханронї пас аз солњое,
ки бар ў гузашт, хонда шуд. Манучењр дар ин суханронї Худоро
сипос гуфт ва гетиро накўњиш кард ва онро ба сояи абр ва рўъёи
хуфта монанд кард. Он гоњ ононро ба гўш додан ва фармон бурдан
аз шоњ фаро хонд ва аз эшон хост, ки дар талош барои ба даст
овардани афзорњои зиндагии ин љањону он љањон њамкорї кунанд.
Ба онон сухан дод, ки бо эшон ба равиши Фаридун рафтор хоњад
кард ва ба некї дар мардум хоњад нигарист. Пас, риштаи суханро
ба дарозо кашонид ва аз њар даре сухан гуфт ва аз он миён гуфт:
Офаридагон аз они Худоянд ва бояд сипосгузори ў бошанд ва ба
фармонаш тан дињанд.
Он чї шуданї аст, хоњад шуд. Нотавонтар аз офарида ва
тавонотар аз Офаридгор касе нест, андешидан партаве аз рўшної
аст ва ноогоњї, торикї ва нодонї гумроњї аст. Пеш аз мо решањое
буд, ки мо шохањои он њастем, мондагории шоха пас аз хушкидани
реша чанд рўз аст?
Дар бахши дигаре аз суханонаш омадааст: Подшоњро бар мардум њаќќе аст ва мардум бар шањриёр њаќќе доранд. Њаќќи подшоњ
он аст, ки мардум аз ў фармон баранд ва некхоњи ў бошанд ва ў ва
дўстонашро дўст бидоранд ва душманонашро душман ангоранд ва
њаќќи мардум бар шањриёр он аст, ки аз онон нигањдорї кунад ва
ба хубї дар онон бингарад ва беш аз тавонашон аз онон нахоњад.
Агар офати осмонї ё заминї ба киштаи онон расид, бо костани
бож ба андозае, ки ба онон зиён расидааст ва додани бањои чизе, ки
бо он осебро чора кунанд, аз нобудии бештари мардум бикоњад.
Сипоњ барои подшоњ монанди бол барои парранда аст ва
мардум барои ў ба љои сар бар фарози пайкар, балки монанди
равон дар тан аст.
Бидонед, ки подшоњро се хўй боястааст: ростї, бахшандагї ва
бурдборї, чї ў бар њамагон чира аст ва дасташ кушода ва гузашти
ў мояи пойдории подшоњї аст.
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Дар китоби Табарї омадааст, ки Манучењр ба доду дињиш
номбардор буд. Ў нахустин кас аст, ки кандак1 канд ва хайма зад ва
љангафзорњо гирд овард ва нахустин касе буд, ки бар њар дење
дењгоне гумошт ва мардуми онро зердасти худ гардонид ва бар
онон љомаи ранљбарї пўшонид ва эшонро ба говчаронї водошт.
Достони Золи зар – падари Рустам
Чун Манучењр ба шоњї расид, пояи кору бунёди подшоњї ва
мењтари фармондењон ва чашму гўши ў Сом пури Наримон буд, ки
ўро «Соми Ял» мегуфтанд, зеро Сом дар саворкорї ва диловарї
бемонанд буд ва ба сарвариву зиракї номовар ва фармондории
Сиистон, Зобулистон ва Њинд аз они ў буд.
Сомро ба форсї «Љањонпањлавон» мехонданд. Ў замонњое дар
дарбори шоњ мезист ва њаќќи хидмати ўро пос медошт. Сипас, ба
сарзамини худ бозгашт ва њар гоњ ба ў ниёзе буд, фаро хонда
мешуд. Сом аз Худо мехост, ки ба ў фарзанде бубахшад. Барои
расидан ба ин хоста назрњо кард ва бо Худо паймонњо баст. Чун
солхўрда шуд, дорои фарзанде гардид, ки мўи сару абрўњо ва
мижањояш њама сафед буд. Сом ўро нохуш дошт ва фармон дод, то
ба кўње дур аз дастрас бияфканандаш, то Худованд њар чї хоњад
анљом дињад. Фармони Сомро ба кор бастанд. Симурѓ кўдаки
навзодро дид ва ба куномаш2 бурд ва бо чўљагонаш парвариш дод.
Чун њафтсола шуд, Сом дар хоб дид, ки фарзандаш зинда аст ва
љояшро низ нишон доданд. Сом ба љустани ў пардохт ва ўро дар
ошёнаи симурѓ ёфт. Симурѓ донист, ки љўянда падари кўдак аст.
Ўро ба Сом боз дод ва паре аз парњои худ ба ў дод ва гуфт: Њар гоњ
гирифторї барои ў пеш ояд, онро бар оташ нињад, то бедиранг ба
фарёдаш бирасад.
Нависандаи китоб гўяд: ман дурустии ин достонро ба гардан
намегирам ва агар овозаи он њамагонї набуд ва бар сари забонњо
намебуд ва мардум онро хуш намедоштанд ва мояи саргармии
шоњон дар њангоми бехобї намегашт, онро наменигоштам. Агарчи
чунин достонњои шигифте дар он рўзгорон бисёр будааст, монанди
расидани умри касоне ба њазор сол ва фармонбарии париёну девон
аз шоњон ва монанди касе, ки тире аз Мозандарон ба Тахористон
андохт ва љуз инњо, ки ёд кардани он ба дарозо мекашад. Вале ин
гуна суханон на аз гунаи муъљизањои паёмбарон аст, ки дуруди

1
2

Кандак-хандаќ
Куном-ошён, лона
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Худо бар онон бод, балки суханони хушоянд ва саргармкунандае
аст.
Сом фарзанди гирифта аз симурѓро Дастон номид ва ба Золи
Зар номбардор шуд, ки ба забони мардуми Сиистон ва Балуљистон
ба маънои пири калонсол аст. Зол дар замони кўтоње забони
одамиёнро омўхт ва нишонањои зиракї ва покнажодї бар ў намоён
шуд.
Чун гузориши Зол ба Манучењри шањриёр расид, ба Сом нома
навишт ва ўро њамроњи Зол ба дарбор фаро хонд. Сом бо Зол ба
даргоњи Манучењр омад. Манучењр омадани ўро гиромї дошт ва
барои дидани ў сар бардошт ва дар бораи ў некї кард ва Золро
фаро хонд. Чун ўро дид, кўдаки зеборўй ва некўболову ширинрафтор ва хушдидор ёфт. Ин вежагињо људо-људо ё як порча дар ў
хостанї буд ва танњо костие, ки дошт, сафедии мўяш буд. Гўї, ин
сафедии мўй беш аз сиёњии он мояи зебоии вай гардида буд.
Манучењр кўдакро сахт писандид ва аз ситорабинон хост, ки дар
ситораи ў бингаранд ва толеашро баргиранд. Ахтаршиносон
бењтарини комравої, бартарини сарварї ва расидан ба њамаи
хостањоро дар ёрї кардани шоњ ва нигањбонї аз кишвар барои вай
пешбинї карданд. Манучењр шод гашт ва мењраш ба дил гирифт.
Чун Сом хост бозгардад, ба Сом ва Зол хилъат дод ва ба онон
бахшишњои фаровон кард.
Зол ва Сом ба Сиистон бозгаштанд. Зол пайваста монанди моњи
нав меболид ва чун шербачагон нерў мегирифт ва њама ойинњои
саворї ва дигар шароити сарварї ва фармонравоиро дар худ гирд
меовард ва мояи чашмравшании Сом ва шодии ў мешуд.
Чун Зол ба синни мардон расид ва моломол аз нерўї љавонї
гардид, Сом бар он шуд, ки бархезад ва аз Њинд дидоре кунад ва
саркашони он љоро саркўб кунад. Пас Золро дар Сиистон ва
Зобулистон ба љонишинї баргузид ва њамаи дороињо ва корњоро ба
ў вогузошт ва худ бо сипоњиён рўй ба Њинд нињод. Зол падарро
њамроњ бо гузидагони хеш то дуртарин љо бадраќа кард. Пас
лаљоми аспро ба сўи Сиистон – њукмронии хеш – бигардонид.
Зол рўзњоро миёни шикор кардан ва нишастан бо донишмандон
бахш кард. Он гоњ бо гурўњи вежагонаш ба гардиш дар гўшаву
канори кишвар пардохт ва яке аз саронро дар Сиистон љонишини
худ сохт ва бо бењтарин њол ва омодагї ба гаштугузор ва шикор ва
бањра бурдан аз обу њавои хуши шањрњо саргарм шуд, то ин ки
вилоётро дарнавардид ва дар оромиши комил рўзњоро сар кард. Аз
роњи Ѓазна ба Кобул даромад. Чун ба наздики Кобул расид,
Мењроб-шоњи Кобул бо пешкаш ва армуѓон ба пешвозаш омад ва
ба шоистагї нисбат ба ў чокарї намуд ва ўро бузург дошт. Зол низ
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ўро ба худ наздик сохт ва бо ў њамхўрок ва њампиёла шуд ва бо вай
ба шикор рафт. Пас ба ў хилъат дод ва ўро ба хонааш бозгардонид.
Достони Зол бо духти Мењробшоњ
(ки зеботарин достони дилдодагон аст)
Чун Мењроб Золро падруд гуфт ва аз ў људо шуд, Зол ба
њамроњонаш гуфт: Ин Мењроб њамаи некињои бузургонро дар худ
гирд овардааст. Саворе забардаст аст ва дар адаб ба камол. Яке аз
онон гуфт: Мењробро духтаре аст ба номи Рудоба, ки мегўянд
зеботарини занони рўзгор ва саромади онон ва хирадмандтарини
њамаи занон аст. Ин ситоиш сахт дар дили Зол коргар афтод ва
дилдода ва орзуманди ў гардид, њамон сон, ки одамиён пеш аз он,
ки бињиштро бинанд, орзуманди дидори он њастанд, дилдодаи ў
гардид. Дар ин њангом Зол монанди он касе буд, ки шоири нобино
Башшор ибни Бурд (13) суруда:
و اﻷذن ﺗﻌﺸﻖ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻴﻦ أﺣﻴﺎﻧﺄ
ﻳﺎ ﻗﻮمِ أُذﻧﻰ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺤﻲ ﻋﺎﺷﻘﺔ
Яъне: Эй мардум, гўши ман дилбохтаи яке аз касони ин мардум шудааст. Бале,
гоњ гўш пеш аз чашм шефта мешавад.
Зол аз саропарда берун омад ва ба гашту гузор дар канору
гўшаи кишвар пардохт, вале дилаш дар Кобул дар гарави ишќи
Рудоба монда буд ва шефтагии ў њар рўзу њар моњ, на ки њар дам
афзунтар мегашт, то он ки кораш ба њол ва кори Ќайси Маљнун
(14) монанд шуд, ки гуфта:
ﻠّﻜﺎﻓﺼﺎدف ﻗﻠﺒﺎ ﺧﺎﻟﻴﺎً ﻓﺘَﻤ

ﻞ أن أﻋﺮف اﻟﻬﻮىأﺗﺎﻧﻲ ﻫﻮاﻫﺎ ﻗﺒ

Яъне: Ишќи ў пеш аз он ки ишќро бишносам, маро фурў гирифт ва диле тињї аз
ишќ ёфт ва дар он љой гирифт.
Чун дубора ба сўи Кобул бозгашт, њоле дошт, ки шоир дар он
бора гуфтааст:
ﺗُﻜُﻢ ﻋﻤﺪا و ﻟﻜﻦ ذا اﻟﻬﻮى إﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪي اﻟﻘﻠﺐ ﺗﻬﻮي ﺑﻪ اﻟﺮﺟﻞر ﻣﺎ زو
Яъне: Ман ба дилхоњ ва огоњ ба дидори шумо наёмадам. Лекин гомњои дилдода
бад-он сў кашонда мешавад, ки дил мехоњад.
Пас дар беруни шањр дар љое, ки нахчиргоњ, љўйбор, бирка ва
дарахтистонњои фаровон дошт, лашкаргоњ кард.
Мењроб дубора чун гузашта бо мењрубонї ба назди Зол омад.
Зол бар гиромидошти ў афзуд ва дўстии ўро ба бўяи 1 зеборухе, ки
дар парда дошт, њар чї бештар кард.

1

Бўя-орзумандї, хоњиш
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Чунон афтод, ки рўзе Мењроб аз лашкаргоњи Зол ба хона
баргашт ва ба саройи бонувон даромад ва бо занаш Синдухт ва
духтараш Рудоба ба гуфтугў нишаст. Синдухт гуфт: имрўз дертар
аз њамеша пас аз нимрўз аз пешгоњи Зол ба хона боз омадї. Мењроб
посух дод: чунин аст. Имрўз сухани мо ба дарозо кашид ва Зол
маро барои нањор нигоњ дошт. Синдухт пурсид: Зол чї гуна марде
аст? Мењроб гуфт: Ба Худо, ки љавоне ба зебої, мардонагї,
саворкорї, нажодагї, чолокї, њушёрї, мењрубонї ва покизагии вай
њаргиз надидаам! Лекин бо ин љавонї ва шодобї сафедмўй аст.
Чун ин ситоиш ба гўши Рудоба расид, дил ба ишќи ў супурд,
беш аз он чї Зол ба Рудоба дил дода буд. Дар ин њангом њар ду, бе
инки якдигарро дида бошанд, дилдодаи њам шуданд. Дар дили
Рудоба оташе барафрўхта буд, ки хоб аз ў рабуда буд, бо ишќ
месиголид1, вале ишќ бар ў чира меомад. Замоне шикебої намуд,
лекин саранљом бурдборияш ба поён расид ва аз сари ногузирї
рози оташи дарунро бо чањор канизаки вежа дар миён нињод ва
гуфт: Чорае бияндешед, ки чашмам ба чењраи Зол бияфтад. Чї аз
дилдодагї ва орзумандї хоњам мурд! Канизакон ўро намоз бурданд ва гуфтанд, љони мо бархии2 ту бод, яксара фармонбардори ту
њастем.
Духтарон љомањои зебо пўшиданд ва худро оростанд ва ба
лашкаргоњи Зол рафтанд ва дар рў ба рўи саропардаи Зол, ки
перомуни он пўшида аз гулу сабза буд, ба чидани гул пардохтанд.
Зол аз саропарда ононро дид ва пурсид: инон киёнанд? Гуфтанд:
канизакони Мењроб њастанд. Зол тиру камон хост ва ба шикори
ѓозу мурѓобї пардохт. Њељ тираш хато накард ва духтарон ин
њамаро медиданд.
Он гоњ писароне шикорњоро гирифтанд ва пеши ў оварданд.
Духтарон аз яке аз писарон пурсиданд: Ин тирандози варзида кист,
ки тираш хато намекунад? Посух дод: ин гурди бењамол3, подшоњи
Нимрўзи Зобулистон аст.
Писари љавон пурсид: шумо канизакони чї касе њастед? Посух
доданд: мо канизакони духтари Мењроб шоњи Кобул њастем, ки ўро
дар љањон њамоле нест. Чун љавон ба нишастангоњи Зол омад, Зол
пурсид: Он духтарон чї мегуфтанд? Љавон гуфтугўи ононро бозгуфт. Зол фармон дод, ки чањор даст љомаи дебои зарбафт аз
хизона биёваранд. Зол љомањоро ба ѓулом дод ва ба ў супурд, ки
онњоро ба духтаракон дињад ва аз забони Зол аз онон бихоњад, ки
Сиголидан-фикр кардан
Бархї-фидо, ќурбон
3 Бењамол-беназир
1
2
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бонуи худро биситоянд. Љавон љомањоро бурд ва ба онон дод ва
паёми Золро ба эшон бозгуфт. Духтаракон љомањоро гирифтанд ва
бўсиданд ва барои худованди љомањои гаронбањо сар фуруд
оварданд ва гуфтанд: бонуи мо бартар ва зеботар аз он аст, ки мо
битавонем ўро биситоем. Лекин агар шоњ бихоњад ўро бубинад,
метавонем ўро ба вай бинамоёнем. Чун љавон посухи ононро ба
Зол гуфт, Зол ба онон пайѓом дод, ки агар бонуи худро ба ман
нишон дињед, чандон дорої ба шумо бахшам, ки бениёз шавед.
Духтарон гуфтанд: Инро ба гардан мегирем ва дар ин сухан ростгў
њастем ва бад-он вафодорем.
Сипас, ба назди Рудоба бозгаштанд ва саросар достонро барояш
бозгуфтанд. Рудоба барои дидор бо Зол чорае андешид ва хонаеро
дар кох, ки рў ба сўи дашт дошт, орост ва њар чї боистаи он буд,
омода кард ва яке аз духтаронро ба сўи Зол равона кард, то гоњи
омадани шабона ва роњи расидан ба хонаро ба ў нишон дињад.
Чун торикии шаб њама љоро фаро пўшонид, Рудоба бо чањор
духтари њамдамаш ба болои хона даромад ва фармон дод дарњоро
бубанданд ва ба бўяи дидори Зол ба бом баромад.
Њамин ки дидагони мардум ба хоб рафт, Зол дар паноњи торикии шаб бо яке аз ѓуломон ба кох рў нињод, то ба љое расид, ки
ќарор гузошта буданд ва њамон љо истод.
Рудоба аз болои бом ба ў дуруд фиристод ва гуфт: хуш омад бод
бар он, ки ранљи омадан ба сўи моро бар худ њамвор кард ва озини
љомаи бузургворї бар мо пўшонид. Чун Зол сухани ишќомези ўро
шунид ва бўйи диловези ўро дарёфт, аз шиддати ишќ ва шодмонї,
ки ба орзуи худ даст ёфта, наздик буд бењуш гардад. Дар посух
гуфт: дуруд бар ин овои дилнишин, ки чун он њаргиз нашунидаам.
Љонам бархии худованди ин суханон, ки ишќро дар дилам
дучандон кард, оё ту, ки бо овои худ гўшамро навозиш додї,
чашмамро ба дидорат равшан хоњї кард?
Рудоба сарбанд аз сар гирифт ва ду гесўи сиёњтар аз шаб ва
дарозтар аз оњи ошиќро фурўњишту гуфт: шањриёро, комравої ва
бењрўзї туро бод! Гесувонамро бигир ва фароз ой. Зол аз дарозии
гесувон ва низ аз ин бахшандагии ў дар шигифт монд ва гуфт:
дастам бурида бод, ки гесувони туро ба чунин оњанге бигирам. Пас,
каманд аз камар кушод ва бар яке аз кунгурањои кох афканд ва ба
сони нардбон аз он боло рафт ва дар як чашм барњам задан худро
ба бом расонид.
Ду дилдода якдигарро дар оѓўш кашиданд ва аз њоли якдигар
бипурсиданд ва аз њуш рафтанд. Канизакон бар онон гулоб
пошиданд ва кам-кам ононро ба њуш оварданд. Он гоњ Золро ба
хонае, ки намунае аз бињишт буд, бурданд. Дар он љо Зол ва Рудоба
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дар рўшноии шамъ њамдигарро диданд ва чашмро беш аз гўш
бањра њосил шуд ва Худойро бар он, ки људоиро ба дидор овард,
сипос гуфтанд ва шабро ба покї ва покдоманї ба рўз оварданд,
дар њоле ки раќибе љуз љавонмардї ва поксириштї бар онњо
наменигарист ва навои гуфтугўяшон нармтар аз розу ниёз ва
некўтар аз комбахшии љањон буд. Љомњои бода паёпай ба гардиш
меомад ва шодии ононро тоза мегардонид ва ногуфтанињо ва
розњои нињонии ишќро бармеангехт.
Чун субњ хост бидамад ва ононро аз чунин шодмонї ва сархушї
људо кунад, Зол бархост ва бо духтаракону Рудоба ба љое, ки аз он
ба бом баршуда буд, фароз омад ва камандро овехт ва фуруд омад
ва ба саропардаи худ бозгашт ва њамдамону вежагонро фаро хонд
ва он чї бар ў гузашта буд, бо онон дар миён нињод ва ин ки чї
гуна метавонад рухсати Манучењрро барои пайванди заношўї бо
духти Мењроб бигирад ва ё хушнудии падараш Сомро чї сон ба
даст оварад ва аз хашми вай бирањад, раъй зад. Надимон порае
диранг варзиданд ва замоне дароз ба ройзанї нишастанд. Пас, ба
Зол пешнињод карданд, ки ба падар номае бинависад ва ўро аз рози
дили худ огоњ кунад ва аз вай дар хурсанд сохтани Манучењр дар
баровардани хостааш кўмак бихоњад.
Зол номаи мењромез, ки гўё достон буд, навишт ва ба огањии ў
расонид, ки агар дар ин кор бо вай њамроњї накунад, ба нобудии ў
ёрї расондааст. Сипас, номаро мўњр кард ва ба љанибатдор1 супурд
ва фармон дод, ки њар чї тундтар номаро ба Сом бирасонад. Пайк
тозон рў ба роњ нињод ва чун ба лашкаргоњи Сом, ки дар дуртарин
шањрњои Њинд буд, расид, Сом ба нахљир рафта буд. Пайк дар пайи
Сом даромад. Сом аз болои кўњ саворе дид, ки аз дур ба сўи ў
меояд. Дилаш ноором шуд ва кас фиристод, то саворро ба болои
кўњ роњнамої кунад, чунин кард. Савор пеши Сом расид ва аз асп
пиёда шуд ва ўро бузург дошт. Сом гуфт: Пеш аз њар сухане маро
аз тандурустии Зол огоњ кун. Пайк гуфт: Мужда бодат, ки Зол
тандуруст аст ва корњо, чунонки ту ва ў мехоњед, пеш меравад.
Сипас, номаро ба Сом дод. Сом номаро хонд ва хандиду гуфт:
Танњо касе, ки парастораш паррандагон ва парваришгоњаш кўњњо
бошад, чунин дархосте аз падар мекунад! Кош медонистам, ки агар
хоњиши ўро бароварам, аз заношўии ў бо духтари Мењроб чї зода
хоњад шуд? Оё аз духтари кобулї аз хонадони Зањњок љуз деви
нофармоне метавонад зода шавад?

1Љанибат-асп
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Сипас, бархост ва бар асп нишаст ва ба љои хеш бозгашт. Аз
парешониву нигаронї шабро чунон моргазида ба бомдод овард.
Он гоњ коњинон ва ситорабинонро пеш хонд ва аз онон дархост
кард, ки дар саранљоми ин пайванд бингаранд. Ситорабинон аз
пешгоњи Сом ба як сў шуданд ва ба андешидан ва санљидани кор
пардохтанд ва зеру болои андешањо ва ростиву нодурустии онро
барсахтанд1 ва роњи дурустро бозшинохтанд. Пас бархостанд ва ба
назди Сом омаданд ва ўро аз паёмади хуљастаи ин пайванд ва
саранљоми фархундаи он огоњ карданд ва ба ў мужда доданд, ки
Зол аз духти Мењроб фарзанде хоњад овард, ки дар нерў, диловарї,
сарварї, чирагї бар душман, пирўзї дар набард, кўмак ба шоњон,
овозаи љањонгир ва номи неку љовидона бењамол хоњад буд. Сом ба
онон хилъат дод ва дар посухи Зол навишт:
Фарзандам, агарчи ту дар ин хостаат шеваи дурусте барнагузидї, лекин ман онро мепазирам ва дар љустани хост ва шодият бо
ту њамроњї хоњам кард. Њам акнун худ ба пешгоњи Манучењр
меравам ва барои ин ки туро ба орзуят бирасонам, њар гуна
душвориро бар худ њамвор мекунам. Бо ин сухан шод бош.
Пас номаи худро ба дасти пайки Зол дод ва ба ў бахшиши
фаровон фармуд. Он гоњ касеро бар сипоњ гумошт ва бо гурўње аз
вежагон ба роњ афтод ва аз роњи Кирмон ба пешгоњи Манучењр
шуд, ки дар Мозандарон ба сар мебурд.
Аз он сў номаи Сом ба дасти Зол расид. Зол номаро хонд ва
бисёр шодмон шуд ва ба назрњое, ки карда буд, вафо кард. Зане, ки
дар миёни Зол ва Рудоба паёмбарї мекард, ба расми одат гоњ ба
гоњ метавонист ба назди Синдухт дарояд. Зол номаи шодибахш
њамроњи хостањое фаровон барои Рудоба фиристод ва ангуштарии
худро низ дод, то ба сони ёдгор ба ў бирасонад ва ангуштарии
Рудобаро барои вай биёварад.
Зан бо шодї ба назди Рудоба омад ва ангуштарии Золро ба ў
дод ва ангуштарии Рудобаро барои Зол гирифт. Чун мехост аз кох
берун биравад, Синдухт ба ў бадгумон шуд ва гуфт: эй балоякор2,
ту солу моње як бор ба дидори мо меомадї, вале акнун бисёр ба
дидани духтарам меравї ва замоне дароз бо ў хилват мекунї. Рост
бигў, чї дар миёни шумо мегузарад? Зан гуфт: Ман гарданбанде
барои ў овардам ва ба ў фурўхтам. Синдухт гуфт: Бањои онро
нишон бидењ. Зан гуфт: Рудоба ба ман сухан додааст, ки фардо
бањои онро хоњад пардохт. Синдухт дарёфт, ки зан дурўѓ мегўяд.
Мўйњои ўро кашид ва ўро бар замин андохт ва пас аз бозрасї
1
2

Барсахтан-санљидан
Балоякор-сабукпо, бешарм
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ангуштарии духтарашро назди ў ёфт. Ўро чунон дард ва андўње
фаро гирифт, ки вайро аз пой бияфканд ва аз хашм барафрўхт ва
фармон дод, ки дарњоро бубанданд. Сипас, ба Рудоба гуфт:
духтарам, ман ба ту чунин гумоне намебарам. Рудоба оње кашид ва
сар ба зер афканд ва љуз бо сиришке њамонанди донањои марворид,
ки бар барги гул афшонад, посухе надод. Синдухт гуфт: бо ман
рост бигў, то аз бадномї ва сарзаниш бирањї. Рудоба гуфт: кош
маро намезодї ва ё њангоми зода шудан мемурдам. Кош акнун, ки
намурдаам, номи фарзанди Сомро намешунидам ва ўро
намедидам. Он гоњ саросар достонро барои модар гуфт ва афзуд,
ки ин зан гузориш овардааст, ки Сом худ барои ба даст овардани
хурсандии Манучењршоњ барои ин пайванд назди ў рафтааст.
Синдухт гуфт: духтарам, агар кор ба њамин гуна аст, ки мегўї, дили
ман шод мешавад, вале чї гуна шуданї аст, ки шоњ ба ин заношўї
тан дињад. Лекин њарчанд дили ту бар ин кор ором гирифта, ман
гумон намекунам, ки чунин коре ба коми ту анљом пазирад. Сипас,
занро озод кард ва худ ба љойгоњи хеш бозгашт ва зонуи андўњ дар
баѓал гирифт. Пас аз замоне, ки Мењроб бар ў даромад ва ўро
андўњгин дид, гуфт: Худо маро бархии ту кунод, туро чї шуда, ки
чунин дигаргун гаштаї? Синдухт посух дод. Бар болои кох
баромад ва бахшишњои Худовандро аз сароњо, кохњо, чорпоён,
чокарон ва хостањоеро, ки ба мо арзонї дошта, дидам, бар дилам
гузашт, ки рўзе аз инњо људо хоњем шуд. Аз ин рў, андўњгин шудам.
Мењроб гуфт: Ин тозагї надорад ва аз пештарњо ин кор ва хўйи
љањонро медонистаї, туро чизе, љуз он чї гуфтї, андўњгин карда,
сухан рост гўй ва аз ман пинњон мадор, ки ман аз они ту њастам.
Зан бо худ андешид, ки нуњуфтани ин роз аз Мењроб барои
њамеша шуданї нест ва миёни онон рози пўшидае набудааст.
Њамон бењтар, ки ин чиро, ки пеш омада, бо ў дар миён гузорам ва
ўро дар чораљўии ин ногуворї, ки бар сари мо омадааст, бо худ
анбоз кунам, то аз сангинии бори андўњам бикоњад. Пас аз љой
бархост ва гирён Мењробро намоз бурд ва гуфт: Бидон, ки фарзанди Сом духтари моро фирефтаи худ сохта ва ўро барои худ
баргузидааст ва њар ду якдигарро писандидаанд.
Љањон дар чашми Мењроб тор шуд ва ларза бар андомаш афтод,
шамшер аз ниём баркашид ва оњанги Рудоба кард, то хунашро
бирезад. Синдухт ба гардани Мењроб овехт ва ўро ба Худо савганд
дод ва гуфт: Як сухан аз ман бишнав, он гоњ њар кор, ки хоњї
бикун. Мењроб бар ў бонг зад ва гуфт: бигузор, то бо куштани
духтаре, ки пой бар рўи хуни мо гузошта ва пардаи номуси моро
даридааст, худро осуда созам.
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Синдухт гуфт: мужда бодат, ки Сом низ аз достон огоњ аст ва
бар он сахт хушнуд ва худ ба дидори Манучењршоњ рафтааст, то
ўро барои ин пайванд хурсанд кунад. Ба зудї барои бастани
пайванд ба сўи мо хоњад омад.
Мењроб гуфт: агар чунин бошад, ки ту мегўї, љойи сипос ва
шодї аст. Лекин ман осуда нестам ва метарсам, ки хашми шоњ бар
мо фуруд ояд ва мояи маргу табоњї гардад. Сипас, бо ром кардани
љон ва тан додан ба сарнавишт, кори худро ба Худо супурд ва ба
љойгоњи худ бозгашт.
Пеш аз расидани Сом ба назди Манучењр гузориши дилдодагии
Зол ва Рудоба дар њама љо пароканда шуд ва Манучењр низ аз он
огоњї ёфт ва чун шунид, ки Сом ба назди ў меояд, ба наздиконаш
гуфт: Шояд Зол омадааст, то аз ман барои бастани пайванди
писараш Зол бо духтари Мењроб, ки аз хонадони Зањњок аст,
дастурї бигирад. Вале ман бастани ин пайвандро рост ва некў
намедонам, зеро ман аз бадии саранљоми он огоњам ва метарсам,
ки фарзанде зода шавад, ки дар андоми ў раге аз Зањњок бошад ва
оташи ошўберо, ки бо сад њазор шамшер хомўш кардаам, аз нав
барафрўзад. Наздиконаш гуфтанд: Раъйи шоњ болотар ва
дурусттар аст.
Чун Манучењр шунид, ки Сом ба Гургон расидааст, фарзанди
худ Нўзарро бо сарони сипоњ ба пешбози ў фиристод ва гуфт:
дуруди маро ба ў бирасон ва бигў ман ба дидори њумоюни ў, ки бо
дидори Фаридун баробар аст, сахт орзумандам ва барои он
дамшуморї мекунам.
Пас Нўзар бо сарони сипоњ ба роњ афтод ва рафт, то ин ки миёни
Гургон ва Мозандарон бо Сом дидор кард. Сарони сипоњ ба
бузургдошти Сом пиёда шуданд ва Сом низ ба гиромидошти Нўзар
аз асп ба зер омад. Њамдигарро дар оѓўш гирифтанд ва аз якдигар
пурсиданд. Он гоњ барнишастанд. Нўзар, пас аз дуруди шоњ,
номаро ба Сом дод. Сом дубора пиёда шуд ва рўй ба Мозандарон
Манучењрро намоз бурд.
Он гоњ њамагї барнишастанд ва чун ба манзилгоње дар миёни
роњ расиданд, Сом саропарда барпо кард ва Нўзар ва њамроњонашро ба саропардаи хеш ба мењмонї фаро хонд ва ба бењтарин
гуна аз онон пазирої кард ва ба гуфтугў нишаст ва мењрубонї
намуд ва ба њар як аз эшон чизњое аз рањовардњои Њинд бахшид.
Бомдоди рўзи дигар ба сўи Манучењр ба роњ афтоданд ва чун ба
даргоњ расиданд, Манучењр Сомро бор дод. Сом чун ба ў пайваст,
вайро намоз бурд. Манучењр ўро гиромї дошт ва пањлўи худ бар
тахт биншонд ва ба ў хушомад гуфт ва аз сафарњо ва корњое, ки бо
душманон карда буд, пурсид. Сом гузоришњое ба ў дод, ки

‐ 78 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

чашмонаш равшан ва дилаш шодмон гашт, он гоњ Манучењр
фармуд то хон бигустурданд ва бо Сом ба хўрдан ва шароб нишаст.
Рўзи дигар низ дар њузури сарон ва бузургон хўрданду нўшиданд ва
шодї карданд. Инчунин Сом чињил рўз њар бомдод ва шомгоњ
пеши Манучењр меомад, вале лаб ба сухане, ки аз барои он омада
буд, намекушод. Зеро аз он пеш сухани шоњро дар бораи Зол ва
Мењроб шунида буд. Аз ин рў, ба гуфтани он густохї накард ва
онро дар бўтаи фаромўшї нињод ва дастурии бозгашт хост.
Манучењр ба ў хилъат дод.
Сом барои падруд ба назди Манучењр омад. Манучењр ба Сом
гуфт, ки бояд ба љанги Мењроби кобулї равї ва хонадон ва њамаи
ёронашро аз дами шамшер бигузаронї ва ўро зи беху бун барканї
ва хонањояшонро вайрон созї ва нишоне аз он нагузорї ва дору
надорашонро баргирї, чї онон аз нажоди Зањњоканд ва ман аз
бадшугунї ва бадии онон осуда нестам ва низ аз пайдоиши он чї
паёмадаш чоранопазир аст, осоиш надорам. Сом гуфт: Њар чї шоњ
фармояд, фармон мебарам ва чизе бар ин сухан наяфзуд ва ба
сарзамини худ рў нињод.
Зол бо ёронаш ба пешбози падар шитофтанд, зеро аз он пеш
суханони Манучењрро дар бораи Мењроб шунида буд ва замин бо
њама фарохї бар вай танг шуда ва љањон дар пеши чашмаш торик
гашта буд. Ин гузориш ба Мењроб низ расид ва дилаш аз љой
бишуд ва хирад аз сараш парид ва аз зиндагии худ навмед гардид.
Он гоњ рў ба Синдухт кард ва гуфт:
Ман туро аз коре, ки оѓоз карда будї, барњазар доштам, зеро
ман аз пушти пардаи нозуке ба он менигаристам, агар ту мегузоштї Рудобаро бикушам, шоњ аз ман хушнуд мешуд. Инак, чунин
боястааст, ки омода шавї ва бо Рудоба ба љои дурдаст бигурезї.
Синдухт гуфт: агар ба ман дастурї дињї, ки он чї мехоњам
анљом дињам, ту ва худро ба хости Худо ва ёрии ў аз ин гирифтории
њароснок ворањонам ва корамро ту биписандї.
Мењроб гуфт: Дорої ва ганљинањои ман дар дастраси туст. Њар
чї мехоњї бикун. Синдухт шавњарро намоз бурд ва барои пешвоз
аз Сом омода шуд ва он чї бояста буд аз дорої ва колоњои боарзиш, фароњам кард. Бо канизакон ва чокарон ба сўи Сом ба роњ
афтод.
Зол пеш аз Синдухт ба назди падар расид. Сом сару чашми
писарро бўсид ва ўро пеши рў нишонд ва аз зебої ва хушнињодии ў
шод гардид ва аз њолаш пурсид.
Зол дар посух гуфт: Чї гуна бошад њоли касе, ки мехоњї
азизашро бикушї ва хонаашро вайрон кунї? Оё подоши касе, ки
љонишини ту будааст ва аз ту фармон бурда, ин аст, ки миёни вай
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ва мардумаки чашм ва сувайдои дилаш људої бияфканї ва коре
кунї, ки маргро бар зиндагї баргузинад?
Сом сар бар зону нињод ва замоне диранг кард ва сипас сар
бардошту гуфт: Писарам! Худованд ба зудї коре хоњад кард, ки
андўњро аз дили ту бизудояд ва туро ба орзуят бирасонад. Ман низ
бештарин кўшишамро дар ёфтани мењри Манучењр ба кор хоњам
бурд, то кинаи ўро фурў нишонам ва мењрубонияшро барангезам.
Њароси дил биншон ва беоромї аз худ дур кун. Орому шод бош.
Зол падарро намоз бурд ва андаке аз андўњаш коста шуд ва ашки
шодї борид. Пас ба саропардаи худ бозгашт ва номае ба Мењроб
навишт ва ўро ба нишонањои партави шодмонї ва парокандани
бўи осоишу кушоиш мужда дод ва ба оромишу осудагї фаро хонд
ва ба вай умед дод, ки Худованд саранљоми корњоро ба растагорї
ва пирўзї хоњад анљомонид. Сипас, ба назди падар бозгашт ва ба
фарохї сухан гуфт, Сом зеру болои пешомадро нек пурсид ва бадон расид, ки ин бор Золро ба назди Манучењршоњ бифиристад ва
бо навиштани номае дар бораи кори Зол аз Манучењр бахшоиши
Мењроб ва хонадонашро бихоњад.
Зол чобук ва шодмона бархост ва омодаи рафтан шуд, то номаи
падарро, ки дар он дар бораи Мењроб бо пофишорї миёнљигарї
карда буд, ба Манучењр бирасонд. Аз ин рў, бо шитобе, ки бар
парранда пешї мегирифт, ба сўи Манучењр шитофт. Чун Зол рафт,
Синдухт ба саропардаи Сом омад ва иљозати даромадан хост. Сом
ба ў дастурї дод. Синдухт даромад ва ўро намоз бурд ва гавњарњои
гаронбањо пеши рўи Сом пошид, ки чашмашро хира кард ва
дилашро рабуд, он сон арљманд, ки њаргиз монанди он надида буд.
Њамчунин ангуштарии ёќути сурх ба ў пешкаш кард, ки
дурахшандагии он шабро чун рўз равшан мекард ва дастурї хост,
ки дигар армуѓонњоро пешкаш кунад. Он гоњ ба канизаконе, ки бо
ў буданд, фармон дод онњоро биёваранд. Канизакон даромаданд бо
табукњои1 заррин ва гавњарнишони пур аз марворид ва ёќут ва
љомањое аз парниёни гаронбањо ва тухми мурѓњое аз анбар ва
дастанбўњое аз кофур ва љомањое пур аз фирўза ва тирњои њиндии
навбова2 њамаро пеши Сом нињоданд, колоњое, ки дидор ва арљмандии онњо шигифтовар буд.
Сом гуфт: эй бонуи озода! Ту дар додани армуѓон аз андоза
даргузаштаї ва фузунї љустаї ва бар Мењроб бисёр ситам кардаї.
Агар бим аз хашм ва бадгумонии ту намедоштам, ин њамаро ба ту

1
2

Табук-табаќ
Навбова - туњфа
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пас медодам. Вале барои љустани хушнудии ту ва оромиши дилат
онњоро мепазирам. Синдухт ўро намоз бибурд ва ситоиш кард ва
гуфт: шоњо! Огоњии ту аз њоли ман љое барои пурсиш намегузорад.
Сом гуфт: туро ба саранљоми нек мужда медињам, зеро Зол худ
бо номаи ман, ки дар бораи кори шумост, ба сўи Манучењр равон
шудааст. Ман аз њам акнун нишонањои кушоишро мебинам ва чун
Зол бозгардад, кори хостгорї ва пайванди заношўиро ба поён
мебарем. Ман њар чї дорам, аз они шумост. Маро аз худ људо
напиндоред. Мехоњам њар чї зудтар ба дидори Рудоба чашмам
равшан гардад.
Синдухт замин бўса дод ва гуфт: агар мењмонии маро бипазирї,
чашмам равшан хоњад шуд ва ба орзуям хоњам расид. Рудоба низ
яке аз канизакони туст. Чї касе аз ў барои хидмат кардан ба ту
сазовортар аст! Ман ва ў то он љо ки дар тавон дорем, фармонбардори ту њастем.
Сом гуфт: Ба Худо, ки ту некии бисёр кардї! Пас фармон дод, то
пешкашњоро дарёфт карданд ва ба ганљинаи Зол супурданд ва аз
миёни он њама колоњои гаронбањо танњо ангуштариеро барои худ
бардошт ва онро ба ангушт кард. Сипас, фармон дод то Синдухт ва
њамроњонашро дар бењтарин хиргоњњо љой дињанд ва пешкашњову
армуѓонњо пеши вай бибаранд ва дар гиромидошти ў њар чї
бештар бикўшанд.
Синдухт аз шодмонї гўї, ки бол дароварда буд, ба сўи хиргоње,
ки барояш омода карда буданд, равона шуд ва номае ба Мењроб
навишт, ки дили ўро устувор ва ором кунад ва андўњ аз дилаш
бизудояд. Пас бомдоди дигар рўз ба саропардаи Сом даромад ва
дуруд гуфт ва дастурї хост то бозгардад ва боистагињои мењмонї
ва пазироиро фароњам оварад. Сом дастурї дод ва хилъатњои
бисёр некў ба ў бахшид ва дасти ўро гирифт ва бо ў паймон баст, ки
ба он чї гуфта, вафо хоњад кард. Номае њам ба Мењроб навишт то
дилаш ором гирад ва нигарониву парешонияш аз миён биравад.
Расидани Зол ба дарбори Манучењр
ва бозгаштанаш бо комёбї
Чун Зол ба дарбори Манучењр расид, Манучењр ба ў бор дод.
Зол ба кох даромад ва замин бўса дод. Шањриёр ўро ба худ наздик
кард ва гиромї дошт ва аз ў ва аз падараш пурсид. Зол ба некї ва
ростї посух дод ва номаи падарро пеш дошт. Чун Манучењр чашм
дар нома гардонд, лаб ба ханда кушод ва ўро ба хон фаро хонд. Бо
њам хўрданд ва бода нўшиданд ва пасин рўз бо њам ба нахљир
рафтанд. Шоњ ўро дар њунари шикор варзида ёфт ва писандид ва
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сутуд. Дўстдорї ва шигифтии вай дар бораи Зол њангоме фузун
гашт, ки ўро дар гунањои њунар ва ойини кишвардорї
чобукдасттар ва шоистатар аз њамагон дид.
Чун як моњ сипарї шуд, Зол дастурї хост то бозгардад ва
вонамуд кард, ки барои падар дилтанг шудааст. Манучењр хандид
ва гуфт: ту ишќи падарро ба дил надорї, балки дилдодаи духти
Мењроб њастї! Худованд пайванди шуморо фархунда бидорад.
Ман бо ин заношўї њамсозам ва аз гуноњи он гурўњ даргузаштам ва
фармони пешинро нодид ангоштам.
Пас Зол ўро намоз бурд ва ба чодари хештан бозгашт. Подшоњ
фармуд ўро армуѓонњо дињанд ва бо бузургдошт вайро равона
кунанд ва посухи њамдилона барои падараш бинависанд. Зол аз нав
ба пешгоњ омад ва расми падруд ба љой овард. Пас орзумандона
пой бар рикоб овард ва рўй сўи падар нињод.
Чун гузориши бозгашти Зол ба Сом расид, ёрони вежаи худро ба
пешвоз фиристод. Шањрњои Зобул ва Кобул аз шодии расидани Зол
ба ларза даромад. Мењроб худ беш аз њама аз ин хабар шодмон
гардид, чї дубора зиндагиро бозёфта буд ва бо ин пайванди
њумоюн сарафроз мегардид.
Чун Зол бар падар даромад, сар бар хоки остон нињод. Падар ба
сўи ў рафт ва пешонияшро бўсид. Аз он сў пайк муждаи омадани
Золро бо комёбї ба хонаи Мењроб расонд. Фарёди хурўши шодї аз
кохи Мењроб бархост ва Синдухт мехост аз сармастї бол
бикушояд. Рудоба гоњ шодии худро пинњон мекард ва гоњ ошкор,
гоње дилаш аз шодї танг меомад ва гоњ кушоиш меёфт.
Сипас, Сом ва Зол бо саворони худ ба сўи шањри Мењроб равон
шуданд. Чун ба наздики шањр расиданд, Мењроб ва ёронаш ба
пешвози онон шитофтанд ва ба бузургдошти онон аз асп ба зер
омаданд ва ойини чокарї ба љой оварданд. Зол низ пиёда шуд ва
Мењробро дар оѓўш гирифт. Он гоњ њамагї барнишастанд ва роњи
шањр дар пеш гирифтанд. Кобул бо тоќњо ва фаршњои нигорин ва
абрешим озин ёфта буд. Овози созу дуњул ононро ба шўр овард ва
осмон бар сари онон бороне аз симу зар борид. Рафтанд, то ин ки
ба кохи Мењроб расиданд, ки хонањои онро Синдухт чунон ороста
буд, ки гуфтї њамаи зебоињои љањонро дар он гирд овардаанд ва
наќшњои бињишт бар он нигошта шудааст.
Чун Сом ва Зол ба кох даромаданд, чандон гавњар бар онон
афшонданд, ки беш аз хезобњои1 дарё ба њангоми хурўши он ва
афзун аз донањои шин2 чун сарозер гардад. Сом гуфт: То чашмам
1
2

Хезоб - мављ
Шин - рег
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ба дидори Рудобаи гиромї равшан нашавад, нахоњам нишаст.
Синдухт ўро ба кохе роњнамої кард, ки деворњои он зарандуд ва
фаршњояш зартор буд. Ногоњ рашки хуршед, моњи тамоми замин,
оинаи тамомнамои зебої ва тандиси1 камол - Рудоба даромад ва
Сомро намоз бурд. Сом остин бар сари ў нињод ва ўро бўсид ва
гарданбанде ба ў бахшид аз ёќут ва донањои марворид ба бузургии
тухми гунљишк, ки арзиши он беш аз њамаи чизњои гаронбањо ва
фузунтар аз даромади кишварњо буд ва ўро дуо ва офарин кард ва
гуфт: ба Худо савганд, њаргиз ба зебоии вай кас надидаам. Он гоњ
ба љойгоњи худ бозгашт ва ба Зол гуфт: писарам, њамсаре бас зебо
баргузидаї. Акнун ки дидам, ўро аз он чї шунида будам, волотар
ёфтам. Худованд шумо њардуро аз якдигар бањраманд кунод!
Сипас, Синдухт ва Мењробро фаро хонд ва гуфт: бо некхоњї ва
орзуи хушбахтї корро оѓоз мекунем. Пас ойини пайвандбахшї
баргузор шуд ва аз осмони кох бар сари арўсу домод чандон зари
ноб нисор шуд, ки рагбори2 осмон ва резиши абрњоро аз ёд бурд.
Он гоњ хонњои заррин бо њар гуна хўрдании некў густурданд ва то
офтобзард Зол ва бузургон ба хўрдан пардохтанд. Пас аз он ба
базми шодмонї рафтанд. Аз сипоњи Сом ва Зол кас намонд, ки аз
хўрданињо ва нисору шобошњо3 бархурдор нашуда бошад.
Ин ойин чињил рўз ба дарозо кашид ва дар ин муддат Сомро аз
боѓе ба боѓе мебурданд ва пайваста дар кохњо ва бўстонњо бар ў
љомњои шароб мепаймуданд. Дар ин базмњо, ки зебої меболид ва
шодмонї меборид, навои ромишгарон ва торсозњо буд, ки сухан
мегуфт.
Зол ва Рудоба ба хилват нишастанд ва ба мењрубониву
мењрварзї пардохтанд. Он гоњ Сом аз Мењроб дархост кард, ки бо
ў њамроњ шавад ва бо омадан ба сўи Нимрўз шодии вайро афзунтар
созад. Мењроб дархости ўро пазируфт. Пас Сом, Зол, Мењроб,
Синдухт ва Рудоба бо ёрону чокарон ва канизакон омодаи сафар
шуданд. Аз шањр ба дар омаданд, гуё љањон низ бо њамаи зебоияш
ба љунбиш даромада буд. Ин корвони бошукўњ љо ба љо мерафт ва
сарону фармондорони њар шањру ободї бо армуѓонњо ба пешвози
онон меомаданд. Саранљом ба Сиистон даромаданд, ки барои
пазирої озин баста буданд. Чун аз миёни шањр мегузаштанд, осмон
бар сари онон зар меборид. Пас ба кохи Сом фуруд омаданд, њар
якро дар кохе устувор ва боѓе ороста љой доданд.

Тандис - пайкара
Рагбор – жола, борони шадид бо ќатрањои бузург
3 Шобош – пуле, ки дар шодмонї ва љашн нисор кунанд
1
2
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Сом, чунон ки бояд, аз мењмонон пазирої кард ва ононро
гиромї дошт ва дар мењрубонї кардан њељ кўтоњї накард. Замоне
дароз дар шодї ва нозу фарохї ба сар бурданд. Сипас, Мењроб
дастурї хост, ки баргардад. Сом ба ў љомањои гаронбањо фаровон
дод ва гуфт: Ман низ њамроњи ту меоям. Аз Мењроб дастурї хост,
ки Синдухт то поёни сол њамроњи Рудоба дар Сиистон бимонад.
Мењроб ин дархостро пазируфт ва бо Сом рањсипор шуд.
Зол ононро бадраќа1 кард ва шодмон аз подшоњї бар кишвари
падар ва бар дили Рудоба ба Сиистон бозгашт, чунон ки гўё дар
љањон љуз Рудобаро намедид ва мехост ўро бипарастад. Аз он сў
Мењроб ба Кобул даромад ва Сом ба сўи Њинд равон шуд.
Зодани Рустам ва барўманд гаштани вай
Чун Рудоба аз Зол бордор шуд, њар рўз бар сангинияш афзуда
мешуд, он сон сангинї, ки монанди он дар занон дида намешавад,
то ба он љо расид, ки бардоштани ўро бар Рудоба душвор гардонид
ва ба зебоияш зиён расонид ва чењраи чун гули сурхи вайро
монанди ёсумани пажмурда гардонид ва ўро аз љунбиш боздошт,
чизе намонд, ки худ нобуд шавад.
Чун њангоми зодан фаро расид, Рудоба пас аз ранљу дарди сахти
зоймон шербачае монанди пораи моњ бизод.
Зол шодмон шуд ва ба шўр омад ва ба бенавоён бахшиш карду
Худовандро барои додани ин навзод ва тандурустии модараш
сипос гуфт ва ўро Рустам номид. Номањое ба Сом ва Мењроб
навишт ва ононро ба зода шудани ин навзоди њумоюн мужда дод.
Сом ва Мењроб низ шодмон шуданд ва чунон ки бояд Худойро
сипос гуфтанд ва назрњо карданд.
Сом ба Зол нома навишт ва ўро дар бораи некрафторї ва
парвариши Рустам ва кўшиш дар нигањдории ў суфориш карду
гуфт: Ин њамон кўдаке аст, ки пеш аз ин муждаи омаданашро ба мо
дода буданд ва аз пойгоњи воло ва корњои нек ва номоварии вай
огоњамон сохта буданд.
Чун Рустам бузург шуд, Сом ба шавќи дидори ў орзумандона
бол кашид ва худро ба Сиистон расонид ва бо дидани Рустам
чашмаш равшану дилаш шод ва кушода гашт. Пас ба Зол рў кард
ва гуфт: Худойро бар ин бахшоише, ки аз сўи ту ва њастии ту ба мо
арзонї карда, сипос мегўям. Худованд маро бо дидори Рустам бо
ин њама зебої ва нишонањои бузургворї, ки дорад, шод гардонид,

1

Бадраќа – гусел намудан, њамроњї кардан
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лекин аз ин ки пир шудаам ва нотавонии солхўрдагї бар ман
падидор гаштааст, ношодам ва аз омадани пайки марг мењаросам.
Зол гирист ва гуфт: Умедворам Худованд зиндагонии туро дароз
кунад ва њамаи моро бархии ту созад. Он гоњ Сом фармон дод, ки
рањовардњоеро, ки аз Њиндустон барои Рустам ва Золу Рудоба
оварда буд, бидињанд. Пас, бо дили сўзон ононро падруд гуфт ва ба
сўи лашкаргоњи хеш дар Њинд равона шуд.
Рустам рўз ба рўз зеботар мешуд ва моњи нав ба моњи тамом
бадал мегашт ва донишу хирадаш афзун мешуд. Ба тан жандапил
мегардид ва ба нерў наррашер, чунон найза баландболо ва чун
шамшер тезу буррон, устувориро бо нармї даромехта ва тобишу
тезии оташ ва сангиниву оњистагиро бо њам дошт. То ба љое расид,
ки бар диловарон пирўз меомад, то он љо ки ба танњої ба рўёрўи
лашкаре бармехост ва яктана дар баробари гурўње меистод. Ин
њама дар гузориши зиндагї ва кори Рустам аз ин пас хоњад омад.
Поёни подшоњии Манучењр
ва оѓози кори Афросиёб
Чун подшоњии Манучењр ба дарозо кашид ва танаш нотавону
устухонаш сусту подшоњияш рў ба заволу табоњї нињод, боди фармонравоии Афросиёб пури Пашанг аз пушти Тўр – писари Фаридун дар кишвари Тўрон тўфидан1 гирифт. Чун кораш боло гирифт,
дарњои расидан ба орзуњои дерина, яъне хунхоњї аз ниёяш2 Тўр ва
пирўзї бар Манучењрро ба рўяш гушуда ёфт. Пас басиљ кард3 ва
омодаи набард гардид ва сарриштаи корро ба даст гирифт ва
оташи љангро барафрўхт. Оромияш бањам баромад ва растохез
бархост, мављи анбўњи сипоњ ба љунбиш даромад.
Афросиёб марде буд диловар, љангљў, бебок, деве мардумнамо,
саркардаи љодувон, ахгари сўзони турк, шери кишвари сарчашмаи
табоњї ва гурбузи4 рўзгор.
Дар бораи ин ки Афросиёб чї гуна бар Эронзамин даст ёфт,
суханњо гуногун аст. Бархе бар онанд, ки чун Афросиёб дар
Мозандарон Манучењрро дар миён гирифт, Эронро ба чанг овард
ва Манучењрро рањо кард бар ин шарт, ки ба андозаи тирпартобе
аз кишвар ба ў дињанд ва ин њамон достони тири Ораш аст.

Тўфидан – сару садо печидан, шўру ғавғо андохтан
Ниё – падари падар, љад
3 Басиљ кардан – ќасд кардан, ирода кардан
4 Гурбуз – гурги борондида, маккор
1
2
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Бархе дигар мегўянд, ки Афросиёб пас аз марги Манучењр ва дар
замони подшоњии Нўзар ба андешаи дастёбї бар Эрон афтод ва
дувоздањ сол бар Эрон фармон ронд, то ин ки Зави Тањмосб ўро аз
Эрон ронд. Ман дурусттарин ва устувортарин гуфтањоро меоварам, зеро фаќењон хабареро устувортар мешуморанд, ки бештар
наќл шуда бошад. Пас ба кор гирифтани ин равиш дар таърих, ки
даромехтагињо ва норостињо дар он афзунтар аст, сазовортар
менамояд.
Чун як саду бист сол бар подшоњии Манучењр баромад, кишварро ба писараш Нўзар супурд ва ўро ба подшоњї бардошт ва чун
беморї ва нотавонї бар ў чира шуд ва рўзгораш ба сар омад,
ошўбу љанг ва ранљу андўњи мардум оѓоз гардид.
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ПОДШОЊИИ НЎЗАР ПУРИ МАНУЧЕЊР
Чун Нўзар ба љои падар нишаст, аз њамон оѓоз нишонаи фарраи
эзидї дар ў набуд ва достони ў чунон буд, ки шоир гуфтааст:
ﻜﺎنَ اﻟﻨّﺎر ﻳﺨْﻠﻔﻬﺎ اﻟﺮﻣﺎدﻣ

ﻨْﻪﻢ ﻳﻜُﻮن أﺑﻮه ﻣﻀُﻬﻌ ﺑو

Яъне: бархе аз мардумон дар баробари падар чун хокистаранд, ки аз оташ ба
љой мемонад.
Дар ин њангом корњо ошуфта гардид ва марзњои кишвар аз миён
рафт ва душманони Нўзар ба љунбиш даромаданд, дўстонаш
нофармонї оѓоз карданд.
Нўзар номае ба Сом навишт ва аз ў ёрї хост. Сом фарохони ўро
пазируфт ва ба сўи Нўзар ба роњ афтод. Чун ба наздики боргоњи
Нўзар расид, сарону бузургони кишвар ба пешвози ў шитофтанд.
Сом пеш аз њар сухан ононро барои сарпечї аз фармони Нўзар
сарзаниш кард. Сарон гила оѓоз карданд ва аз сустиву нотавонї ва
норасоии Нўзар дар баробари душворињои кишвар ва сомон
бахшидан ба корњо ва решакан кардани душманон ва оростани
авзоъ суханњо гуфтанд ва ба Сом пешнињод карданд, ки худ
риштаи фармонравоии кишвар ба даст бигирад ва тољ бар сар
нињад ва ба корњо сару сомон бубахшад, то яксара аз фармони
Нўзар сар бартофта ва сарварии Сомро гардан нињанд ва зери
парчами ў дароянд.
Сом ин суханонро дурушт ва сањмгин ёфт ва онро бар эшон
зишт шумурд ва гуфт: Аз ман дур бодо, ки чунин андешае ба дили
ман роњ ёбад. Марг бар он касе бод, ки љуз ўро дўст ва сарвар
гирад. Тозиёнаи кайфари Худо бар касе фуруд ояд, ки аз дигаре
пайравї кунад. Пас ононро панду андарз дод ва фароњам кардани
некињоро бар эшон ба гардан гирифт. Пас ба сўи дарбори Нўзар ба
роњ афтода, ўро намоз бурд ва бо ў паймон басту аз ў фармон бурд
ва бо ў њамнишинї кард ва дилњоро ба сўи ў кашонд ва аз њељ
кўшише фурўгузор накард, то шоњии Нўзарро устувор созад ва оби
рафтаро боз орад. Њар чї тавонист дар сомон додани кор ва
роњнамоии ў кўшид. Он гоњ ў аз Нўзар дастурї хост, то ба
сарзамини худ бозгардад. Паёмадњои набуданаш дар он љоро
барои ў баршумурд. Нўзар ба ў дастурии бозгашт дод ва ўро
хилъат пўшонд.
Пас аз рафтани Сом то замоне найзањои хамидаи шоњї рост шуд
ва нобасомонињо сомон ёфт, вале аз нав деви ошўб љунбид ва
кишвар нобасомон гардид ва кор бад-он љо анљомид, ки Афросиёб
бо сипоње гарону хурўшон аз Балх гузашт.
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Достони Афросиёб ва чира шуданаш бар Нўзар
(ва даст ёфтани ў бар Эрон)
Чун Манучењр мурд, Нўзар ба љои ў нишаст. Дар он рўзгор
шоњи туркон Пашанг аз фарзандони Тур буд, ки се писар дошт.
Бузургтарин, гурбузтарин, волотарин ва бебоктарини онон
Афросиёб буд. Пашанг Афросиёбро љойнишини худ кард ва сипоњу
ганљњоро ба вай вогузошт ва ўро барои рафтан ба сўи Эрон
барангехт, то аз Салм ва Тўр хунхоњї кунад.
Афросиёб, ки озманди бисёр барои анљом додани фармон дошт,
бо шитобе њар чї бештар худро барои љанг омода кард ва ба
гирдоварии лашкар пардохт ва гурўњњоро ба њам пайваст ва
парокандагонро фароњам овард. Њар кї буд аз кўчак ва бузург,
шањрї ва биёбонї - њамаро пушти сари худ кашид ва аз њамаи ин
нерўњо бањра љуст ва пешопеш дидбонињо баровард ва камингоњњо
дуруст кард, љангафзор аз шањру русто гирд овард ва нерўе барои
тозиш фароњам овард.
Аѓрирас бародари Афросиёб ба падараш Пашанг гуфт: шоњо,
агар Манучењр даргузаштааст, танњо як тан аз эрониён коста
шудааст ва дигар мардону ялоне, ки метозанд ва чун кўњ устуворанд, гурдоне, ки чун оташ сўзонанд ва шерони бешазор ва
љавонони бењамол, ки ту худ бењтар медонї ва ниёзе нест, ки ман
туро аз он биёгоњонам, њама зиндаанд. Далели ман бар нерўмандии
эрониён нишонањои баде аст, ки дар кишвари мо ба љо гузоштаанд
ва фишори сангине, ки бар он ворид овардаанд ва онро аз беху бун
баркандаанд. Бар ин поя, аз дурандешї ба дур аст ошўберо, ки
ором гирифтааст, ба љунбиш дароварї ва шўриши хуфтаро бедор
кунї ва ба сўи бад пеш аз марг биравї.
Пашанг гуфт: Писарам, рост мегўї, вале расидан ба орзуњо љуз
бо хатар кардан ба даст намеояд. Акнун ки дар миёни эрониён
дудастагї падидор гашта ва парокандагї ба онон роњ ёфтааст ва ба
љои Манучењри пирўзманд Нўзари рўбоњ, балки харгўш нишастааст ва аз ин сў бародарат Афросиёб љавони тозаболида ва шодобе
аст ва њама боистагињои пешвої ва сарварї дорад ва метавонад
пайкор кунад ва бори љангро яктана баркашад. Рўзгор чунин
мехоњад, ки ў бо кўшишњои номбардор ва нишонањои баландовозааш ба њамаи орзуњои дилхоњу навидњои зебояш бирасад.
Фурсат ба шитоби абр мегузарад ва нишастан хўйи занон ва
басандаи кори сиришти чањорпоён аст. Писарам, раъйи падарро
бипазир ва даст дар дасти бародар бигузор ва ба ин кишвари хурд
басанда макун, ки љуз андаке аз он бањраи ту нахоњад шуд.
Њиммати худро барои дастёбї бар Эрон барафроз, зеро Эрон
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пешонї, ноф, миёна ва холи љањон аст ва дороињо, ганљњо ва
колоњои гаронбањо дорад. Доман ба камар зан ва худро барои ба
даст овардани он њама нозу кинхоњии оромбахш омода кун.
Аѓрирас падарро намоз бурд ва гуфт: Фармон аз они туст ва
нофармонии ту раво нест. Он гоњ бархост ва ба Афросиёб пайваст
ва аз ў фармон бурд.
Чун сармои зимистон поён ёфт ва барфњо об шуд ва бањор фаро
расид, Афросиёб ба по хост ва чунон мерафт, ки гўї сарзамини
турк бо њамаи колоњои гаронбањояш ўро њамроњї мекард ва
кўњњоро бо вай ба љунбиш дармеовард. Афросиёб лашкар ба
Мозандарон кашид, ки Нўзар бо сипоњаш дар он љо буд. Нўзар ба
Дењистон гурехт. Афросиёб ба дунболи ў рафт ва дар баробари ў
лашкар орост ва сипоње гарон барои љангидан бо Зол ба сўи
Сиистон фиристод.
Чун лашкари Афросиёб ба лашкаргоњи Нўзар наздик шуд, Бозмон1, ки яке аз сарони турк буд, аз Афросиёб дастурї хост ва ба
майдон омад ва найза бичархонид ва њамовард хост. Љуз Ќубод,
бародари Ќоран – фармондењи сипоњ касе посух надод.
Ќоран ба бародар гуфт: бародарам, ў Бозмон аст, љавоне аст
нерўманд, ки чун оташ забона мекашад ва месўзонад. Њамовари ў
бояд чун худи вай љавон ва оташнок бошад. Ту пиру нотавон
шудаї, даст аз ин пайкор бардор. Ќубод гуфт: бародар, њама
мемиранд ва касе наёбї, ки зинда ба сарои бозпасин гом бигузорад.
Пас ба набарди Бозмон даромад. Ду марди љангї чун ду пили маст
ба њам баромаданд ва аз сар задани офтоб то нимарўз бо корбурди
њамаи љангафзорњо пайкор карданд, то ин ки Бозмон бар Ќубод
даст ёфт ва ўро бар хок афканд ва заминро аз хунаш сероб кард ва
хандазанону шодмон аз пирўзї ба сўи Афросиёб омад. Афросиёб аз
љо бархост ва аз ин кори бузургаш сипос гузорид.
Чун Ќоран дид чї бар бародар гузашт, аз андўњ барљўшид ва
барошуфт ва ба сипоњ фармони тозиш дод. Сипоњи Ќоран аз сўе ва
сипоњи Афросиёб аз сўи дигар барнишастанд ва љанги сахт
даргирифт, то ин ки шаб фаро расид ва аз њам људо шуданд.
Рўзи дигар ба набард бархостанд ва бо тиру найза бар якдигар
тохтанд, то он љо ки љўйњое аз хун аз зери пояшон ба роњ афтод.
Саранљом пирўзї аз они Афросиёб гардид ва шодмон ба лашкаргоњаш бозгашт. Нўзар низ шикастадил ба саропарда даромад.
Пас Нўзар аз сари дурнигарї ва нигоњдорї аз хонаводааш ононро бо ду фарзандаш: Тўс ва Густањам ба яке аз дижњои Форс

1

Бозмон – дар «Шоњнома» Бормон
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фиристод ва он чї боиста буд, ба онон суфориш кард. Тўс ва
Густањам бо хонавода ба сўи Форс ба роњ афтоданд.
Афросиёб, ки лашкаре ба Сиистон равона карда буд, чунон дид,
ки лашкари анбўњи дигаре ба Форс бифиристад. Аз ин рў, гурўње аз
сипоњи Нўзар барои зану фарзандони баљомонда дар Форс
дилнигарон шуданд ва аз тохтану даст ёфтани туркон бар онон
тарсиданд ва бар он шуданд, ки ба сўи онон бираванд ва аз эшон
посдорї кунанд. Ба Нўзар суфориш карданд, ки дар њамон дижи
устувори Дењистон бо сипоњаш паноњ гирад ва даст аз љанг
бидорад, то онон ба сўяш бозгарданд.
Сипоњиён, ки Ќоран низ дар миёни онон буд, ба Форс рў нињоданд. Нўзар, ки худро људо аз онон ёфт, тарсид ва хост ба эшон
пайванданд, пас бо сипоњаш ба дунболи онон ба роњ афтод. Афросиёб аз њаракати Нўзар огоњ шуд, пеши ў омад ва бо ў ба набард
пардохт. Оташи љанг шўълавар шуд ва рањої душвор гашт ва кўраи љанг доѓтар гардид ва љонњо дар доми марг гирифтор омаданд,
ошўб ва фарёд ба осмон бархост. Пањлавонон дарњам овехтанд ва
сахт пайкор карданд. Саранљом љанг бо асир шудани Нўзар ва беш
аз њазорон тан аз сарони сипоњаш поён ёфт. Афросиёб фармон дод
то Нўзар ва њамаи асиронро ба занљир кашиданд ва бар онон
нигањбон гумоштанд. Афросиёб аз сарнавишти Ќоран пурсид.
Гуфтанд: Ќоран ба сўи Форс рафтааст, то бо лашкаре, ки ту ба он
сомон гусел доштаї, биљанганд. Дар миёни сипоњиёни Афросиёб
фарзанди (…) низ буд (15), ки ба Виса номвар буд. Афросиёб ба
Виса гуфт, ки фарзанди худро дарёб. Он гоњ ўро бо сипоњи
хурўшон барои набард бо Ќоран ба сўи Форс фиристод.
Виса ба шитоб рањсипор шуд ва чун ба марзи Форс расид,
гузориши бархўрди Ќоранро бо сипоње, ки аз он пеш рафта буд,
шунид ва чун огоњ шуд, ки писараш бар дасти Ќоран кушта шуда
ва Ќоран ба Форс лашкар кашидааст, љањон пеши чашмаш тор
шуд. Виса, ки аз ин рухдодњо сахт барошуфта буд ва андўњи марги
фарзанд љонашро оташ зада, роњро сипарї кард то ба Ќоран расид.
Ду лашкар дар рўёрўи њам истоданд. Виса фарёд зад ва гуфт: эй
Ќоран, мужда бодат, ки Нўзар бо њазор савор ба асирї даромаданд
ва Афросиёб бар Эрон даст ёфтааст! Ќоран гуфт: ман намедонам ту
чї мегўї. Лекин бидон ки кори писаратро сохтам ва ба зудї кори
туро низ хоњам сохт.
Он гоњ ду сипоњ дар баробари њам рада бастанд ва куштор оѓоз
карданд ва ба њам даровехтанд, то ин ки шикаст ба Виса рўй овард
ва пушт бидод ва гурехт ва аз тарс њар чи тундтар худро ба
лашкаргоњи Афросиёб расонид.
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Тозиши Зол бар сари турконе, ки ба Сиистон омада буданд
Сипоњи Афросиёб ба саркардагии Хазравон ва Шамосос (16)
барои пайкор бо Зол ва гирифтани Сиистон ба он сў равон шуданд.
Њангоме ки ба наздики рўди Њирманд расиданд ва дар он љо чодар
заданд, Мењроби кобулї – падарзани Зол ба љои ў дар Сиистон ба
сар мебурд. Зеро чун гузориши марги Сом ба писараш Зол расид ва
вай барои овардани пайкари падар ба кишвараш ба Њинд рафта
буд, Мењробро ба љонишинї баргузида буд. Акнун ки Мењроб
худро дар баробари сипоњи омодаи корзори турк медид, тарфанде1
ба кор бурд ва ба сипоњиёни турк пайѓом доду гуфт: Бидонед, ки
маро базўр ба ин кор водоштанд ва дилам бо дўстї ва
фармонбардории Афросиёб ором мегирад ва миёни мову шумо
хешї њаст ва ман гўш ба фармони ў дорам. Замоне ба ман муњлат
дињед, то ба Афросиёб нома бинависам ва раъйи ўро љўё шавам.
Агар фармон дод, ки ба шумо бипайвандам, ин корро хоњам кард
ва агар фармон дод, ки кишварро ба шумо вогузорам, онро ба
шумо хоњам супурд. Сипас барои сипоњи Афросиёб хилъат
фиристод ва бо фиристодани пешкашњову љомањо дили ононро ба
даст овард.
Туркон фиреб хўрданд ва бо ин пешнињод созгорї карданд.
Мењроб номае ба Афросиёб навишт ва њамаи ин суханонро ба
огоњии ў расонид. Њамчунин номае ба Зол навишт ва аз ў хост, ки
њар чи зудтар ва пеш аз пайдоиши рухдоде, ки чораи он душвор
бошад, худро ба Сиистон расонад. Зол њељ диранг накард ва худро
ба Мењроб расонд ва барои ин дурандешї Мењробро подоши некў
дод ва ба кишвари турк шабехун зад ва се тир ба сўи лашкари онон
партоб кард, ки се танро кушт. Фиѓон аз сипоњи турк бархост ва
донистанд, ки Зол бозгаштааст. Пас барои фиребе, ки хўрда
буданд, якдигарро сарзаниш карданд ва барои набард омода
шуданд.
Чун бомдод шуд, Зол ва Мењроб бо сипоњиёнашон аз як сў ва
туркон аз дигар сў дар баробари њам рада бастанд ва бар якдигар
тохтанд ва љанг даргирифт.
Чун осиёби љанг ба чархиш даромад, Зол аз ин сў ва Хазравон аз
сўи туркон бо найза ба љони њам афтоданд. Хазравон найзае ба Зол
зад, лекин найза шикаст ва коргар наяфтод. Он гоњ Зол найзае бар
Хазравон зад, ки ўро аз асп ба зер афканд ва бо найзаи дувум кори
ўро сохт.

1

Тарфанд – макр, њила
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Шамосос Зобулиён ва Кобулиёнро ба зери борони тир гирифт.
Зол дар камин нишаст, вале марди турк бо найранг аз чанги Зол
мегурехт ва бо ў рў дар рў намешуд то саранљом Зол тире дар
камон нињод ва ба сўи ў афканд, ки рост бар куштангоњаш фурў
нишаст ва бо тири дигар љони ўро гирифт. З-он пас Зобулиён ва
Кобулиён аз њар сў бар туркон тозиш оварданд. Бисёриро куштанд
ва гурўњеро захмї карданд ва ё ба асирї гирифтанд ва онон, ки љон
бадар бурда буданд, гурехтанд.
Гурехтани туркон дуруст њангоме буд, ки Ќоран аз Форс ба
Сиистон бозмегашт. Ќоран ба сипоњ фармон дод то бо шамшер бар
онон юриш баранд ва заминро аз хунашон сероб созанд. Аз
туркони гурехта љуз андаке, ки гузоришро ба Афросиёб расониданд, касе зинда намонд. Ќоран ва Зол бо бањраи пирўзї ва
оромдилї ба Сиистон бозгаштанд.
Кушта шудани Нўзар ба дасти Афросиёб
ва дастёбии ў бар Эрон
Чун Виса аз пањнаи љанги Ќоран гурехт, ба назди Афросиёб
омад ва ўро аз он чи бар сари писараш ва дигар сипоњиён омада
буд, огоњ кард. Шумори андаке, ки аз чанги Зол ва Ќоран љон
бадар бурда буданд, Афросиёбро аз марги Хазравон ва Шамосос
ва њамроњонаш огоњ сохтанд. Афросиёб барошуфт ва гарданфарозї ўро ба гуноњ водошт. Пас фармон дод ба кайфари ин куштањо
Нўзарро шиканља дињанд ва гардан зананд ва саркардагони
асиронро аз дами теѓ бигузаронанд. Аѓрирас ба бародараш гуфт:
Акнун ки сарвари эшонро куштаї, куштани ин мардон суде
надорад. Раъйи ман бар он аст, ки эшонро ба ман бисупорї, то
ононро ба занљир кашам ва бо худ ба Мозандарон барам ва дар он
љо ба зиндон афканам, то бубинам раъйи дуруст чї хоњад буд.
Афросиёб асиронро ба Аѓрирас, ки бо тозагї ўро ба
фармондории Мозандарон гумошта буд, супурд ва ба он сў равон
кард ва худ бо сипоњиён оњанги Рай кард ва дар он љо бар тахти
заррин нишаст ва афсар бар сар нињод ва ба кордонї ва ба басту
кушод ва бардошту гумошт пардохт ва бахшишу ѓорат кард. Сипас
чун пили маст ва ахгари сўзон барои гардиш дар саросари Эрон
равон гардид ва ба ситаму вайрон кардани ободињо ва тињидаст
сохтани дороён даст баркушод ва ба аз миён бурдани нозу неъмат
ва баркандани решањои зиндагии мардум ва хор кардани
арљмандон даст ёзид ва њамвора дороињои бадастомада ва колоњои
гаронбањоро ба Туркистон мефиристод.
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Гўянд: Пашанг падари Афросиёб аз шодмонии чунин пирўзї
љон ба љонофарин супурд, ки гоњ бошад, ки шодмонї мояи марг
гардад.
Саранљом кишвари Эрон ба кишвари туркон пайваст ва њамагї
зери фармони Афросиёб даромад. Ин кор сабаб шуд, ки Афросиёб
роњи худбузургбинї, саркашї, дароздастї ва ситамронї дар пеш
гирифт. Мардум дар рўзгори ў дучори гаронї ва ноёбї шуданд,
осмон бар замин зуфтї1 кард ва баракату борони худро аз он боз
гирифт ва обњо фурў кашида шуд ва дарахтон бебор шуд, дона дар
киштзорон ва шир дар пистони чорпоён бигардид ва тангдастї ва
бадбахтињои бузурге ба мардум рўй овард ва њамагонї шуд, то ин
ки наздик буд њама мардумон аз тангдастии рўзгор ва ситами
Афросиёб нобуд шаванд.
Дар ин њангом Афросиёб ба комронї ва нўшонўш саргарм буд
ва аз андўњи мардум шодмон ва сармаст буд, то он љо ки хушии
худро дар нохушии мардум ва зиндагияшро дар марги онон медид
ва чун медонист, ки барои њамеша дар Эрон нахоњад монд,
монанди дузде, ки ба хонае дастбурд зада бошад, бо њамаи тавони
табоњгари хеш њар чї тавонист, рабуд ва табоњ кард.
Гўянд: Афросиёб нахустин касе аст, ки чангу рубоб ба кор бурд
ва аз каманду найза бањра љуст ва барои нигоњдории пул њамён
сохт.
Рањо сохтани Аѓрирас асирони мозандарониро
Чун Тўс ва Густањам аз кушта шудани падарашон Нўзар ба
дасти Афросиёб огоњ шуданд, чунонки шоиста буд, ба сўги падар
нишастанд ва дар бораи бонувон ва занон дурандешињо карданд ва
сипас роњи Сиистон дар пеш гирифтанд ва бо Зол ва Ќоран дидор
карданд. Сарони Эрон ба онон пайвастанд ва бар хунхоњии Нўзар
ва тозиш ба Афросиёб њамдостон ва якраъй шуданд. Пас ба
фароњам овардани тўшаи сафар ва гирдоварии љангафзор
пардохтанд.
Чун ин гузориш ба гўши сарони зиндонї дар Мозандарон расид,
ба Аѓрирас гуфтанд: ту ба мо зиндагї бахшидаї ва бар мо миннат
нињодаї ва мо, то зиндаем, бандагон ва чокарони туем ва бузургвории туро ба ёд хоњем дошт. Акнун агар раво мебинї, пояи
дўстиву бузургвории хешро устувортар соз ва он чиро коштаї,
обёрї кун ва бо рањо кардани мо моро аз нав банда ва зархариди
хеш кун. Чи медонї, ки Эрон барои њамеша дар дасти Афросиёб
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нахоњад монд ва мо аз он метарсем, ки сипоњиёне, ки дар Сиистон
гирд омадаанд, чун оханги Афросиёб кунанд, ў пеш аз њар коре
моро бикушад.
Аѓрирас гуфт: озмандии ман ба озод кардани шумо ба њамон
гуна аст, ки аз ин пеш аз рехтани хуни шумо љилавгирї кардам.
Ман сахт дўст дорам, ки некиву дўстдории худро дар бораи шумо
ба поён барам. Лекин шумо худ медонед, ки ман бе далел ва
бањонаи равшане наметавонам ба ин кор даст бизанам. Агар
сипоње аз эрониён ба ин сў биёяд, ман аз ин кишвар мегурезам ва
шуморо бо худ ба пеши бародарам намебарам, то бо ин шева шумо
рањої ёбед ва пўзиши ман низ пеши Афросиёб пазируфта бошад ва
ба оташи хашми ў насўзам.
Зиндониёни эронї сухани ўро устувор доштанд ва аз вай сипосгузорї карданд ва касе ба сўи сипоњи Эрон ба Сиистон
фиристоданд ва њамаи он чї гузашта буд, барои онон баршумурданд ва эшонро ба Худо савганд доданд ва афзуданд, ки агар
сипоње ба сўи Мозандарон биёяд, Аѓрирас бе љангидан хоњад
гурехт ва онон аз зиндон рањої хоњанд ёфт.
Чун Зол паёми зиндониёнро шунид, Гашвод падари Гўдарзро бо
сипоње гарон ба он сў гусел дошт. Њамин ки лашкар ба наздики
Мозандарон расид, Аѓрирас бе рў дар рў шудан ва љангидан гурехт
ва зиндониёнро вогузошт.
Гашвод бо сипоњаш ба Мозандарон даромад ва зиндониёнро аз
банд рањонид ва ранљ аз эшон зудуд ва ононро бо худ ба Сиистон
бурд.
Аѓрирас ба назди Афросиёб омад ва аз анбўњї ва шукўњи
сипоњиёни тозанда бар Мозандарон сухан гуфт ва афзуд, ки ман аз
ночорї гурехтам. Сипоњи Эрон зиндониёнро рањониданд ва бо худ
ба Сиистон бурданд.
Афросиёб Аѓрирасро, ки нагузошта буд ононро бикушад ва
акнун эшонро ба эрониён вогузошта буд, сахт сарзаниш кард ва
гуфт: агар ту мегузоштї, бе гуфтугў њамаро бикушам ва ба дидори
сарварашон Нўзар бифиристам,ин газанд ба сари мо намеомад ва
ин шерон аз зиндон рањо намешуданд. Гўё аз њам акнун мебинам,
ки њамин озодшудагон баргарданд ва бо чангу дандон бар мо
тозиш оваранд.
Аѓрирас гуфт: шоиста нест, ки хирадманд њар коре ки метавонад
анљом дињад, балки бояд дар куштор аз андоза дарнагузарад ва
сазад, ки дар корњо миёнарав бошад ва бо њама нерўмандї бахшиш
кунад ва фардоро пеши рўй оварад. Афросиёб сахт барошуфт ва
гуфт: Ту бо душманони ман дар рањонидани зиндониён њамдаст
шудї. Ва чунон шамшер бар бародар навохт, ки хун бар рўяш
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равон шуд ва дардам љон дод, он гоњ сахт бар бародар гирист, вале
гиряву пушаймонї суде набахшид.
Набарди Зол ва эрониён бо Афросиёб ва бар тахт
нишондани Зав пури Тањмосб
Чун Гашвод сарони рањошуда аз бандро бо худ ба Сиистон
овард, Зол бо њамаи сарон ва бузургон ба пешвози эшон омад ва аз
Гашвод барои озодсозии асирон сипосгузорї кард. Њама шодињо
карданд ва ба озодшудагон хушомад гуфтанд.
Аз он пас њама гурўњњои эронї аз њар сў дар Сиистон гирд
омаданд. Зол аз онон пазирої кард ва аз андўхтањои худ ва он чи
дар ганљинањои падараш нињон буд, ба онон бахшид ва њамаро
тавонгар гардонид ва шикастагињояшонро бењбуд бахшид. Пас
њамагї ба сўи лашкаргоњи Афросиёб, ки дар Рай буд, ба роњ
афтоданд ва дар якфарсангии он чодар заданд.
Миёни пештозон бархўрдњое чанд рўй дод ва танњо як набард
миёни эрониён ва Афросиёб даргирифт, ки ба пирўзї ё шикасти яке
аз ду сў наянљомид.
Зол ба сарони сипоњ гуфт: бидонед, ки мо барои анљоми коре бас
бузург гирд омадаем, ки дастёбї ба он бе доштани подшоње аз
табори шоњон шуданї нест. Бояд чунин касеро биёбем ва тољ бар
сараш нињем ва аз ў фармон барем. Сарон сухани Золро пазируфтанд ва гуфтанд љуз ин чорае нест. Пас замоне дароз нишастанд ва
раъй заданд то аз хонадони Фаридун ва Манучењр касеро, ки
шоистагии подшоњї дошта бошад, баргузиданд. Бархе номе аз Тўс
ва Густањам ба миён оварданд, лекин дигарон гуфтанд: Ин ду на ин
шоистагиро доранд ва на фарраи эзидї бо онњост. Саранљом раъйи
њама бар Зав пури Тањмосб аз хонадони Фаридун ором гирифт,
зеро дар ў њам фарраи эзидї буд ва њам манишњои подшоњї. Пас бо
ў паймон бастанд ва ўро ба шоњї баргузиданд.
Табарї бар он аст, ки Зав ва Гаршосп дар подшоњї анбоз
буданд. Мегўяд: дуруст он аст, ки подшоњї аз они Зав буд ва
Гаршосп ўро дар ин кор ёрї мекард. Лекин Ибни Хурдодбењ (17)
дар таърихаш овардааст, ки номи Зав пури Тањмосб «Зоб» аст ва
рўдњои Зоб ва Завобї дар Ироќ бад- ў мансуб аст. Њам ў буд, ки
рўди Зобро аз Арманистон то Даљла кашид ва рўди дигаре ба
њамин ном дар Савод равон кард ва бар канораи он се ободї сохт.
Ибни Хурдодбењ мегўяд: Зав ва Гаршосп дар подшоњї њамбоз
будаанд. Зав ба кори ободонї мепардохт ва Гаршосп ба кори
набард. Ва Худо донотар аст.
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ПОДШОЊИИ ЗАВ ПУРИ ТАЊМОСБ
Чун Зав ба подшоњї баргузида шуд, Зол, Ќоран, Тўс, Густањам,
Гашвод ва дигар сарону бузургон њамагї бо ў паймон бастанд. Ин
гузиниш дар наздикии лашкаргоњи Афросиёб дар беруни шањри
Рай рўй дод. Пас Зав ба гоњ1 баромад ва афсар бар сар нињод ва
Худовандро сипос гуфт ва аз Худо дар берун рондани Афросиёб аз
Эрон ва обод кардани вайронињо ва бењбуд бахшидан ба
табоњињои кишвар ва низ сару сомон додан ба кори мардум ёрї
хост.
Мегўянд, дар бадтарин шароите ки барои мардум падид омада
буд, кишвар ба Зав вогузор шуд. Аз ин рў Зав мекўшид, ки оташи
ошўбро хомўш кунад ва парокандагиву дугонагињоро ба дўстї
бикашонад. Мардум аз суханони ў бўи оштї ва оромиш дарёфтанд.
Камбуди озуќа, вабову маргомаргї дар миёни мардум ва сипоњиён
рух дода буд ва мардумонро ба сутўњ оварда буд, аз ин рў мардум
як сухан гуфтанд: Ин гирифторї ва шиканља аз бадкирдории мо ва
рехтани хуни бегуноњон ва олуда шудани дасти мо ба гуноњ ва
ситамњои фаровоне аст, ки анљом додаем. Пас биёед, ки шеваи
гузаштаи худро бигардонем ва бо њам ба оштї зиндагонї кунем.
Шамшерњоро дар ниём гузорем, то бахшиш ва бахшоиши Худо ба
мо бирасад.
Он гоњ аз њар сў фиристодагоне миёни Зав ва Афросиёб
рафтуомад карданд ва дар бораи оштї ба гуфтугў пардохтанд.
Афросиёб ба далели камбуд ва душвории хору бор ногузир
Райро рањо кард ва ба сўи Мозандарон равон гашт, то дар он љо
дар бораи оштї ва созиш ба гуфтугў нишинанд. Зав дар беруни
дарвозаи Рай монд. Мардум бо рафтани Афросиёб андаке оромиш
ёфтанд. Боре пайкњо ва паёмњо миёни Зав ва Афросиёб дар
омадушуд буданд, то саранљом бар он шуданд, ки Афросиёб ба
андозаи тирпартобе, ки Ораши камонгир бияфканад, аз Эрон вопас
биравад. Чунон ба дили Зав афтод, ки фармон дињад то тири Ораш
аз дарахте аз бањмон беша бошад ва пари он аз уќобе баргиранд, ки
дар бањмон кўњ шикораш кунанд ва пайкони он аз оњани бањмон
кон бошад.
Саранљом чунин тире омода шуд ва ба Ораш фармон дод, то
онро партоб кунад. Ў, ки пир шуда ва ба поёни зиндагї расида буд
ва гуё Худованд ўро барои ин озмун ва њамин тирандозї зинда
нигоњ дошта буд, ба кўње аз Мозандарон баромад ва дар дидгоњи
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Афросиёб тирро, ки Афросиёб бар он нишон гузошта буд, дар
камон нињод ва онро партоб кард ва дардам љон супурд.
Партоби тир њангоми баромадани офтоб буд. Тир аз Мозандарон гузашт ва ба Бодғис расид ва то хост фуруд ояд, чунон ки
мегўянд ба фармони Худои бузург фариштае онро ба парвоз
даровард, то ба Хуллам аз сарзамини Балх расонд. Дар њангоми
фурў рафтани офтоб, дар љое, ки ба он «Кўзин» мегўянд, фурў
афтод.
Чун тирро аз Хуллам ба Мозандарон оварданд ва Афросиёб
нишони худро бар он дид ва гувоњон њам бар фуруд омадани тир
дар Хуллам гувоњї доданд, аз дурии партоб дар шигифт афтод ва
аз паймоншиканї тарсид, зеро дониста буд, ки ин коре осмонї аст
ва ногузир бояд ба он гардан нињод. Чи пеш аз ин марги шумори
бисёре аз лашкариёнаш дар љанг бо Зол ва Ќоран ва њамчунин
маргомарги чањорпоёнаш ва бадомадњои бисёре дар он солњоро ба
фоли бад гирифта буд. Ногузир сарзаминњоро, - аз он љо ки тир
партоб шуда буд, то он љо ки бар замин нишаста,- ба Зав вогузошт
ва ба зиёни худ бо Зав паймони оштї баст ва бо мондаи сипоњаш ба
Мовароуннањр рафт, дар њоле ки нафрини мардум бадраќааш
мекард. Рўзгори подшоњии ў дар Эрон дувоздањ сол буд.
Саргузашти Зав пас аз рафтани Афросиёб аз Эрон
Чун Афросиёб аз Эрон рафт, мардумон мазаи ширини осоишро
пас аз талхии тарс чашиданд. Ва пас аз дуруштии бедод бар
густураи нарми дод пой нињоданд ва ба љои фишори деви
рондашуда нармдилии подшоњи мењрубонро ёфтанд. Худованд
заминро пас аз мурдагї зинда кард ва бодњои муждабахш бахшоиши худро гусел дошт, дарњои осмон бо бориши боронњои паёпай
боз шуд ва замин зевар ёфт, киштзорњо борвар гардид ва дарахтон
мева баровард ва мардум накўњол гаштанд ва чорпоён чариданд.
Арзониву фаровонии њамаљогир падид омад ва чашмањо љўшон
гашт ва нархњо арзон гардид, бечизон доро шуданд ва гирифторињо аз миён рафт ва бадшугунї нобуд шуд.
Зав додгарї пеша кард ва ба некї кардан ва бозсозии вайронињои рўзгори Афросиёб пардохт ва бар захмњо дору нињод. Пошидагињоро фароњам овард ва дижњо ва боруњоеро, ки Афросиёб
нобуд карда буд, аз нав сохт. Чашмањоеро, ки анбошта буд ва кўр
карда, равон гардонид ва божи њафтсоларо ба мардум бахшид ва
барои онон рифоњи осоиш ба армуѓон овард. Ва рўди Зобро дар
саводи шањр, чунон ки пеш аз ин низ гуфтем, равон кард ва шањре
дар ду каронаи он поя гузорид, ки ба «Зобї» номвар шуд.
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Он гоњ фармон дод тухми гулњо, сабзињо, нињолњо ва дарахтонро
аз кўњњо ва љуз он ба шањр оварданд ва пошиданд ва коштанд. Зав
нахустин касе буд, ки барои ў хўрокињои рангоранги шоњона
пухтанд ва дар ороишу љавонмардї аз пешиниён даргузашт ва
бисёре аз бањрањои љангиро миёни сипоњиён бахш кард.
Чун панљ сол бар подшоњии ў гузашт, дасти кушодаи ў бо
зиндагонии кўтоњаш њамоњанг шуд, бемор гашт ва љони гиромиро
аз даст дод. Лекин рўзгори андаки подшоњии ў бо ёдгорњои фаровоне њамроњ буд, зеро ў њангоме ки кишварро аз дасти Афросиёб
гирифт, ба пиразане мемонист зишт ва инак онро ба сони тозаарўсе
зебо ба Кайќубод месупурд.
Љањон чї зуфт ва фурўмоя аст, ки подшоњеро бо он њама доду
дињиш панљ сол фармонравої мебахшид ва ситамкоре монанди
Афросиёбро бо он њама паёмаде, ки барои мардум дошт, наздик ба
чањор сад сол бар подшоњї нигоњ медорад.
Поко он Худое, ки њар фармон ки меронад, саросар лутф аст, ки
мо ба бархе пай бурда ва онро ба бахшиши ў нисбат медињем ва
пораеро нашинохта ба доду дониш боз мегардонем. Офариниши
њама аз ўст ва њама корњо ба сўи ў бозмегардад ва нињону ошкор
пеши ў яксон аст.
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ПОДШОЊИИ КАЙЌУБОД АЗ ХОНАДОНИ ФАРИДУН
Чун рўзгори Зав ба сар омад, раъйи њамаи мардумон ва сарону
бузургон бар он шуд, ки Кайќубодро ба шоњї биншонанд. Чун
бузургворї, сиришти подшоњї, хўйи нек ва њиммати баланд дар ў
фароњам буд ва дониши љањондорї ва некиву хушии њамагон ва
вежагонро дар ў ёфтанд, барои ин Зол, Тўс, Гўдарз ва дигар
бузургон бо ў паймон бастанд ва ўро бар тахти заррин барнишонданд ва афсари шоњї бар сараш нињоданд ва пеши ў намоз
бурданд. Кайќубод ба онон суханони некў гуфт ва бар эшон
офарин гузорид ва ба онон сухан дод, ки аз кишвар нигањдорї
хоњад кард ва турконро бархоњад андохт ва дасти эшонро аз ситам
кардан бар эрониён кўтоњ хоњад кард ва ойинњои додро зинда
хоњад кард ва шевањои бедодгаронаро нобуд хоњад сохт ва дар
ободониву бењрўзии мардум њар чи бештар хоњад кўшид.
Мардум бар ў офарин хонданд ва дилњояшон ба дурустии
гуфтори ў ором гирифт. Пас Кайќубод барои њар шањре ва рустое
номе гузин кард ва марзу лашкариёни онро номзад кард ва
обдињии рўдњо ва чашмањоро барои обёрии заминњо андозагирї
кард ва фармон дод, ки дањяки даромади мардум барои сипоњ
њазина1 шавад.
Бозгаштани Афросиёб барои дастёбї бар Эрон
Чун Афросиёб гузориши даргузашти Завро шунид, бар он шуд
ки ба Эрон бозгардад ва љангро аз сар гирад. Зеро ки з-он пеш аз
пистони нози он бархурдор гашта буд ва мевањои онро чашидаву
аз он бархурдор шуда буд, ин њама ўро фирефт, то чашми озмандї
ба Эрон дўзад ва бар Кайќубод чира шавад. Пас паймоншиканї
кард ва аз рўи бешармї парда аз ситезарўйии хеш барафканд ва
душмании худро ошкор сохт ва бо лашкаре, ки замини фарох дар
баробари он танг менамуд, аз рўди Љайњун гузашт.
Чун Кайќубод аз омадани Афросиёб огоњї ёфт, Золро фаро хонд
ва фармондењонро фароњам овард ва барои пайкор омода шуд.

1

Њазина – харољот, масраф

‐ 99 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Дастёбии Рустам ба аспаш Рахш
Чун Зол шунид, ки Афросиёб паймоншиканї карда ва аз Љайњун
гузашта ва ба сўи Эрон меояд ва фиристодаи Кайќубод низ ба
назди ў расид ва аз ў ёрї хост, андўњ бар синааш соя густурд. Рўзро
дар андеша ў тор кард ва шабро ба бехобї сар кард. Он гоњ сарону
ёронро фаро хонд ва ба онон гуфт: Газанди Афросиёб сахттар аз
бори пешин бозгаштааст ва шоњ Кайќубод чун њамеша ба ёриву
пуштибонии ман ниёз дорад. Ман акнун солхўрда шудаам ва
ранљуриву пириро дармеёбам. Лекин писарам Рустам дар оѓози
љавонї, шодобї ва нерўмандї аст ва умед меравад, ки на танњо
љойи маро бигирад, балки дар некўкориву покнињодї аз ман
даргузарад. Вале чун бисёр тануманд ва болобаланд ва пурнерўст,
њељ аспе тавони бардоштани ўро надорад ва барои њамин
наметавонам нахуст ўро пиёда ба назди шоњ равон кунам ва сипас
савора ба љанги Афросиёб фиристам. Раъйи ман ин аст, ки ману
шумо фармон дињем, ки њар чи асп дар Зобулу Кобул ва Кашмир
дорем, биёваранд. Шояд Худованд ин корро бар мо осон гардонад
ва аспе биёбем, ки битавонад Рустамро бардорад.
Сарон Золро намоз бурданд ва гуфтанд: Агар мешуд худро ба
асп бадал кунем, ба Худо савганд, ки ин корро мекардем. Њамаи
мо, аспон ва савораву пиёда ва љону тан ва њар чї дорем, аз они
шумост.
Пас фармон доданд, ки њар љо аспе биёбанд, њозир оваранд ва ба
Рустам нишон дињанд. Рустам бар пушти њар кадом аз аспон даст
мегузошт, асп камар хам мекард ва тоби сангинии дасти ўро
намеовард, то чї расад, ки пой баргардонад ва бар он нишинад.
Беш аз панљоњ њазор асп бар ў арза доштанд, вале њељ кадом дар
љой писанд наомад ва тавони нишастани Рустамро наёвард. Кор ба
навмедї меанљомид, ки рўзе галаи асп аз баробари Рустам гузашт,
ки аз Кашмир оварда буданд. Дар миёни галаи асп ба ногоњ чашми
Рустам ба куррае кањар1 афтод, ки дар пайи модараш роњ мерафт.
Курра ба чашми Рустам хуш омад. Аз сутурбон дархост кард, ки
онро ба вай бидињад. Шубон гуфт: Чашми оз аз ин асп фурў пўш.
Рустам пурсид: чаро? Мард посух дод, ки ин аз они Рустам аст ва аз
њангоми зодан «Рахши Рустам» ном гирифта, гарчи аз ду сол пеш
боистї саворї медод, вале на худ рухсати саворї гирифтан ба кас
медињад ва на модараш мегузорад, ки кас ба ў наздик шавад.

1Кањар

– аспи ќањваиранг
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Рустам каманде ба гардани асп афканд ва онро ба сўи худ
кашид. Модиён бар Рустам юриш овард, лекин Рустам бонг бар ў
зад ва чунон пой бар замин кўфт, ки модиён аз тарс ба замин
афтод. Он гоњ Рустам даст бар пушти Рахш нињод. Курра рост
истод ва камар хам накард. Рустам гуфт: ба Худо савганд, ин њамон
аспе аст, ки зебандаи ман аст ва метавонад маро баркашад.
Сутурбон гуфт: агар ту Рустам нестї, даст ба сўи он дароз макун,
ки аз они ту нест, вале агар ту Рустамї, ин аз они туст ва бахти ту
онро ба сўи ту кашонида. Рустам хандид ва ба ў пешкаш дод ва ўро
баргардонида фармон дод курраи аспро дарёбанд ва ба бењтарин
гуна аз ў нигањдорї кунанд.
Њанўз як моњ нагузашта буд, ки аспе зебо ва тануманд гардид.
Зебої ва некўнажодї ва нерўмандиро бо њам дошт. Пас Рустам
оњанги он кард ва зин нињод ва лагом баст ва чун савор шуд, зебоии
зоњирияш бар некнињодияш афзуд. Чунонки пайкари асп дар ин
њол ба кўњи устувор монанд буд ва дар тезї њамчун сели хурўшон.
Асп ба тамомї роми Рустам буд ва дўстдори ў ва љуз Рустам ба касе
рикоб намедод.
Зол дар ин њангом Рустамро чун шере дид, ки бар пил нишаста
бошад, ё монанди бозе, ки уќоберо ба чанг оварда. Барои ин сахт
шодмон шуд ва гуфт: писарам, гумшудаи худро ёфтї ва он чи
мехостї ба даст овардї, рўзгор ба коми ту шуд. Ман чунон
мебинам, ки бо ёрии ту бар шоњони љањон пирўз гаштаам. Акнун
замони он аст, ки худро барои набард бо Афросиёб омода кунї.
Барои ин кор доман ба камар занї ва номи нек аз худ ба љой гузорї
ва хунхоњї кунї ва бадиро решакан кунї.
Рустам гуфт: умедворам гумони неки туро бароварам ва ба хост
ва ёрии Худованд туро ба њамаи орзуњое, ки ба ман дорї,
бирасонам.
Равон шудани Кайќубод барои набард бо Афросиёб
ва љанги Рустаму Афросиёб
Зол ва Рустам бо сипоњ ба назди Кайќубод омаданд. Кайќубод
ба онон хушомад гуфт ва маќдами эшонро гиромї дошт. Ба вежа
Рустамро ба худ наздик кард ва њамроњи онон, дар њоле ки худ дар
ќалби сипоњ буд, ба сўи лашкаргоњи Афросиёб рањсипор шуд.
Рустам ба падар гуфт: Агар Афросиёб ба пайкори ман дарояд,
љањонро аз вуљуди ў пок хоњам кард. Зол гуфт: Писарам, ором бош
ва хештандориро аз даст мадењ, зеро ин љодугар оташи
хомўшношуданї аст.
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Пас ду лашкар бар њам тохтанд ва ба њам даровехтанд ва осиёби
љанг ба гардиш даромад ва шўълањояш забона кашид. Пањлавонон
чунон бо шамшеру найза ба љони њам афтоданд, ки афшондани
гард рўзро шаб кард. Дар њамин њангом љойи Афросиёбро ба
Рустам нишон доданд. Рустам ба сўи ў шитофт ва роњро бар ў
гирифт ва бо вай ба набард пардохт ва бар ў даст ёфт. Афросиёб
донист, ки бо Рустам барнахоњад омад, њаросон шуду гурехт.
Рустам ўро дунбол карду камарбанди ўро гирифт ва аз кўњаи зин
барканд ва бар замин кўбид ва аз асп пиёда шуд ва бар ў даст ёфт.
Хост то ўро зинда пеши Кайќубод оварад. Афросиёб ба љоду ва
тарфанд худро аз чанги Рустам рањонид ва аз марг биљаст ва роњи
гурез пеш гирифт ва бе омољ1 ба њар сў гурехтан оѓоз кард.
Сипоњи Эрон бар туркон чира шуданд ва ононро аз њар сў дар
миён гирифтанд ва монанди шерон, ки бар оњувон мепаранд, бар
эшон тозиш оварданд. Бархе аз ононро куштанд ва дигаронро
водор ба гурез карданд. Дар њоле ки Афросиёб пешопеши онон
њаросон мегурехт, сипоњи Эрон ононро монанди чорпоён
меронданд ва чун пўст аз њам медариданд, то ин ки Афросиёб бо
гурўњи андаке аз ёронаш аз Љайњун гузашт ва худро ба осоишгоњаш
дар он сўи рўд расонд.
Кайќубод пирўзмандона бо шодї ба пойтахт бозгашт ва аз
Рустам барои хидмати арзандааш сипосгузорї кард, бар љойгоњи ў
афзуд ва бар ў хилъат пўшонд ва вайро ба фармонравоии Њинд
баргузид. Дигар саронро низ ба фармондории бахшњои кишвар
нишонд ва бањрањои љангиро миёни онон бахш кард.
Аз он пас Афросиёб фиристодагоне бо армуѓонњое аз бењтарин
андўхтањо ва колоњои пурбањо ба сўи Кайќубод ва Золу Рустам
фиристод ва аз онон пўзиш хост ва сухан дод ва ба гардан гирифт,
ки дигар бор ба марзњои Эрон наздик нахоњад шуд ва љангро оѓоз
нахоњад кард ва аз нофармонї даст бархоњад дошт ва бо эшон
њампаймон хоњад шуд ва ба он чи Фаридун ва Тўр аз сўи ховар ба ў
бахшидаанд, басанда хоњад кард.
Чун фиристодагони Афросиёб ба назди эрониён омаданд, паймони оштї миёни онон баста шуд ва Золу Рустам ба љойгоњи худ
бозгаштанд ва мояњои хушбахтии Кайќубод фароњам гардид.
Оромиш саросари кишварро фаро гирифт. Љањон лагоми љањондорї ва подшоњї ба дасти ў супурд ва шоњони дигар аз ў фармон
бурданд ва бо пешкаш кардани армуѓонњо худро ба Кайќубод
наздик сохтанд.

1

Омољ – њадаф, нишон
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Саргузашти Кайќубод ва суханони ў
Чун Кайќубод корњоро ба даст гирифт ва кишвар оромиш ёфт
ва корњо яксўя шуд, њамаи тавонашро ба кор гирифт, то бар
бањраварї бияфзояд ва нишонањои нек аз худ ба љой гузорад ва
пояњои кишварро устувор кунад ва шањрњоро ободон созад.
Кайќубод чунон медид, ки он чї ба дасти вай ва дар рўзгораш ба
нерўи ў сохта ва пардохта мешавад, бењтарин дастафзоре аст, ки
ўро ба Худо наздик мекунад ва номи нек ва сипоси дигаронро
барояш ба ёдгор мегузорад.
Он гоњ фармон дод, ки барои лашкариён аз даромади кишвар
моњона номзад шавад ва гардиши пул дар кишвар ба гунае бошад
ки дар њар сол се бор миёни вай ва лашкариён ва дигар дастањои
мардум, чї пешавар ва чї дигарон, даст ба даст шавад, то њар
гурўње битавонад ниёзашро бароварда созад ва аз он бањраманд
гардад ва пулњо барои рўзгори дароз дар дасти як даста намонад ва
дигарон зиёнманд нагарданд.
Мегуфт: мардумро шоиста аст, ки ниёзмандии худро ба фармонраво нек дарёбанд ва камтар аз занбўри асал ва куланг1 набошанд.
Зеро занбўр ва куланг њаргиз бе рањбар ва бе пешвое, ки бар онон
фармон биронад ва онњо аз ў пайравї кунанд ва бар корњои онон
дидабонї кунад, ба сар набурдаанд. Ин љонварон ба сиришти худ
дарёфтаанд, ки љуз бо ин корашон сомон намеёбад ва чорае љуз
пазируфтани ў надоранд.
Низ мегуфт: омољи мо аз оростани кохњои устувор ва густурдани
фаршњо ва орояњо ва љомањои гаронбањову хўрокињои рангоранг
чизе љуз зевар бахшидан ба кишвар ва бузург љилва додани он дар
чашми дигарон нест, ки аз дуру наздик пеши мо меоянд. Мо
намехоњем бо инњо дар шањват фурў равем ва афзунхоњ шавем.
Суди пойгоњи волои кишвар ва он чї ба бењбуди он вобаста аст, ба
мардум бозмегардад.
Достоне аз бодагусорї ба рўзгори Кайќубод
Кайќубод њамвора дар андешаи ободонии кишвар буд.
Ободониро ба зиндагї ва вайрониро ба марг монанд мекард ва аз
дидани як бадаст2 замини бегиёњ нохушнуд мешуд ва онро
нохуљаста медонист ва бо дидани замини обод шод мегашт ва онро

1
2

Куланг - турна
Бадаст - ваљаб
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њумоюн медонист. Аз нишастан бар љойгоњњои мушарраф бар
киштзорњои сарсабз ва шодобии он лаззат мебурд.
Рўзе бар пушти боми кох баромад ва ба њар сў менигарист, сабза
дар сабза медид ва то чашм кор мекард, киштзор буд. Ў аз ин њама
сабза ва ободонї шодї кард ва аз зебоии он, ки худ гувоњ бар
ободонии кишвар буд, шодмон гашт.
Дар ин миён чашмаш аз дур бар лаккаи сиёњсапеде афтод, ки дар
миёни сабзањо афтода буд. Фармон дод њар чи зудтар гузориши
онро барояш биёваранд. Фиристода гузориш дод, ки марде аз дење
ба дењи дигар мерафтааст ва чун бода бисёр нўшида буд, аз мастии
бисёр монанди мурда дар киштзор афтода, калоѓе чашми ўро
кандааст. Кайќубод аз шунидани ин достон андўњгин шуд ва
фармон дод, ки аз ин пас бодахорї нораво бошад ва кайфари он
сахт гардад. Мардум замоне май нанўшиданд. Рўзе аз боѓи вањш
шере рањо шуд. Њељ кас натавонист онро бигирад, то ин ки љавоне
бо шер бархўрд ва гўшњои онро гирифт ва монанди хар бар он
савор шуд ва овард ва ром ва фармонбар ўро ба нигањбонон
супурд.
Чун ин гузориш ба Кайќубод расид, дар шигифт афтод ва гуфт:
Љуз ин нест, ки ин љавон ё девона аст ё маст. Пас ўро пеш хонд ва
гуфт: Агар росташро ба ман бигўї, ки чї гуна љуръат кардї бар
шер савор шавї, боке бар ту нест.
Љавон гуфт: Шоњо, бидон ки ман шайдои духтари амуям њастам
ва дар љањон љуз ў чизе нахоњам. Амуям ба ман навиди њамсарї ба ў
дода буд. Лекин ба ангезаи нодории ман навиди худро шикаст ва
ўро ба дигаре дод. Чун ин гузоришро шунидам, аз бас андўњзадагї,
наздик буд худамро бикушам. Дили модарам сахт ба њоли ман
месўхт. Гуфт: Писарам, ба ин андўњ чира натавонї шуд, магар ин
ки се љом май бинўшї. Зеро танњо май тавонад аз бори андўњи ту
бикоњад.
Ба модарам гуфтам: бо фармони шоњ чї гуна бода бинўшам?
Гуфт: пинњон бинўш, зеро бечорагї нораворо раво гардонад. В-он
гање касе нест, ки ба зиёни ту суханчинї кунад. Ман њам чанд љом
нўшидам ва њамроњи он чанд кабоб хўрдам. Пас бо нерўи май ва
љавонї ва ишќ бар шер чира шудам. Подшоњро аз ў хуш омад ва
амуяшро хонд ва ангезаи носозгории ўро дар додани духтар љўё
шуд ва ба ў фармон дод то духтарро ба заношўии ин љавон
дароварад. Мард пазируфт. Он гоњ ба љавон пешкаше гаронбањо
дод ва љавон барои њамеша аз андўњ рањої ёфт.
Пас Кайќубод фармон дод, ки ба мардум бигўянд: Он андоза
май бинўшанд, ки битавонанд бар шер битозанд, на он андоза ки аз
худ бе худ шаванд, то калоѓњо чашмњояшонро дароваранд! Мардум
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ба шева ва хўйи хеш бозгаштанд ва чун гузашта ба андоза бода
менўшиданд.
Поёни кори Кайќубод
Чун сад сол бар подшоњии Кайќубод гузашт ва ба болотарин
љоњо баромад ва љањонро ободон кард ва њамаи тавонашро барои
сомон додан ба зиндагонии мардум ба кор бурд, њамаи оњангаш
осоиши онон буд ва дороияш њамчанди шинњои1 биёбон шуда буд.
Аз колоњои боарзиш ва гаронбањо чандон гирд оварда буд, ки ба
шумор дарнамеомад, ба беморї гирифтор омад ва даргузашт.
Кайќубод пеш аз марг фарзанди бузургаш, Кайковусро ба шоњї
баргузид ва ўро ба хушрафторї бо мардум суфориш кард ва
роњнамоињои бояста карду лагоми кишвар ба дасти ў дод ва калиди
ганчинањоро ба ў супурд.
Кори ў ва фарзандаш чунон буд, ки Ибни Мўътазз (18) дар
гуфтори кўтоњаш гуфтааст: мардумони љањон монанди наќшњое
њастанд, ки бар баргњои дафтаре нигошта бошанд. Њар барге, ки
дарменаварданд, барге дигар густурда ва падидор мегардад.

1

Шин – реги нарм, сангреза
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ПОДШОЊИИ КАЙКОВУС, КИ БА ТОЗЇ
БА Ў ЌОБУС МЕГЎЯНД (19)
Чун сарони кишвар аз хоксупории Кайќубод бозгаштанд, бо
Кайковус паймон бастанд. Кайковус ба гоњ баромад ва афсар бар
сар нињод ва нахустин сухане, ки бар забон ронд, ин буд, ки гуфт:
Худованде номаш гиромї аст, ки подшоњии љањон ба мо бахшид,
то ба фармонбарї аз ў бархезем ва дар бандагонаш ба хубї
бингарем. Аз ин рў, њамаи ин нерў ва тавону хости мо бар он аст,
ки дар бењбудии кори мардум ва рондани душманон ва нигањдории
дўстон ва обод сохтани кишвар ва мењрубонї бо некўкорон ва
дуруштї бо бадкорон бикўшем. Мардумон ўро намоз бурданд ва
бар ў дуруд хонданд.
Кайковус марде шигифт ва нопойдорандеш буд, гоње подшоње
хирадманду гоње ситамгаре ситезаљў буд ва замоне фармонравое
устувор, бори дигар деве палид ва бори дигар марде сангин ва
дигарбора марде паст ва сустрой. Лекин рўињамрафта бештар
пайрави хоњиши дили худ ва худрою занбора буд. Басо ки андарзро
намепазируфт ва худро ба бадномї ва расвої мекашонид.
Ин равиш замоне дароз бар зиндагии ў чира буд ва ба њамингуна
рўзгор мегузаронд. Худхоњї ўро паст мекард, лекин фарр ва бахт
бар пойгоњаш меафзуд. Нобихирадияш табоњї ба бор меовард, боз
хушбахтї онро чора мекард.
Аз миёни корњои баде, ки анљом дод ва меваи онро чашид,
рафтанаш бо сипоњиёнаш аз Балх ба Яман буд, то бар шоњи Яман
чира шавад ва кишварашро бигирад.
Номи шоњи Яман ба порсї «шоњи Њомоварон», яъне подшоњи
Њимяр аст ва ба забони тозї ба ў «Зу-л-азъор» фарзанди Зуманор
фарзанди Роиш мегуфтанд, ў марде баландпоя ва пуртавон ва
подшоње ба ростї нерўманд буд.
Ман дар љои худ, њангоми гузориши зиндагонии подшоњони
Яман, номи ўро хоњам овард (20) (ба хости Худованди гиромї ва
бузург).
Ёдкарди ангезаи рафтани Кайковус
ба Яман ва паёмади он
Зол ва Тўсу Гўдарз ва дигар сарону бузургон ба Кайковус
суфориш карданд, ки бештар дар Балх бимонад, то буданаш дар
Эрон эњсос шавад ва аз марзи Эрону Турк дур нагардад.
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Кайковус замоне дар Балх диранг кард. Корњо ба хубї пеш
мерафт, то ин ки дев дар чењраи љавоне хушрўй ва некўкор хамроњи
навозандагоне бар ў даромад. Кайковус саргарми бодагусорї буд.
Дев дар миёни навохтани созу овоз сурудашро ба ситоиш аз Яман
кашонд ва гуфт: Яман вањ, ки ман чї гўям аз Яман, аз зебоињояш, ё
ки аз покизагињояш! Хушо ба рўзгори бошандагони он. Тобистонаш гарм нест ва зимистонаш сард на. Миёни гулњо ва мевањо,
ангур ва хурмоњои тозаи он људоие нест. Соягоњњои он дилпазир,
боѓњояш рангоранг ва њаво хушбў ва гулњои он дилангез. Ва
чашмандозњои он шодибахшу паррандагон љуфт-љуфт ва дороияш
беш аз реги биёбон аст, занонаш боѓе аз зебої ва моњи тамом дар
замин! Шоњидонаш мояи навозиши чашм ва бењамол дар шањрњо.
Ин хушомадгўињо Кайковусро барангехт ва дили ўро биларзониду ба сўи Яман кашонид. Ва бар он шуд, ки Яманро ба даст
оварад ва подшоњашро бардаи худ созад.
Барои њамин ба фармондењон гуфт: барои омадан бо ман ба
Яман омода шавед.
Сарон ин ройро, ки паёмадњои бад ва зиёнњои фаровон дар пай
дошт, дуруст намедонистанд, лекин густохии гуфтани он ва
сарпечї аз фармони ўро надоштанд ва танњо бо якдигар ба шиква
пардохтанд ва нолиданд ва гуфтанд: ба ростї, ки дев дар Кайковус
афсун хондааст ва ў њам онро пазируфтааст ва сари риштаи корро
ба дасти дев супурдааст. Агар андак замоне ба мо мўњлат медод, ки
дар ин амр бо Зол рой мезадем, умед буд, ки аз фароянди панду
андарз ва андешаи ў бањра бубарем, вале Кайковус шитоб дорад ва
ба касе замон намедињад.
Чун саранљом рафтани Кайковус ба Яман ќатъї шуд, њамроњи
сарони кишвар бо лашкаре, ки заминро пур карда буд, ба роњ
афтод ва Хуросон, Куњистон, Форс ва Ироќро бигардид ва аз чанду
чуни он огоњї ёфт ва кори фармондоронро сомон дод ва сипоњ ба
сўи Яман кашид.
Чун ба наздики Яман расид, подшоњи ончо Зулазъор ибни
Зуманор пури Роиши Њимярї буд, бо сарону пешвоёни Њимяр ва
бузургони Ќањтону саворони Барбар ба љанги ў шитофтанд ва
набарде сахт даргирифт ва љоми марги лабрез аз шаранги марг дар
миёни онон ба гардиш даромад. Зулазъор донист, ки ёрои
баробарї бо Кайковус надорад ва ў подшоње дигар аст, ногузир ба
оштї тан дод ва пешнињод кард, ки як милюн динор, њазор њуллаи
заррин, њазор аспи тозї ва њазор шамшери яманї бидињад ва
духтараш Суъдоро, ки дар форсї ба «Судоба» номвар шуд, ба
заношўии ў дароварад, духтаре, ки дар хубиву зебої забонзад буд.
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Кайковус, ки аз ин пеш овозаи Судобаро шунида буд ва ба ў дил
баста, оштиро пазируфт. Зулазъор ба паймонаш вафо карду
Судобаро ба њамсарии Кайковус даровард ва дороии бешумор ба ў
бахшид. Кайковус ва Судоба якдигарро писандиданд ва дилдодаи
њам шуданд. Вале бо ин њама, Зулазъор бар он буд, ки ногањонї бар
Кайковус битозад. Барои ин кор, Кайковус ва њамаи сипоњашро ба
мењмонї фаро хонд ва чун љангафзор ба замин нињоданд ва
дилхушу осуда нишастанд, дарњоро устувор баст ва Кайковус ва
сарони он сипоњро гирифт ва ононро аз њам људо карду ба ёронаш
фармон дод њама саркардагонро бикушанд ва дороияшонро
баргиранд.
Кайковусу Тўсу Гевро њам дар чоње афканд ва санги бузурге бар
сари чоњ нињод ва мардоне устувор бар чоњ гумошт ва хост, ки
Судобаро ба кохи худаш бозгардонад, Судоба љома бар тан дарид
ва гесувон барканд ва гунањо харошид ва гуфт: ба Худо савганд,
агар маро аз рафтан ба пеши Кайковус ва дидори рўзонаи ў
бозбидорї, худро мекушам!
Падар ўро ба худ вогузошт. Судоба њамарўза ба дидори
Кайковус ва њамроњонаш мерафт ва хўроку пўшок барои онон дар
чоњ меафканд ва ба онон мењрубониву нармзабонї менамуд.
Чун гузориши гирифтории Кайковус бо афзудањое нодуруст дар
бораи кушта шудан ё зинда будани ў пароканда шуд, Эроншањр
барошуфт ва ошўб њама љоро фарогирифт ва замин аз љои худ
биљунбид ва андомњои кишвар дучори беморї шуд ва роњи дармон
душвор гардид ва мухолифон сар бароварданд ва Араб ба шўриш
бархост. Дар ин њангом Афросиёб фурсат ёфт ва ба Эрон лашкар
кашид ва њама љоро табоњ кард ва бар пояи сиришти баде, ки дошт,
ба вайронии кишвар ва озори мардум пардохт ва дороињоро
чаповул1 кард ва ба Туркистон фиристод, то ин ки саранљом
Рустам омодаи фурў нишондани оташи барафрўхта гардид ва аз
газанди бузург пешгирї кард ва ба доди мардум расид.
Ёдкарди рафтани Рустам ба Яман барои рањо кардани Кайковус
Пас аз он эрониён, ки дар њар сў пароканда шуда буданд, ба
пеши Золу Рустам ба Зобулистон омаданд. Њамагї сар ба фармони
эшон оварданд ва дар зери дирафши эшон гирд омаданд. Рустам
барои рафтан басиљ шуд ва бо он гурўњи анбўњ ва сипоњи бешумор
бо Дирафши Ковиёнї ба роњ афтод. Чун Рустам ба наздики Яман

1Чаповул

- ғорат
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расид, Зулазъорро миёни озод кардани Кайковус ва љангидан озод
гузошт. Зулазъор љангро баргузид ва бо сипоње аз мардони љангї
ба сўи онон омад, вале њамин, ки шумори бисёру сипоњи анбўњи
эрониёнро бидид ва шигифткориву нерумандї ва љангозмоии
Рустаму фархундаройии ўро шунид, ба оштї гардан нињод.
Рустам низ ба поси тандурустии Кайковус ва аз бими љони ў
нармиш нишон дод. Пайваста фиристодагоне миёни он ду дар
омадушуд буданд, то бар он шуданд, ки Зулазъор Кайковусу Тўсу
Гев ва дигар эрониёнро аз банд озод кунад ва дороињоро ба онон
бозгардонад.
Зулазъор ба њамаи инњо тан дод ва Кайковусро, пас аз он ки
чанд сол дар зиндон монда буд, озод кард ва ба Рустам супурд.
Абўнувос, ки ба Яман меболид, дар ин бора мегўяд:
ﺒِﻬﺎﺤﺎﺳ ﻟ ﻓَﺖﺒﻌﺎً وﻴﻦَ ﺳﻨﺳ
ﻨﺎﻠﻼﺳ ﻓﻰ ﺳس ﻗﺎظَ ﻗﺎﺑﻮو
Яъне: Кайковус њафт сол озгор дар занљирњои дарду ранљгузори мо ба сар
бурда, чунон ки барои шуморандаи он дурусту рост даромад.
Кайковус ба ёрони хеш пайваст ва бар анборњо ва дороињояш
даст ёфт ва њолаш некў гардид. Сипоњиён низ ба ў пайвастанд ва
шуморашон беш аз он гардид, ки пеш аз он буд. Пас роњи
кишварро пеш гирифтанд ва ба Эрон рў нињоданд.
Кайковус Судобаро бо њазор канизак бо худ ба Эрон овард ва
чунон, ки бояд аз ў пазирої ва посдорї кард ва ўро ба сарварии
занонаш баргузида, шањбонуи дарбори хеш гардонид.
Чун Кайковус ба Ироќ даромад, шоњону сарон ба пешвозаш
омаданд ва армуѓонњое пешкаш карданд ва пеши ў намоз бурданд.
Рондани Кайковус Афросиёбро аз Эрон
ва сомон бахшидан ба кори хеш
Пас аз он Кайковус ба Афросиёб, ки дар Рай мезист, номае
навишт ва гуфт: ту фурўмоягї ва паймоншикании худатро нишон
додї, акнун ба кишварат бозгард ва њаќро ба худовандаш
баргардон!
Афросиёб навишт: посух чизе аст, ки хоњї дид, на ончї хоњї
шунид. Он гоњ бо сипоњаш ба рўёии Кайковус шитофт.
Чун ду лашкар бо якдигар бархўрд карданд, набарде сахт
даргирифт ва оташи љанг забона кашид ва найзањо ба кор афтод ва
барќи шамшерњо бидурахшид. Саранљом Афросиёб пушт ба чанг
карда ва танњо чизе, ки ўро аз тезии шамшерњо ва чанголи марг
рањонид, он буд, ки њанўз аљалаш фаро нарасида буд.
Афросиёб худ бо дигар гурехтагони сипоњаш чун бод гурехт.
Бад-ин сон ононро Ироќ аз худ ронд ва Куњистон ононро њамчун
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оби дањон берун афканд ва Хуросон эшонро ба сўи Мовароуннањр
љунбонд.
Кайковус ба сўи Форс омад ва корњои он љоро баррасї кард ва
партави некбахтї бар он сарзамин битобонид. Он гоњ роњи
Хуросон дар пеш гирифт ва аз он љо ба Балх омад. Дар ин роњ њар
ноњия ва марзе, ки гирифта шуда буд, онро бозпас гирифт ва њар
њаќќе, ки нобуд гашта буд, ба худовандаш бозгардонид ва
душманонро саркўб кард, некї ва фузунї ба сўи ў равон шуд ва
кори подшоњияш сомон ёфт ва фармонравоияш шодобтар ва
љавонтар аз пеш гардид. Ба Тўсу Гев ва дигар сарон хилъат
пўшонид ва ононро ба фармондории шањрњо баргузид ва сипањбадии Эронро вежаи Рустам кард ва дубора фармонравоии Нимрўзу Зобул ва Њиндро аз они ў кард ва ба ў хилъат бахшид ва вайро
ба кишвараш бозгардонд.
Ёдкарди сохтани Кайковус кохи Бобулро
ва боло рафтан аз он ба сўи осмон
Чун Худованд номи Кайковусро барафрошт ва ба ў пойгоњи воло бахшид ва подшоњии љањон ва љањониёнро ба ў дод ва дороињои
бемонанде бањраи ў сохт, мондан дар Ироќро баргузид ва дар
шањри Бобул кохе баланд барафрошт, ки хонањои он аз санг, оњан,
биринљ, сурб, симу зар буд ва армуѓонњо ва божњои гуногун аз
Руму Њинд ва Чин барояш фиристоданд. Боз дев ба назди ў омад то
лагоми ўро ба даст гирад ва ўро бигардонад ва гумроњ кунад.
Бо омадани дев Кайковус хирад аз даст дод ва бешармиву худройї пеша намуд ва аз њол бигардид, то љое, ки даъвои худої кард
ва бар он шуд, ки ба осмон бар шавад ва аз чанду чуни он огоњ гардад ва бар каронањои осмон низ монанди замин фармон биронад.
Пас, фармон дод то чањор чўљаи уќобро бигиранд ва онњоро
парвариш дињанд то нерў гиранд. Он гоњ ба пушти боми кох, ки
баландии он чањорсад араш буд, баромад ва фармон дод, ки бар
чањор гўшаи тахте сабук чањор найза фурў кунанд ва дар сари
найзањо пораи гўште биёвезанд ва уќобњоро ба пояи найзањо
бубанданд. Сипас худ бо љангафзор бар тахт нишаст. Уќобњо барои
расидан ба гўштњо ба парвоз даромаданд ва њар дам боло ва
болотар рафтанд то ба болотарин љои миёни осмон ва замин
расиданд ва чун гуруснагї ва сўзиши офтоб бар онњо фишор овард,
аз парвоз бозмонданд ва њамроњи тахт дар сарзамини «Сироф» (21),
ки бадтарини љоњост, ба замин афтоданд ва Кайковус дар пасттарини љойњо бар замин дарафтод ва њуш аз сараш рафт. Зеро ки
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хости Худо чунон буд, ки намирад ва аз ў Сиёвуш ва аз Сиёвуш
Кайхусрав дарояд ва Афросиёбро нобуд кунад.
Чун Кайковус ба њуш омад, хештанро дарњамшикаста ва дар
остонаи марг ёфт ва аз касоне, ки дар он љо буданд, хост, ки
барояш ширу об биёваранд. Чун мардум барои ў ширу об
оварданд, он љоро «Сироф» яъне Широб номиданд ва њангоме, ки
мардумони сирофї Кайковусро шинохтанд, ўро ба хонае бурданд
ва аз ў парасторї карданд. Ёрон ва сарони кишвар аз Форсу Ироќ
ба ў пайвастанд ва ўро бо каљовае, ки ба астар нињода буданд, ба
Бобул бозгардониданд.
Кайковус аз мардум канора гирифт ва ба парастиши Худованд
бозгашт ва дар назди ў ба гиряву зорї пардохт то фарраи эзидї ба
ў боздода шуд ва обрўи аз даст рафтаро бозёфт ва кору њоли
нобасомонаш сомон пазируфт ва подшоњияш боло гирифт ва
сарони кишвар ўро намоз бурданд.
Зода шудани Сиёвуш пури Кайковус
Канизаке бемонанд ва зебо ба Кайковус ба армуѓон дода буданд. Кайковус бо ў њамбистар шуда ва ў Сиёвушро, ки монанди
ситораи дурахшон ва моњи нав буд, бизод ва канизак мурд.
Кайковус навзодро ба Рустам супурд ва супориш кард, ки парвариши ўро ба гардан бигирад. Рустам кўдакро пазируфт ва барои
ў доягоне баргузид ва дар нигоњдории ў њамагуна дурандешї ба
кор бурд ва ўро бо худ ба Сиистон бурд.
Зол ва Рустаму Рудоба дар парвариши Сиёвуш мекўшиданд ва
ўро гиромї медоштанд. Вайро чун чашму гўши худ медонистанд ва
дар љањон ба чашми ў менигаристанд, то ин ки Сиёвуш болид ва
бузург шуд ва ба бор омад ва фарњехта1 ва покиза шуд. Чандонки
мардум мехостанд бо чашмони худ ўро бихўранд ва ба дил
биёшомандаш.
Дар ин њангом Кайковус хостори дидори Сиёвуш шуд. Рустам
ўро омода кард ва бо басе дороиву асбон ва љомањои зарбафт,
чунонки дархўри ў буд, ба пеши падар фиристод.
Чун Сиёвуш ба наздики пойтахт расид, сарону бузургон бо
пилону асбони зарринлигом ба пешвозаш омаданд ва дар баробари
ў аз асбон пиёда шуданд, ўро намоз бурданд ва аз зебоиву камоли ў
дар шигифт афтоданд. Он гоњ дар ду сўи ў ба љойгоње даромаданд,
ки саросар бо порчањои абрешимї ва зарбафт озин ёфта буд ва аз

1

Фарњехта – фарњангї, донишманд
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осмони он зару мушк ва анбар меборид. Сиёвуш ба пешгоњи
падараш расид ва дар њоле, ки дар самти росташ Тўс ва дар сўи чап
Рустам ва дар дунболаш сарону бузургон буданд, бар падар
даромада ва ўро намоз бурд.
Кайковус аз љо бархост ва ўро дар оѓўш гирифт. Чашмонашро
бўсид ва ўро дар пеши худ нишонд ва яксар ўро менигарист ва
Худойро бар ин сипос мегуфт ва аз Рустам барои чунин парварише
некў ситоиш кард ва ба ў подоше нек бахшид. Сипас, фармон дод
бењтарини кохњоро бо њамаи созу барги шоњї вежаи Сиёвуш
кунанд. Низ фармон дод, то ба шодмонии омадани Сиёвуш љашне
барпо кунанд. Рустам ва сарон чињил рўз ба хўрдан, нўшидан ва
дастафшониву пойкубї ва шодї пардохтанд.
Пас Кайковус ба Сиёвуш дороињои фаровон ва љомањои
гаронбањо бахшид ва ба њамаи сарон армуѓонњо дод ва Рустамро
бо додани гавњарњои гаронбањо баркашид ва вижагї бахшид.
Бад-ин сон Сиёвуш, ба сони моњи нав, рў ба тамомї мерафт, то
ин ки дар зебої, хушхўї, хушандомиву хушрафторї ва саворї ба
болотарин пойгоњњо расид. Чунон ки мардонро ба шигифтї
вомедошт ва занонро шефтаи худ мекард ва ягонаи даврон ва
мењтари рўзгор гардида, дар бораи ў сурудњо сохтанд ва дар зебої
ба ў масал мезаданд.
Достони Сиёвуш бо зани падараш Судоба
духтари подшоњи Њимяр
Боре чун Судоба Сиёвушро аз дур бидид, он чи бар сари азизи
Миср бо Юсуфи сиддиќ омада, бар сараш омад. Шефтаву дилбохтаи Сиёвуш гардид, то он љо, ки замин бо њама фарохї барояш
танг омад ва шикебоияшро аз даст бидод ва шодияш ба поён расид.
Рузе ба Кайковус гуфт: ман аз вежагињои Сиёвуш чизњое
шунидаам, ки мењри модарии маро ба љунбиш даровардааст. Агар
подшоњ раво медонад, ба ў дастур дињад, ки бар мо занон, ки
модарон ва хоњарони ў њастем, бигзарад то чашми мо ба дидораш
равшан шавад ва поси бузургии ўро ба љой оварем ва аз партави ў
бањра барем ва аз бахти хуши ў бархурдор шавем.
Кайковусро гуфтори ў хуш омад ва рўзеро барои дидори Сиёвуш
бо занон номзад кард. Дар он рўз ба Сиёвуш фармон дод, ки ба
миёни занон дарояд. Сиёвуш бо нохушнудї фармони падарро
пазируфт ва дар њангоми номзад карда ба кохи занон даромад.
Судобаву духтаронаш ва њамтоёнашу духтаронашон ва канизакон ба пешвози Сиёвуш омаданд. Судоба бар ў намоз бурд ва пеш
омад ва бар сару рўи ў бўса дод. Ва дигар занону духтарон аз ў
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пайравї карданд ва њама ўро намоз бурданд ва бар ў симу зар ва
ёќуту мушк ва анбар афшонданд ва сими торњои навозандагон ба
љунбиш даромад ва овози ромишгарон баланд шуд ва бар ў офарин
гуфтанд.
Судоба Сиёвушро бар тахти заррин нишонд ва худ дар рў ба рўи
ў нишаст ва бо нигоњи ошиќона (на модарона) ўро менигарист. Он
гоњ гуфт: Худойро сипос мегўям, ки фарзанде чун ту ба ман
бахшидааст, ки зебоияш чашмро фаро мегирад ва камолаш дилро
мерабояд. Ман аз Худо мехоњам, ки ба ман тавони чокарии ту
бидињад, то битавонам чунонки бояд њаќќи дўстии туро бигзорам.
Сиёвуш гуфт: ман низ Худойро сипос мегўям, ки чун ту зане ба
подшоњ дод, ки сарвари занон ва мењинбонуи вай њастї ва маро чун
ту модаре бахшида, њарчанд ки маро назодаї.
Дар ин њангом Судоба сўи Сиёвуш рафт, то ўро бибўсад. Сиёвуш, ки аз суханону нигоњњои ў ранги ишќу њавас, (на бўи мењри
модарї) дарёфта буд ва аз кирдори ў ба гумон афтода, аз љо
бархост, ки берун биравад. Судоба гуфт: эй шоњзода, ин шитоб
барои чист! Гўё паи оташ омадаї! Сиёвуш гуфт: ин оѓози дидор аст.
Мо рўзњо дар пеш дорем. Бозомадан некўст ва баргаштан бењтар.
Судоба, дар њоле ки пайваста ўро дуо мекард ва зебоии ўро аз
чашми бад ба Худо месупурд, вайро то дари кох бадраќа кард. Пас,
дар холе ки сўзи дилдодагї ва васвасаи шавќаш фузунтар шуда буд,
ба љойгоњаш бозгашт.
Пас аз андаке Кайковус бар Судоба даромад ва пурсид:
Сиёвушро чї гуна ёфтї? Судоба гуфт: агар ба яќин намедонистем,
ки ў фарзанди туст, мегуфтам фариштаи арљманди Худованд аст.
Њамчунон ки ту дар миёни подшоњон бењамолї, ў њам дар миёни
шоњзодагон бењамтост. Ман дар њамаи љањон љавоне ба зебоиву
хирадмандї ва њама хубињое, ки дорад, намедонам. Худованд шумо
дуторо аз якдигар бањравар кунод. Ман дар бораи Сиёвуш чизе
андешидаам, агар дастур дињї, онро бигўям. Кайковус гуфт: Чист
он кї андешидаї?
Судоба гуфт: ман бар онам, ки яке аз духтарони худатро ба
зании ў дароварї, то хуршеду моњ ба њам пайванданд ва чашму гўш
яке шавад ва аз он ду ситораи хушбахте зода шавад.
Кайковус гуфт: гўї, ту аз жарфои дили ман сухан меронї ва аз
он чи ба дил доштам, парда бардоштї. Пас, ба Судоба фармон дод,
ки духтаронро ба ў нишон бидињад, то њар кадомро биписандад,
баргузинад. Ин сухан бо орзуву рози дарунии Судоба созгор буд.
Пас њамон дам Кайковус Сиёвушро фаро хонд ва гуфт: фарзандам!
Чашми ман ба ту равшан шуд ва дилам ба дидори ту гушода гашт.
Ман орзў дорам, ки Худованд бар хубињои ту бияфзояд ва аз ин рў
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бояд љуфте барои худ аз байни мо баргузинї, то дилат ором гирад
ва ў њам ба ту хў кунад, ба кохи занон дарой, то Судоба духтарони
моро ба ту нишон дињад. Ту худ яке аз ононро баргузин, то ўро ба
зании ту дароварам.
Сиёвуш замоне сар ба зер афканд ва донист, ки ин найранги
Судоба аст. Пас, дар посухи падар гуфт: дўсттар дорам подшоњ худ
барои ман зане баргузинад, чи метарсам, ки онро, ки ман
баргузинам, ба хости Судоба яке набошад ва аз ман дужам1 гардад.
Кайковус хандид ва гуфт: шоиста ин аст, ки гузиниши њамсар бо
худат бошад, Судоба туро беш аз он дўстдору мењрубон аст, ки аз
хурсандии ту дужам гардад. Аз Худованд некї бихоњ ва бар Судоба
дарой ва аз миёни духтароне, ки ба ту нишон медињад, якеро
баргузин.
Сиёвуш падарро намоз бурд ва гуфт: фармони подшоњ рост аст.
Пас Судоба худро бад-он чи ишорат карда буд, омода сохт ва
рўзе барои ин кор номзад кард ва дар худороиву зебоии хештан
сахт кўшид. Ў, ки бо њама зебоиву камол љодуе забардаст буд,
дамодам фиристодагоне фиристоду Сиёвушро фаро хонд.
Чун Сиёвуш наздик шуд, Судоба бо њамаи духтарон ва њамтоён
пазирои ў шуд ва ўро бар тахти заррин нишонд. Он гоњ нахуст
духтаронро якояк ва дубора њамагиро бо њам бар ў гузаронд ва худ
пеши ў нишаст ва ўро намоз бурду гуфт: Эй шоњзода, медонам пас
аз он ки чашмат ба дидори касе равшан шуд, ки дар зебої
ангуштнамост ва дар њама љањон монанд надорад, њеч кадом аз
духтаронро написандидї. Акнун ман ногузир парда аз рўи рози
хештан фурў меафканам ва фош мегўям, ки чунон дилбохтаи ту
њастам, ки наметавонам онро бозгўям. Агар ишќи маро бипазирї
ва рози маро нињон дорї, духтари худамро ба зании ту дармеоварам ва њарчи дорам ба ту мебахшам ва худ хидмати туро ба
гардан мегирам, то ин ки духтарам ба пойгоњи занон бирасад. Ман
то он њангом дар ихтиёри ту њастам. Он гоњ Сиёвушро ба сўи худ
кашид ва дар оѓўш гирифт.
Аз ин рафтор араќи шарм аз чењраи Сиёвуш сарозер шуд ва
замоне сар ба зер афканд ва сипас гуфт: ту ба ростї, њамчунон ки
мегўї њастї, лекин ту танњо шоистаи подшоњї. Дур бодо аз ман, ки
ба падарам дар номусаш ва дар гиромитарин азизи ў хиёнат кунам.
Агар раъйи ту ин аст, ки ман духтари туро ба занї бигирам, ту
худат ба подшоњ бигў. Ман низ ба ту сухан медињам, ки рози туро

1

Дужам – андуњгин, хашмгин
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нигоњ дорам, бар ин ќарор, ки ману ту монанди модар ва фарзанд
бошем. Сипас бархост ва ба љойгоњи худ боз гашт.
Пас аз андаке Кайковус пеши Судоба омад. Судоба гуфт: њамаи
духтаронро ба Сиёвуш нишон додам, аз он миён духтари маро
писандид. Кайковус шодмон шуду гуфт: ман ўро ба зании Сиёвуш
даровардам. Он гоњ фармон дод, ки ба духтар дороињои бисёр ва
гавњарњои гаронбањо доданд.
Пас аз он Судоба дубора паёмовароне ба сўи Сиёвуш фиристод
ва ўро ба сўи худ хонд. Чун Сиёвуш фарохони Судобаро пазируфт,
Судоба бо ў хилват карда гуфт: подшоњ духтари маро ба пайванди
њамсарии ту даровард ва ба ў он андоза дорої дод, ки берун аз
шумор аст. Лекин он чи дар бораи дилбохтагии беандозаи худам
нисбат ба ту гуфта будам, маро аз пой даровардааст ва саросари
њастиямро фаро гирифтааст. Аз ин рў, агар бар ман бубахшї ва ба
фарёдам бирасї ва маро ба орзуям бирасонї, њарчи дорам ба ту
мебахшам ва хоки даргоњатро бо гесувонам бирўбам ва мардумаки
чашм ва сувайдои диламро фарши зери поят кунам. Пас он гоњ сахт
гирист ва бисёр зорї кард ва пеши ў борњо бар хок афтод ва намоз
бурд.
Бо ин њама Сиёвуш ба Судоба гуфт: ман ба падарам хиёнат
намекунам ва бо пазируфтани фарохони ту худро дар баробари
оташ ва бадномї намегузорам. Ман бар инам ва бар ин хоњам буд.
Туро низ, ки мењинбону ва савгулии подшоњ њастї, намезебад, ки
бо фарзандат ишќ бибозї.
Судоба гуфт: ба Худо савганд, ки савганде болотар аз ин нест,
агар ба хоњиши ман посух нагўї ва ниёзи маро барнаёварї ва бар
ман рањм накунї, ман њам ба кинаварзї бо ту бархоњам хост ва
туро аз сарзамини падарат берун хоњам ронд ва дар рехтани хунат
хоњам кўшид!
Сиёвуш бархост то биравад, Судоба ба ў даровехт ва гуфт: ман
рози худро барои ту ошкор кардам, вале ту бо ман носозгорї
мекунї ва бар онї, ки маро расво созї.
Сиёвуш гуфт: ба Худо савганд, ки ман рози туро фош намесозам
ва пардаи номуси туро намедарам ва њаќќи модарии туро аз ёд
намебарам. Ту барои ман бонуи бузург ва модари гиромї њастї.
Бигузор паи корам биравам.
Судоба гуфт: ба Худо савганд, аз ту даст барнамедорам, магар
он гоњ, ки маро дар оѓўш кашї ва бо шамими худ сўзу ташнагии
маро дармон кунї ва бо се бўса бар оташи љигарам оби сард
бипошї.
Сиёвуш Судобаро аз худ дур кард ва бо гомњои тунду фарох ба
љойгоњи худ бозгашт.
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Кинатўзии Судоба нисбат ба Сиёвуш ва гароидани дўстдории
вай ба душманонагї ва дурўѓ бастан бар ў, чандон ки ўро дар оташи
табоњкорї ва бадхоњии хеш сўхт
Чун Судоба аз саранљоми дилдодагиаш ба Сиёвуш ва пазируфтани вай навмед шуд ва сардии навмедї бо сўзи хашму бими
расвої ба њам омехт, љомањо бар тан дарид ва мўйњо бар тан канд
ва гунањоро харошида ва бар сару сина кўфт ва афѓон баровард ва
чунон гирист, ки њамаи канизакон ба нола даромаданд. Чандон
хурўшу фиѓон аз кох баромад, ки ба гўши Кайковус расид ва
нохушнуд гашт ва бар Судоба даромад ва пурсид: чї шудааст?
Судоба гуфт: бидон, ки Сиёвуш ба доман даровехт ва маро ба
сўи худ хонд ва гуфт ман љуз ту касеро дўст надорам. Чун ман ўро
пас задам, маро зад ва муйњои маро канда бо ман он кард, ки акнун
мебинї.
Кайковус гуфт: бегумон он чї пеш омада, аз бадандешиву
камхирадии худи туст. Он гоњ ба дигар занон фармон дод, ки ба
сароњои худ баргарданд. Сипас Сиёвушро фаро хонду гуфт: ин зан
суханоне дар бораи ту мегўяд, ки дили ман бовар надорад ва маро
ба ту бадгумон наметавонад кард, зеро ман туро ба нохоњони худат
ба сўи ў фиристодам. Аз ту мехоњам рости достонро, чунон ки
афтода, ба ман бигўї.
Сиёвуш њамаи достонро аз оѓоз то анљом гуфт, лекин Судоба
суханони ўро дурўѓ хонд ва дубора достони барсохтаи худро
бозгуфт.
Кайковус бо худ андешид, ки ин ду акнун бадхоњи якдигаранд ва
насазад, ки бидуни бурњон миёни онон доварї кунам. Пас дасти
Сиёвушро гирифт ва бўид ва дар он бўе аз атри андоми Судоба, ки
худро бад-он атрогин карда буд, наёфт. Пас, бонг ба ў зад ва аз худ
ронд, нахуст оњанги куштани ўро кард, лекин барои љойгохе, ки
Судоба дар дили вай дошт ва низ чандин фарзанд, ки аз вай дошт,
аз ин оњанг бозгашт.
Он гоњ фармуд Сиёвуш ба хонаи хеш бозгардад ва ин сухан
пўшида дорад ва онро аз ёд бубарад. Чун Судоба донист, ки
подшоњ сухани ўро бовар накарда ва тарсид, ки мабодо аз вай
озурдадил гардад, фардои он рўз тарфанде дигар ба кор бурд.
Занеро, ки чањормоња обистан буд, пеш хонд ва дороии фаровоне
ба ў дод ва аз ў хост, ки бачаашро бияфканад, то ў онро ба Кай-
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ковус нишон дињад ва чунон фаро намояд, ки бачаи ў буда, ки бар
асари кутаккории1 Сиёвуш афтодааст.
Зан ба Судоба гуфт: ман ин дардро барои хушнудии ту бар худ
њамвор мекунам. Пас, доруи афгонасоз2 нўшид, чун посе аз шаб
гузашт, зан ду кўдак андохт. Судоба њардуро дар ташти заррин
нињод ва ба хўи њамешагии худ фиѓон баровард ва нола сар дод ва
ба канизакон гуфт: ин ду кўдакро бингаред, ки чї гуна аз задани
Сиёвуш афтодаанд.
Канизакон мўя карданд ва фиѓон бардоштанд, он гуна ки
Кайковус аз хоб парид ва Судобаро дар љомаи хунолуд афтода дид.
Судоба ду кўдаки афгонашуда дар миёни ташт дар пеши вай нињод,
пас ба Кайковус гуфт: ту сухани маро напазируфтї ва ба гуфтаи
бадхоњи ман фирефта шудї, акнун ин њол гувоњи ростгуфтории ман
аст.
Кайковусро дудилї фаро гирифт ва ба љои хештан бозгашт,
лекин нахобид ва ором наёфт ва то бомдод дида бар њам нанињод.
Пагоњ ситорабинону пешгўён ва афсунгаронро фаро хонд ва ду
кўдаки афтодаро ба онњо нишон дод ва гуфт: Нек бингаред ва ковиш кунед, ки оё ин ду аз Судоба њастанд ё љуз ў.
Ин гурўњ замоне дароз ковиш ва баррасї карданд ва сипас
њамагї гуфтанд, кўдакон на аз Судоба ва на аз Кайковус ва бо
зиракиву љодуии худ модари кўдаконро шинохтанд ва љои ўро ба
Кайковус нишон доданд.
Кайковус фармон дод то занро ба њар шевае, ки медонанд,
биёбанд. Саранљом занро ёфтанд ва ўро пеши Кайковус оварданд.
Чун ўро ба кандани дасту пой ва баркандани чашм бим доданд,
андохтани кўдаконро ба гардан гирифт. Судоба гуфт: Ин зан
дурўѓгў ва љодугар аст. Он чи мегўяд аз тарси кушта шудан ва дасту по буридан аст. Ин љодувон њам барои пуштибонї аз Сиёвуш
дурўѓ мегўянд ва аз парваришдињандаи Сиёвуш - Рустам низ
метарсанд. Бегумон кўдакон аз они туянд. Агар ба кайфари ин
гуноњ бадхоњи маро гирифтор наёварї, ба Худо хоњам нолид ва
доди хеш аз ў хоњам хост. Чунон гирист, ки дили Кайковус нарм
шуд ва дар ин кори равшан гумонманд шуд.
Чун фардо даромад, Кайковус њирбадон ва мўбадонро гирд
овард ва достонро ба онон гуфт ва дар ин бора аз эшон раъй
мехост.

1
2

Кутаккорї – задани касе бо даст ё чўб ё шаллоќ
Афгонасоз – исќоти њамлкунанда
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Онон гуфтанд: ин ду (Сиёвуш ва Судоба) бояд аз миёни оташи
фурўзон бигузаранд. Њар кадом љон бадар барад, бегуноњ аст ва
њар кї сўхт, ў норостакор ва базањманд1 аст.
Кайковус Сиёвушу Судобаро фаро хонд ва пурсид: дар бораи
гузор аз оташ чї мегўед? Сиёвуш сухане нагуфт, вале Судоба гуфт:
ман барои ростии гуфтор ва бегуноњиям аз ин пеш далел овардаам,
бар Сиёвуш аст, ки бояд худро биёзмояд.
Кайковус фармуд то ду тўдаи бузург аз њезум бароварданд ва аз
миёни тўда роње боз кунанд, ки ду савор пањлў ба пањлў битавонанд
аз он бигзаранд.
Дигар рўз Кайковус бо дарбориён ва баргузидагон барнишаст
ва фармон дод бар он кўњи њезум оташ зананд ва Сиёвушро фаро
хонд. Сиёвуш нишаста бар аспе буд ва љомаи сафед ба тан пеш
омад, рухсораш чун моњ медурахшид ва ба сипосдории падар аз асп
ба зер омад ва ўро намоз бурд. Кайковус аз шарму андўњ натавонист фарзандро нигоњ кунад ва ашк дар чашмонаш бигардид.
Сиёвуш гуфт: Шоњо, мабодо, ки андўњгин шавї, ман агар бегуноњ
бошам, Худованд маро хоњад рањонид ва агар гунањкор бошам, аз
сўхтани ман андўњгин мабош. Пас, аспро фаро хонд ва барнишаст
ва ба сўи оташи барафрўхта ба роњ афтод. Фарёду фиѓони
мардумон ба гиряву дуо баланд шуд.
Чун Сиёвуш ба наздики оташ расид, тозиёнае бар асп навохт ва
оташи фурўзонро шикофт, бе он ки оташ дар ў ё љома ё аспаш
бигирад, аз он сў тандуруст берун омад. Гузориши шодмонагї ва
муждаи тандурустии Сиёвуш ба зудї ба Кайковус расид. Кайковус
аз асп ба зер омад ва пешонї ба хок суд ва Худоро намоз бурд.
Мардумон низ аз шодмонї мегиристанд ва барои Сиёвуш назрњо
мекарданд.
Чун Сиёвуш ба дидраси падар расид ва наздик омад, Кайковус
аз љо бархост ва ўро дар оѓўш кашид ва ашки шодї фурў борид ва
гуфт: Фарзандам, имрўз туро дубора ба ман бахшиданд. Он гоњ ўро
бо худ ба кохи подшоњї бурд ва фармон дод то сарону бузургон
фароњам оянд. Њама ба хўрданї ва нўшиданї нишастанд, ба
Сиёвуш ва дигарон хилъат бахшид. Сипас, фармон дод, ки
Судобаро ба дажхимон2 бисупоранд.
Чун дажхимон Судобаро гирифтанд ва хостанд кашон-кашон ба
кушторгоњ бибаранд, Сиёвуш донист, ки бо вуљуди табоњкории
Судоба, дили падар њамчунон хоњони ўст, пеши падар омад ва

1
2

Базањманд - гунањкор
Дажхим - љаллод
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замин бўса дод ва аз падар хост, ки Судобаро ба ў бубахшад ва ба
фарзандонаш бингарад ва хуни ўро нарезад.
Кайковус гуфт: Писарам, Худо ба ту некї дињод, ту чї сон
бузургвор ва чї андоза мењрубону хирадманд њастї! Судобаро ба
ту бахшидам. Чокарон ба шитоб пайи дажхимон рафтанд ва
Судобаро аз дасти онњо рањонида ба кох бозгардонданд.
Рафтани Сиёвуш ба набарди Афросиёб
Пас аз он ба Кайковус гузориш доданд, ки Афросиёб бо сад
њазор савор оњанги Эрон карда, Кайковус бар он шуд, ки худ ба
набарди Афросиёб бархезад ва ўро саркўб кунад.
Аз ин сў, Сиёвуш аз њамсоягии Судоба њаросон буд ва хоњони
дурї аз вай. Пас ба љои падар омодаи љанг шуд ва аз Кайковус
хост, ки ўро ба набард фиристад. Кайковус бо сипосгузорї аз
Сиёвуш хоњиши ўро пазируфт ва гуфт: Ман ин корро ба ту
вогузоштам. Њар чи хоњї аз дороиву сипоњ ба фармони ту хоњад
буд ва Рустам ва њар кадом аз бузургонро низ, ки мехоњї, њамроњи
худ баргузин.
Сиёвуш барои рафтан ба гирдоварии созу барг ва баргузидани
фармондењон пардохт, ниёзњои онњоро баровард ва ноњамворињои
корашонро сомон дод. Дувоздањ њазор савор ва њам чандон пиёда
ва дар њоле, ки Дирафши Ковиёниро њамроњ доштанд, ба роњ
афтоданд. Кайковус ўро бадраќа кард ва ба Худо супурдаш.
Сиёвуш сипоњро ба Сиистон бурд. Рустам аз омадани ў шодмон
гашт ва бо сипоњиёну ёронаш ба пешвози вай омад. Чун чашмаш
ба Сиёвуш афтод, аз асп ба зер омад ва ўро намоз бурд ва барои ин
ки аз чунон гирифтории њаросноке љон бадар бурдааст, ашки шодї
рехт.
Сипас, Рустам барнишаст ва бо Сиёвуш ба сўи хонае, ки аз
њангоми кўдакї онро ба ёд дошт, рањсипор шуд. Дар он љо Золу
Рудоба ва Завора Сиёвушро намоз бурданд, гўё онон ситораеро
медиданд, ки аз осмон пеши онон омада. Он гоњ Сиёвушро бар
тахти заррин нишонданд ва ўро дар миён гирифтанд ва аз њолаш
бозпурсиданд.
Сиёвуш гуфт: офарин бар шумо! Кош ман аз шумо људо
намешудам. Ба дурустї, шумо хонаводаи ман ва гиромитарини
мардум назди ман њастед. Ба Худо савганд, аз њамон њангоме ки аз
шумо људо шудаам, на њамон рўи шодї надидаам, балки маро дар
андаруни оташи сўзон андохтанд ва танњо бахшоиши Худованди
мењрубон буд, ки маро дарёфт ва ба ман зиндагии дубора бахшид.
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Њамагон барои рањої ва барои дидори вай Худоро сипос
гуфтанд ва монанди гузашта бо вай ба хўрдану ошомидан ва
якрангиву мењрварзї нишастанд.
Пас, Сиёвуш ба њар як аз онон ба расми ёдгор армуѓонњое дод ва
як моњ бо шодиву хушї бо эшон сар кард. Пас онгоњ, бо сипоњиёни
худ даромад ва Рустам низ бо сарони лашкараш ба канори ў
пайвастанд ва ба сўи Њирот ба роњ афтоданд ва аз он љо ба
Толиќон ва аз он ба Балх рафтанд. Чун ба наздики Балх расиданд,
Гарсеваз бародари Афросиёб аз он љо гурехт ва ба бародар
пайваст, ки дар миёни Суѓд ва Бухоро буд.
Сиёвуш ва Рустам бо сипоњиён ба Балх даромаданд ва дастањое
аз пешоњангони сипоњро ба Фароруд (Мовароуннањр) фиристоданд. Сиёвуш номае ба падар навишт ва ўро аз достон огоњ кард.
Кайковус посухи ситоишгарона ба ў навишт ва дастур дод, ки аз
найранги Афросиёб худро нигањ дорад ва аз рўди Љайњун
нагузарад ва биншинад то Афросиёб аз рўд бигзарад ва барои
Сиёвуш, Рустам ва сарони сипоњ хилъатњо ва хостањо фиристод.
Аз он сў чун Гарсеваз ба назди бародар расид. Афросиёб ўро
барои ин ки бенабард гурехтааст, сарзаниш кард. Гарсеваз гуфт:
шоњо, кист ки битавонад бо Рустам, ки худ озмудаї ва аз оташи
хашми ў сўхтаї, баробарї кунад. Бавежа кунун, ки Сиёвуш низ бо ў
њамдостон ва њамроњ аст, он ки тандиси бењрўзї ва одамизодаи
фариштаваш ўст ва ёрии Худо њамвора бо ўст.
Афросиёб хашми худро фурў бурд ва бо ёрону дарбориён анљуман кард ва ба оромиш пардохт. Чун ба хоб рафт, хобе тарснок
монанди хоби Зањњок дид. Чунон ки аз љо парид ва ба гунае фарёд
баровард, ки њамаи пардагиён аз хоб париданд. Сипас, аз тахт ба
зер омад ва сар бар зону гузошт ва ларзид, чунон ки барги дарахт
дар баробари тундбод меларзад.
Њељ як аз ёронро ёрои он набуд, ки сабабро аз ў бипурсанд,
ногузир кас ба назди Гарсеваз фиристоданд ва ўро огоњ карданд.
Гарсеваз шитобон худро ба пешгоњ расонд ва бародарро монанди
мурдае ёфт. Ўро дар оѓўш гирифт ва пурсид: шоњо, чї чиз туро
чунин њаросон кард?
Афросиёб фармон дод, ки он љоро тињї кунанд ва пардањоро
фурў андозанд. Он гоњ гуфт: Дар хоб чунон дидам, ки дирафши ман
сарнагун шудааст ва љўи хун аз сипоњиёнам равон гашта ва њама
сарони сипоњ рў ба гурез нињодаанд ва сарњои туркон бар фарози
найзањост, хонањо њама вайрон ва фарзандонам асир гашта ва худ
ва хоњарон ва дигар фарзандонамро душманон ба занљир
кашидаанд, дар њамин њол Кайковусро дидам, ки ба гунаи тозаљавоне даромада ва бо як зарбат маро дуним кард.
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Гарсеваз чун инро шунид, бењуш ба замин афтод. Чун ба худ
омад, гуфт: Њоли ман ба шунидани ин хоб чунин аст, пас њоли ту
чун буд, ки чунин хобе дидї? Умедворам некї аз они мо ва бадї аз
они душманони мо бошад. Раъйи ман он аст, ки хобгузоронро
фаро хонї, то битавонем аз омадани зиён пешгирї кунем.
Чун бомдод шуд, Афросиёб хобгузоронро фаро хонд. Хоби
худро барои онон гуфт ва аз онон гузориши хобро љўё шуд.
Гуфтанд: Ин хоб гувоњї дорад бар нобудии туркон бар дасти
Сиёвуш ва ё барои хотири ў ва роњи чорае њам надорад, зеро ин
сарнавишти Худо аст ва касеро тавони рўёрўї бо он нест.
Афросиёб суст шуд ва ин розро дар дил нуњуфта дошт.
Гароиши Афросиёб барои оштї ва фиристодани армуѓон
ва гаравгон пеши Сиёвуш
Афросиёб бо бародар дар бораи андешае, ки дар сар дошт, раъй
зад ва њарду бар он шуданд, ки бо фиристодани хостањо ва
вопаснишинї аз бахше аз кишвар аз Сиёвуш ва Рустам дилљўї
кунанд ва бо мењрубонї кардан бо онон оташи љангро хомўш
созанд ва аз омадани зиёни кор пешгирї кунанд.
Пас, Афросиёб барои гузоридани чунин паёми хориоваре, ки ба
оштї биянљомад, бародари худ Гарсевазро номзад кард ва бо ў он
андоза дороиву барда ва канизу аспони саворї фиристод, ки
чашмњоро хира ва дилњоро нарм мекард. Ин корвонро дувист
савора њамроњї карданд. Чун ин кавкаба дар Балх ба даргоњи
Сиёвуш расид, Сиёвуш Гарсевазро гиромї дошт ва ўро дар хонаи
худ љой дод.
Сипас, Сиёвуш бо Рустам дар љойгоњи вежа нишаст ва ба Гарсеваз дастур дод, ки дарояд. Сиёвуш ўро бузург шумурд ва гиромї
дошт ва ба суханонаш гўш дод ва армуѓонњоро ба хубї пазируфт ва
як њафта бо Гарсеваз ба шодмонї гузаронд.
Сипас, дубора бо Рустам дар љойгоњ нишаст ва Гарсевазро фаро
хонда гуфт: Агар бародарат хоњони оштї аст, бояд сад тан аз сарони вежаи худашро, ки Рустам ном меорад, ба расми гаравгон ба
назди мо равона кунад ва аз сарзаминњои мо вопас равад, то ман
достонро барои Кайковус бинависам ва аз ў дастури оштї
бихоњам.
Гарсеваз достонро, чунон ки шунида буд, барои Афросиёб
навишт ва номи гаравгонњоеро, ки Рустам баршумурда буд, барои
бародар фиристод.
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Афросиёб њама пешнињодњоро пазируфт ва сад тани номбурдаро
фиристод ва вопаснишинї аз сарзамини Эронро аз њамон дам оѓоз
кард ва ба сўи «Бињишти Канг» (22) бозгашт.
Чун гаравгонњо ба Балх расиданд, Гарсеваз ононро ба Сиёвуш
супурд ва шањрњои гирифташударо ба ў вогузошт ва аз онон
паймони оштї гирифт ва бо сарафрозї ба сўи бародар бозгашт.
Рустам чунон дид, ки худ ба назди Кайковус биравад ва
достонро чунон ки гузаштааст ва далели он ва паймони оштї, ки
бастаанд, њамаро бозгўяд. Сиёвуш ба Рустам хилъат бахшид ва ба ў
дастури рафтан дод ва номае ба падар навишт, ки суханони
Рустамро устувор медошт. Пас Рустамро бадраќа кард ва бо ў
падруд гуфт.
Аз он сў, чун Гарсеваз ба назди Афросиёб расид, ўро аз бузургї,
некўдидорї, хушрафторї ва њама нишонањои подшоњї, ки дар
Сиёвуш дида буд, огоњ кард. Афросиёб хандида гуфт: хостањо
коргар афтод ва моро аз гирифторї рањонид, Худойро сипос.
Напазируфтани Кайковус паймони оштии Рустам ва Сиёвуш
бо Афросиёбро ва саранљоми кори Сиёвуш
Чун Рустам ба назди Кайковус расид, номаи Сиёвушро ба ў дод
ва бо гуфтори зебо вежагињои оштиро баршумурд.
Кайковус ба якбора саросема шуд ва сахт барошуфт ва гуфт: Ин
Афросиёби љоду шумо ду танро бо додани чанде аз дороињои
њаром, ки ба даст овардааст ва супурдани сад љонвари раманда, ки
сари њамаи онон бо дастмузди њиљоматгаре баробарї намекунад,
фирефта аст. Ман ба Сиёвуш фармон медињам, ки пешкашњоро
вопас дињад ва гаравгонњоро пеши мо бифиристад, то њамаро аз
дами шамшер бигузаронам. Фармон медињам, ки Сиёвуш роњи
кишвари туркро дар пеш гирад ва онро чаповул кунад ва ба оташ
бикашад, то Афросиёб бидонад, ки подшоње чун ман фиреби ў
намехўрад.
Рустам ба Кайковус гуфт: Ту худ ба мо гуфтї, ки аз рўд нагузаред ва ба интизори гузаштани Афросиёб аз он бимонед. Чун
Афросиёб аз рўд нагузашт ва пешнињоди оштї дод, раво надидем
бо касе, ки хоњони оштї аст, биљангем. Чї донишмандон гуфтаанд:
«Њар кї љангро бар оштї баргузинад, набояд чашм ба роњи пирўзї
бошад». Барои шоњон дар ду љањон чизе зишттар ва бадтар аз паймоншиканї нест. Чи пирўзї болотар аз ин ки мо бидуни хунрезї аз
кушта шудани мардум љилавгирї кардем, ба мардум оромиш
бахшидем, шањри Њомонро бозпас гирифтем ва афзун бар инњо
пешвоёну сарони давлати Афросиёбро гаравгон гирифтем! Ту нек
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медонї, ки Сиёвуш бо баландманишї ва бузургворї ва сиришти
неке, ки дорад, њаргиз паймоншиканї нахоњад кард ва гаравгонњоро пеши ту нахоњад фиристод, ки ту барои оромиши дили худ
ононро бикушї ва ў оташи кайфари гуноњро ба гардан бигирад.
Бо ин суханон оташи хашми Кайковус афзунтар гашт ва барошуфт ва гуфт: ту њаќ дорї чунин бигўї, зеро ту аз сари осоишљўї ва
гурез аз оташи љанг Сиёвушро чунин роњ намудї. Акнун бояд ту
дар дарбор бимонї, то ман Тўсро ба сўи Сиёвуш бифиристам. Агар
Сиёвуш худ набард оѓоз кунад ва гаравгонњоро ба сўи ман равона
кунад, чї бењтар, вагарна бояд сипоњро ба Тўс бисупорад ва худ ба
пешгоњ ояд, то рафторе дархўри ў пеш гирам.
Рустам андўњгин шуд ва гуфт: Ман чунон мебинам, ки бо бадандешии худ Сиёвушро аз даст медињї. Худованд ба доди мо бирасад.
Пас Кайковус Тўсро фаро хонд ва гуфт: Омода шав ва ба лашкаргоњи Сиёвуш бирав ва паёму номаи маро ба Сиёвуш бирасон.
Агар гаравгонњоро пеши ман фиристод ва бар туркон тохт, чї
бењтар, вагарна сипоњро аз ў бигир ва љангро фармондењї кун.
Тўс ба фармони подшоњ бархост ва равона шуд. Чун Сиёвуш
номаро дид, андўњгин шуд ва аз сухани падар, ба вежа аз боздошти
Рустам, сахт дардманд шуд ва бо худ гуфт, агар гаравгонњоро пеши
падар бифиристам, њамаи ононро хоњад кушт ва хуни онон ба
гардани ман хоњад афтод ва агар бо Афросиёб ба љанг бархезам,
паймоншиканї кардам ва худро омољи хашми Худо сохтаам ва
агар бе љангидан ба пеши падар баргардам, маро хор хоњад
шумурд. Аз ин рў, вежагон ва саронро фаро хонд ва гирифторї ва
андўњашро бо онон дар миён нињода, аз эшон раъй хост.
Њамагї гуфтанд: чора ин аст, ки аз падар фармон бибарї ва бо
зорї аз ў бихоњї то Рустамро яла кунад. Сиёвуш ба онон гуфт: Дар
њар њол ман њаргиз гаравгонњоро ба сўи падар нахоњам фиристод,
балки эшонро ба сарварашон месупорам ва бо Афросиёб низ пас аз
бастани паймони оштї намељангам. Чунин ноком низ ба Эроншањр
бознамегардам. Балки ба гўшае паноњ мебарам ва гўш ба фармони
Худо ва чашм бар сарнавишти хеш медорам.
Сарони сипоњ њамагї гиристанд ва гуфтанд љонамон бархии ту
бод ва аз Худованд барои ў некї ва бењрўзї хостанд. Он гоњ
Сиёвуш фиристодае ба сўи Афросиёб гусел кард ва гаравгонњоро
ба ў супурд ва суфориш кард, ки ба Афросиёб бигўяд, ки падарам
ба ангезаи оштї бо ту бар ман хашм гирифта ва ба ман фармон
додааст, ки гаравгонњоро ба сўи ў бифиристам ва то пирўзї бар ту
ва гирифтани кишвари турк бо ту биљангам, вале ман паймон
нашикастам ва рехтани хуни ёронеро, ки ба ман супурда будї, раво
нашумурдам. Акнун њама гаравгонњоро тандуруст ба ту бозгар-
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донидам, хушнудии туро бар хашми падар баргузидам ва худро
барои људої аз кишварам омода кардам. Инак аз ту мехоњам, ки
дастикам ба ман роњ бидињї, то сари худ гирам ва ба гўшае
дурафтода аз кишвари ту биравам.
Чун фиристодаи Сиёвуш ба назди Афросиёб расид ва гаравгонњоро ба ў супурд ва паёмро расонд, Афросиёб Пирони Висаро
хонд ва ўро аз достон ва паёми Сиёвуш огоњ кард. Пирон гуфт:
бидон, ки њаргиз касе ба хирадмандї, волої ва бузургворї ва
нажодагии Сиёвуш аз модар назодааст. Ў ки чунин бузургї ба ту
кардааст, дархўри подоши нек аст. То метавонї аз ин фурсат бањра
баргир ва дар гиромидошт ва мењрубонии вай бикўш ва ўро ба
фарзандї бигир, то имрўз ва њар рўз чунин фарзанде орояи
зиндагонии ту бошад.
Чун гуфтори Пирон бо хоњиши дили Афросиёб яке буд, фиристодаи Сиёвушро бихонд ва ўро гиромї дошт ва ба ў гуфт, ки ба
Сиёвуш бигўяд: кишвари Туркистон ва Эрон њарду аз они туст.
Мењри ман ба ту аз мењри Кайковус камтар нахоњад буд. Ман бо ту
паймон мебандам, ки туро дар подшоњї ва кишвардорї анбози худ
кунам ва туро аз худ људо надонам ва чун ниём, ки шамшерро
нигоњ медорад, балки монанди пилк, ки чашмро аз газанд
бозмедорад, аз ту нигањдорї кунам. Паймон мебандам, ки аз ин пас
аз хости дили ту пайравї кунам ва хушнудии туро бар хурсандии
худ баргузинам ва агар, чунон ки бихоњї то дар назди ман бимонї,
чун сарваре баландпоя ва фарзанде бошї, ки њар чї хоњї, бикунї
ва агар бихоњї ба кишварат бозгардї, туро ба тамомї дар ин хоста
озод хоњам гузошт. Бад-ин сон номаро ба дабир нависонида мўњр
кард ва ба дасти пайки Сиёвуш супурд ва ба ў хилъат дод ва равона
кард.
Чун паём ва нома расид, Сиёвуш дар супурдани сипоњ ба Тўс њељ
диранг накард ва бо вежагони худ ба сўи Фароруд (Мовароуннањр)
ба роњ афтод ва чун аз Љайњун гузашт, Пиронро дид, ки бо пиле ба
зевар ороста ва орояњои заррин ва армуѓонњои фаровон ба пешвозаш омадааст. Сиёвуш бо ў даст дод ва аз њоли ў бозпурсид. Пирон
ўро хидмат кард ва дўш ба дўш ба роњ афтоданд. Хўрок ва озуќаи
фаровон омода буд ва фурў омадан њам. Аз Самарќанд, ки
озинбаста буд, гузаштанд, аз дару девори он бар онон армуѓон
нисор мекарданд ва навозандагон менавохтанд ва сипоњиён хидмат
мекарданд.
Ин пешвоз Сиёвушро ба ёди рўзи бозгаштанаш аз Сиистон ва
омадан ба пеши падар андохт ва ашкаш равон шуд. Агарчи
ашкашро пинњон кард, лекин Пирон гиряи ўро дид ва ў низ гирист
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ва гуфт: эй шоњзода, ман аз њоли ту ва он чи дар дилат мегузарад,
нек огоњам. Худованд нигоњдори туст ва саранљоми нек аз они ту.
Сиёвуш аз Пирон сипосгузорї кард. Пас равона шуданд то ба
«Бињишти Канг» расиданд. Дар он љо Афросиёб њамроњ бо сипоњиён ва бародарон ва фарзандонаш ба пазираи Сиёвуш омаданд ва
њарду ба поси якдигар аз асп ба зер омаданд. Сипас, барнишастанд
ва ба роњ афтоданд.
Афросиёб ба Сиёвуш гуфт: хуш омадї ва хуљастагї овардї ва
пайванди хешовандиро тоза кардї ва нињоли табоњиро баркандї ва
аз хунрезї пешгирї кардї. Ту ба хонаи худ омадаї ва касонеро ба
кор мегирї, ки чокарони ту њастанд. Мужда бодат, ба њар чї орзу
дорї, баровардани њама хостањои ту бар ман аст. Сиёвуш ба хубї
посух дод.
Сипас, њарду ба сўи хонае ки барои Сиёвуш омода шуда буд, ба
роњ афтоданд. Сарое буд чун бињишт, ки њар чї дил мехост ва дида
меписандид, дар он буд. Мизбон ва мењмон бо вежагон ва ёрон
даромаданд ва њарду бар тахти заррин нишастанд ва ба гуфтугў
пардохтанд.
Афросиёб рў ба Пирон кард ва гуфт: шигифто, ки Кайковус чї
гуна аз чунин чењрае, ки зеботар аз он надидаам, мешикебад.
Сипас, хўрданд ва нўшиданд ва ба оромишу шодмонї нишастанд.
Чун шаб фаро расид, Афросиёб ба кохи худ бозгашт.
Чун бомдод шуд, Сиёвуш барнишаст ва барои дуруд гуфтан
пеши Афросиёб омад. Афросиёб бо афшондани дањ њазор динор аз
ў пешвоз кард ва он рўзро бо вай њамошомї кард ва ба гуфтугў
нишаст ва аз њама гуна хостањо ва колоњои гаронбањо чандон ба ў
бахшид, ки чашму дилашро пур кард. Сипас, ба гашту гузор ва
гуфтугўву чавгонбозї ва шикор пардохтанд. Бародарон, фарзандон ва сарони сипоњи Афросиёб ба навбат ононро ба мењмонї
мехонданд ва мояи шодии эшонро фароњам мекарданд ва њамагї
рўзњои шод ва бињиштї мегузарониданд.
Чун гузориши Сиёвуш ба Кайковус расид, аз кардаи худ
пушаймон шуда, даст барњам зад ва ангушт ба дандон газид ва аз
дурии ў беором гардид ва аз раъйи љангидан бо Афросиёб баргашт.
Аз њамин рў, сарзанишњо ва захми забонњо ба сўи ў сарозер шудаву
дар нигоњи мардум хор шуд. Аз он сў наздик буд Рустам аз љо
бишавад, худро аз даст бидињад ва саргашта шавад.
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Домодии Сиёвуш ва њамсарии ў бо духти Афросиёб
ва супурдани корњо ба Сиёвуш
Пирон, ки дўсттарини мардум нисбат ба Сиёвуш буд, рўзе ба ў
гуфт: дилам намехоњад шоњзодаро танњо ва гўшанишин бубинам,
балки мехоњам, ки њамвора аз шодињову бањрањои љањон бархурдор
бошад. Шоњ Афросиёбро духтаре аст, ки дар Туркистон ўро њамоле
наёбї, ў шоистатарин њамсари туст. Гўї, ўро Худованд барои ту
офаридааст. Агар дастур медињї, то шуморо ба њам бирасонам, дар
ин бора бо шоњ гуфтугў кунам.
Сиёвуш бо чашмони пурашк, ки гўёи андўњи дарунаш буд,
Пиронро нигарист ва гуфт: эй сарвару паноњи ман, агар хости
Худованд бар ин рафтааст, ки ман дур аз Эрон бимонам ва
падарам Кайковусро набинам ва аз дидори омўзгори худ Рустам
бебањра бошам ва ба љои онон туро дошта бошам, њар чиро ки
писанди ту бошад, бикун.
Пирон ба назди Афросиёб рафт ва аз њар даре сухан гуфт, то
суханро ба пайванд миёни вай ва Сиёвуш кашонд. Ба Афросиёб
гуфт: ман касеро бар ў бартарї намедињам, вале метарсам, ки
шербача шер шавад ва парвандаи худро бидарад. Пирон гуфт:
подшоњ набояд аз Сиёвуш биме ба дил роњ дињад, зеро ў саросар
некї ва хираду арљмандї аст.
Афросиёб гуфт: духтарам Фарангисро (23) ба њамсарии ў дармеоварам. Пас фармуд хостањо ва гавњарњо ба Фарангис бахшанд.
Пирон низ ба пайравї аз Афросиёб ба Фарангис армуѓонњои
гаронбањо бахшид ва ба назди Сиёвуш омад ва барои ин пайванд
ба ў шодбош гуфт ва рўзи љашни заношўиро номзад кард.
Чун рўзи арўсї фаро расид, љањон барои арўсии Фарангис
равшан ва шодмона шуд ва ду ситораи хушбахтї фароњам омаданд
ва моњу хуршед ба њам наздик шуданд ва гусастагињо ба пайвастагї
гароид.
Гўянд аз рўзгорони нахустин ин зеботарин ва шоистатарин
пайванди заношўї миёни писарону духтарони шоњон будааст.
Афросиёб фармонравоии сарзаминњои миёни Туркистону Чинро
ба Сиёвуш супурд ва њама гуна дорої ба ў бахшид ва ўро бо
хонавода ва чорпоён ба сўи сарзамини фармонравоияш равона
кард.
Сиёвуш Фарангисро бо њазор канизак бардошт ва бо созу барги
боиста ва зеварњо ба роњ афтод. Пирон ононро њамроњї кард ва
дар кишвари худ Хутан як моњ аз онон пазирої кард ва аз
фаровардањои кишвари худ ва ганљинањо колоњои арљманд ба ў
бахшид ва бо онон ба роњ афтод, то Сиёвушро дар кишвараш, дар
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љое ки њам кўњ буд ва њам сарзамини пур аз обу гиёњ ва шикоргоњ,
фуруд овард ва замоне кўтоњ бо ў сар кард ва сипас ба Хутан
бозгашт.
Ёдкарди саргузашти Сиёвуш то замоне, ки кушта шуд
Сиёвуш дар он љо шањри бузургу зебо ва устуворе пайафканд ва
њамаи зебоињои љањонро дар он ба кор бурд, боруе бар гирди он
кашид ва онро “Сиёванобод” (24) номид ва барои Фарангис кўшке
сохт, ки кўшкњои дигар дар баробари он ба кўчакии худ хасту
мешуданд1. Барои худ низ кохе барафрошт ва дар як сўи деворњои
он чењрањои Кайковус, Рустам, Тўс ва дигар сарони Эронро нигоргарї кард ва дар сўи дигар чењрањои Афросиёб, Гарсеваз, Пирон ва
дигар сарони туркро.
Пас чунон бузургворињо ва ороишњо ва мењмонињои шоњона дар
он ба по дошт, ки чун гузориши он ба Афросиёб расид, рашки ўро
барангехт ва суханчинон низ бар Сиёвуш дурўѓњо бастанд, ки аз
туркон дилљўї мекунад, њол он ки бо душманон дўстї меварзад ва
нињонкорињо дорад.
Афросиёб бар он шуд, ки аз чигунагии достон огоњ шавад. аз ин
рў, Гарсевазро бо армуѓонњое ба сўи Сиёвуш фиристод ва паём дод,
ки дилам бисёр њавои ту кардааст ва дўст дорам бо ту дидоре тоза
кунам. Аз ту мехоњам бо пазируфтани ин ранљ ва омадан шодии
дидори худ ва пардагиёнатро ба мо бубахшї, то аз дидоратон
бархўрдор гардем. Пас аз замоне ба ќаламрави хеш боз хоњед гашт.
Гарсеваз, ки душмантарин ва бадхоњтарини касон нисбат ба
Сиёвуш буд, ба сўи ў равона шуд ва чун ба наздики шањр расид,
Сиёвуш бо њамаи вежагон ба пазираи ў омад ва ба бењтарин гуна аз
ў пазирої кард ва ўро дар кохи худ љой дод ва бо ў бе њељ риё ва ба
гунаи пўстканда даромехт.
Чун Гарсеваз шукўњ ва мардонагии ўро бидид, бар рашк ва душманияш афзуд ва ба суханчинї ва ошўбангезї миёни вай бо Афросиёб пардохт, мебурид ва медўхт. Афсонањо месохт ва суханњо
мепардохт, то миёни он дуро ба њам бизанад ва фитна барангезад.
Барои њамин ба Сиёвуш гуфт, ки Афросиёб дар ин фарохон оњанги
он дорад, ки туро баногоњ бигирад ва бикушад.
Сиёвуш ба ў гуфт: марди бегуноњ далер аст ва он ки кораш
некўст, гумонаш нек аст. Ман фарохони Афросиёбро мепазирам ва
некдилї ва поксириштї ва бегуноњии худро бар ў устувор мекунам,

1

Хасту шудан-иќрор шудан
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то аз ман хушнуд шавад ва он чи аз ман ба дил гирифтааст, аз миён
биравад.
Гарсеваз гуфт: дуруст ин аст, ки ман пеш аз ту биравам то Афросиёбро нисбат ба ту хушдил созам, то бидонад, ки ту чи андоза аз
чунин тўњматњои нораво дур њастї ва барояш баршуморам, ки ту
чи моя њаќќи хидмат ба гардани ў дорї.
Пас бо шитоб худро ба Афросиёб расонд ва то тавонист дар
кори баднамоии Сиёвуш кўшид ва чандон суханчинї кард, ки дили
Афросиёбро аз хашму кина анбошт ва афзуд, ки аз хоби ноогоњї
бедор шав. Душманеро, ки паноњ додаї ва дар кишвардорї анбози
худ сохтаї, дарёб. Ў ки аз ту нерў гирифта, акнун бар он басиљида,
ки бар ту битозад.
Раъйи ман он аст, ки њар чи зудтар даст ба кор шавї ва решаи
ўро аз бун барканї ва пеш аз он ки ў бар ту шом хўрад, ту бар вай
чошт бихўрї (25).
Афросиёб бедиранг бо гузидагоне аз фармондењон ва сипоњ ба
роњ афтод ва бо тундии њар чи бештар бад-он сў шитофт, то ба
наздики Сиёвушобод расид.
Сиёвуш пеш аз он хоби тарснок дида буд ва бегумон медонист,
ки њангоми нобудияш фаро расидааст. Аз ин рў, он чи боиста буд
ба Фарангис, ки аз ў бордор буд, суфориш кард ва ўро аз марги худ
огоњ сохт ва гуфт: ман кўдакеро, ки дар шикам дорї, Кайхусрав
номидам. Ў хуни маро хоњад љуст ва Пирон низ дар бораи ту
миёнљигарї хоњад кард ва ўро аз марг хоњад рањонид. Пас бо
вежагонаш барнишаст ва ба пешвози Афросиёб омад.
Чун чашми Афросиёб бар Сиёвуш афтод, бонг бар ў зад ва
фармон дод то ўро аз асп ба зер оваранд ва дастњояшро бубанданд
ва пою сарбарањна пешопеши вай то Сиёвушобод бикашонанд.
Њарчи Сиёвуш пўзиш мехост ва аз бегуноњии худ сухан мегуфт,
бар хашми Афросиёб меафзуд. Гарсеваз низ мекўшид, ки пояи кохи
душманиро устувортар созад. Барои ин Афросиёбро ба куштани
Сиёвуш бармеоѓолид ва ўро аз накуштан ва рањо кардани Сиёвуш
бимнок мегардонид.
Саранљом Афросиёб ба куштани Сиёвуш фармон дод. Пас ўро
ба пањлў бар замин хобонид, њамон сон ки гўспандро сар мебуранд,
сар аз тан људо ва хунашро дар љоми заррин рехт ва фармон дод
онро дар биёбон бипошанд. Дар ин њангом боде тунд вазидан гирифт ва гарду хоке калон пароканд ва њама љоро торикии ситабре1
фаро пўшонд. Афросиёб дардам аз кардаи худ пушаймон гашт ва

1

Ситабр – бузург, сахт, ғализ

‐ 128 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

бар Гарсеваз нафрин фиристод ва ўро аз худ ронд. Сипас, ба
куштани Фарангис фармон дод. Иттифоќро њамон дам Пирон аз
роњ расид ва худро аз асп ба зер афканд, силие1 ба чењраи худ
навохт ва бар ин пешомади ногувор љома бар тан дарид. Пас бар
Афросиёб даромад ва ўро бар куштани Сиёвуш накўњиш кард ва
гуфт: Акнун ки коратро кардї ва љањонро барои худ ва ёронат ба
дўзах бадал сохтї, духтаратро чї мешавад? Ў чї гуноње карда, ки
ба куштани ў фармон медињї?
Афросиёб фармон дод, то духтарро ба Пирон супоранд ва бо
дурнигарї аз вай нигоњдорї кунад. Пирон Фарангисро ба касони
худ супурд ва дар нигоњдории ў суфориш кард.
Чун гузориши кушта шудани Сиёвуш ба Эрон расид, замин аз
гиряи мардум ба ларза даромад ва сўги њамагонї шуд ва ин доѓро
сахт бузург ангошта сўгворињо карданд ва дар ин њангом њоли
Кайковус чунон њоли Фаридун ба њангоми шунидани гузориши
марги Эраљ буд.
Рустамро дарде љонкоњ гирифт, ки ўро аз пой афканд, ба гунае
ки натавонист савора ба назди Кайковус биёяд. Ногузир пиёда ва
сару пойбарањна ва гирён бар шоњ даромад ва гуфт: шоњо, он рўз
хато кардї, ки фарзанди бемонандатро овора сохтї ва ўро ногузир
кардї, ки ба душман паноњ бибарад, то заминро аз хунаш сероб
карданд. Инак аз марги ў пушти мо шикаст ва корњо нобасомон
гардид. Њамаи ин гирифторињо паёмади њамдилии ту бо Судоба ва
чашмпўшии ту аз табањкории он љодуи патёра2 аст.
Пас бедиранг ба кохи занон даромад ва гесўи Судобаро гирифт
ва ўро кашон-кашон то љойгоњ овард ва њамон љо дар пеши шавњар
ўро кушт. Кайковус њељ дам назад ва хору забун бар љой нишаст.
Рустам ва дигар сарон ба сўг нишастанд ва њафт шабонарўз сару
пойбарањна ойини сўгворї ба по доштанд.
Зода шудани Кайхусрав пури Сиёвуш ва барўмандии вай
Фарангис назди Пирон мезист. Чун њангоми зодан наздик шуд,
Пирон хоб дид, ки Сиёвуш ба ў мегўяд: агар натавонистї љони
маро посдорї кунї, акнун дар нигањдошти фарзандам бикўш. Пас
аз хоб парид ва касони худро хонд ва аз њоли Фарангис бозпурсид.
Ба ў мужда доданд , ки тундуруст аст ва писаре зодааст, ки сахт ба
падар монанд аст.

1
2

Силї - шапотї
Патёра - бешарм, бењаё
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Пирон фармон дод, ки навзодро пеши ў биёваранд. Чун ўро дид,
аз зебоии ў дар шигифт монд ва дилаш ба њоли кўдак сўхт ва
ашкаш сарозер шуд ва гуфт: ба Худо савганд, ки то љон дорам, аз
ин кўдак ва модараш пуштибонї кунам. Ба касонаш дар бораи ў
суфоришњои боиста кард ва худ дар гиромидошти Кайхусрав ва
парвариши вай бар дигарон пешї гирифт.
Пирон дар пайи фурсат буд, то гузориши зода шудани навзодро
ба Афросиёб бирасонад. Аз ин рў, дар њангоми шоиста ва хуш ба
Афросиёб гуфт: Фарангис писаре зода, ки монандтарини мардум
ба туст. Пас агар чунончи бар дилат меояд, ки осебе ба ў нарасонї,
чунин кун. Афросиёб гуфт: Њарчанд андешаам бар ў хуб нест,
лекин мењри ўро дар дил меёбам. Аз ин рў, бењтар аст, ки ўро ба
биёбоне бибарї ва ба чўпоне бисупорї, то парвариши ўро ба
гардан гирад.
Пирон аз ин сухан шод шуд ва ўро ба раиси шубонони худ супурд ва дар бораи ў суфориш кард. Пас аз он њар гоње аз вежагони
худро барои њолпурсї ва парастории Кайхусрав њамефиристод.
Чун Кайхусрав њафтсола шуд, тиру камоне ба даст гирифт ва
онро росту дуруст кард ва ба шикори харгўш пардохт. Пас аз он ба
шикоркарди оњу ва аз он пас ба шикори гўрхар рўй овард ва
парвои чўпонро чандон намедошт, аз ин рў шубон ба назди Пирон
омад ва ўро аз корњои Кайхусрав огоњ кард.
Пирон савор шуд ва ба љойгоњи Кайхусрав омад ва ўро пеш
хонд.
Кайхусрав, дар њоле ки фарраи эзидї аз ў метофт, пеш омад ва
Пиронро намоз бурд ва пеши ў истод. Зебоии кўдак Пиронро сахт
хуш омад ва аз тобиш ва рўшноии вай бисёр дар шигифт шуд. Пас
ўро гиромї дошт ва бўсид. Кайхусрав гуфт: Рост буда сухани он ки
гуфта: Ту дар бузургворї ва сарварї бењамолї, зеро чўпонзодае
чун маро чунин шоистаи некї ва бузургвории худ медонї.
Пирон гуфт: фарзандам, ту чўпонзода нестї, балки падар дар
падар аз табори шоњонї. Сипас, ўро бо худ ба хонааш овард ва бар
ў љомаи некў пўшонд ва бахшиш дод ва ўро ба модараш супурд ва
бо фарзандони худ даромехт, лекин дилаш аз Афросиёб бимнок
буд ва бар љони кўдак метарсид.
Афросиёб Кайхусравро фаро хонд. Чун ўро дид, дўстии вай дар
дилаш љой гирифт ва фармуд, ки ў ва модарашро ба шањри
падараш Сиёвушобод бибаранд.
Пас он дуро бо тане чанд аз чокарон ва канизакон ба Сиёвушобод бурданд. Дар он љо ганљинањое, ки аз Сиёвуш буд, Фарангис
бо дурандешии тамом онњоро берун овард ва дар роњи сомон додан
ба корњои худ ва фарзандаш њазина мекард.

‐ 130 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Кайхусрав рўз ба рўз чун моњи нав меболид ва чун шербачагон
нерў мегирифт. Саворкорї мекард ва ба нахљир мерафт ва нишони
шоњон аз ў њувайдо мегашт.
Ёдкарди нахустин пайкор ба хунхоњии Сиёвуш
Пас аз он Рустам, сарону бузургонро фароњам овард ва ононро
ба хунхоњии Сиёвуш бароѓолид ва фармуд, ки омодаи набард
шаванд. Њамагон фарохони Рустамро посух гуфтанд ва басиљ
шуданд ва омодаи набард гардиданд ва зери парчами Рустам ба сўи
Туркистон рў нињоданд.
Аз он сў Афросиёб ва сипоњиёнаш омаданд ва бо эрониён рў ба
рў шуданд. Њангоме, ки пайравони ду сипоњ ба њам расиданд
(фармондењи лашкари Афросиёб, писараш Сурха буд), набарди
сахте даргирифт .
Фаромарз писари Рустам Сурха писари Афросиёбро, ки саркардаи сипоњ буд, асир гирифт ва ўро пеши падар овард. Рустам
фармон дод, ки Сурхаро њамон гунае, ки Сиёвушро сар бурида
буданд, сар бибуранд.
Чун Афросиёб гузориши кушта шудани писарро шунид, бењуш
афтод ва аз лашкаргоњ фарёди шеван бархост. Чун ба њуш омад
номљўї ва ѓайрат ўро ба љунбиш водошт ва бо сипоњи худ ба
овардгоњ омад.
Њангоме ки ду лашкар рўёрўи њам истоданд, Рустам сипоњи
Эронро басиљид ва ононро дар рост ва чап сомон дод ва худ дар
миёнљои сипоњ истод. Афросиёб низ сафорої кард. Пас набард оѓоз
шуд ва ду лашкар ба њам тохтанд ва дар њам овехтанд. Танўри љанг
доѓ шуд, найзањо дарњам шикаст ва шамшерњо кунд гашт. Замин аз
хуни диловарон сурх шуд ва осмон сиёњ гардид ва њардам кор
душвортар мешуд. Рустам ба шеваи хеш њунарнамої мекард ва
шигифтињо менамуд. Пањлавононро бар замин меафканд. Дигар
сарон ба пайравї аз Рустам вориди корзор шуданд ва аз
њамовардон касеро зинда рањо намекарданд. Афросиёб чу чунин
дид, пой ба гурез нињод ва роњи Чин дар пеш гирифт.
Рустам бар кишвари Афросиёб даст ёфт ва сипоњиёни худашро
ба њама сўй фиристод ва фармон дод, ки пайкорљўёнро бикушанд,
вале ба дењќонон ва кишоварзон коре надошта бошанд. Чун бар
Бињишти Канг даст ёфт, дар љойгоњи Афросиёб нишаст ва гуфт:
агарчи душманро накуштем, лекин ўро торумор кардем ва бар
саросари кишвар, ганљинањову љангафзор ва сутуронаш даст ёфтем.
То ин њангом Рустам аз њоли Кайхусрав ноогоњ монда буд ва њеч
нишоне аз вай ба даст наёварда буд, ногузир бар он шуд, ки барои
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нигоњдорї аз кишвару Кайковус ба Эрон боз гардад. Аз ин рў, ба
сарону сипоњиён фармони бозгашт дод ва худ бо бањрањо ва
бандиёну асирон ба роњ афтод то ба Сиистон расид ва фармондењонро ба назди Кайковус равона кард.
Бозгашти Афросиёб ба кишвараш ва рафтани Кайхусрав ба Эрон
Чун Афросиёб шунид, ки эрониён ба Эроншањр бозгаштаанд, ў
низ ба кишвараш бозгашт, вале њама љоро вайрону сўхта ёфт. Аз
њоли Кайхусрав љўё шуд ва чун донист, ки дар љойгоњи худ
мондагор аст, ўро ба худ вогузошт ва саргарми даровардани
ганљњо ва обод сохтани вайронињо ва нобасомонињо шуд ва ба
сипоњ сару сомон дод, то дубора омодаи пайкор гардад.
Аз он сў, эрониён Гев, писари Гўдарзро баргузиданд, то роњии
Туркистон гардад ва ба Сиёвушобод равад ва Кайхусравро бо худ
ба Эрон биёварад. Гев равона шуд. Шабњо роњ мерафт рўзњо
пинњон мешуд, то ин ки пас аз кўшиш ва ранљи фаровон ба боѓе
дар наздикии Сиёвушобод даромад. Кайхусрав, ки барои шикор ва
орамидан ба он љо омада буд, Гевро аз дур дид. Бар дилаш гузашт,
ки ў аз Эрон ва ба дунболи вай омадааст. Гев низ Кайхусравро дид
ва ба дилаш афтод, ки савор касе љуз Кайхусрав нест. Њарду ба њам
расиданд ва якдигарро шинохтанд ва дар оѓўш кашиданд ва аз
њоли якдигар пурсиданд. Кайхусрав Гевро ба Сиёвушобод бурду
кори ўро аз њамагон пинњон дошт ва худ омодаи баргаштан ба
Эрон шуд. Сипас Кайхусрав бар аспи падар нишаст, ки чунон аспе
кас надида буд. Гевро бар аспи тундтоз барнишонд ва модарро бар
аспе бодпой савор карданд. Њар як асби кутал1 дар пай доштанд, ки
кисањои пур аз динор бор доштанд. Њамагї ба шитоб ба роњ
афтоданд ва чун тане чанд ононро дунбол карданд, Гев ба танњої
онон пароканда кард ва ба Кайхусрав ишора кард, ки њарчи
тундтар битозад. Пас барои расидан ба Эрон ба кўшише тоза даст
заданд.
Чун ба рўди Љайњун расиданд, гумоштаи рўд аз гузаштани онон
пешгирї кард. Гев ба Кайхусрав гуфт: ту акнун подшоњи љањонї ва
фарри эзидї бо туст. Бењтар он аст, ки ту аз рўд бигзарї. Мо низ
пеш аз он ки Афросиёб ба мо бирасад, ба дунболи ту меоем.
Кайхусрав аз рўд гузашт ва Гев ва Фарангис низ бе киштї аз рўд
гузаштанд.

1

Асби кутал – асби эњтиётї.
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Афросиёб бо кўшиши фаровон ва паймудани роњи дароз, пас аз
замоне кўтоњ, ононро дунбол кард ва чун ба наздики Љайхун расид
ва огоњ шуд, ки бар пушти чорпоён аз рўд гузаштаанд, пушаймонї
дар дарунаш забона кашид ва дандони хашм ба њам соид ва
ангушти пушаймонї газид ва бо афсўс ва ноумедї бозгашт. Чун
Кайхусрав ба Эрон даромад, сарону бузургон бо афшондани гуњарњо ва армуѓонњо пазираи ў шуданд.
Рустам аз Сиистон ва Гўдарз аз Исфањон ва дигар сарон аз њама
сўи Эрон ба дидори Кайхусрав омаданд ва ба ў пайвастанд ва дар
рикоби ў ба пеши Кайковус омаданд. Кайковус солхўрда шуда буд
ва нишони нотавонї дар чашму гўшаш ошкор гашта буд. Бо ин
њама ба бузургдошти Кайхусрав аз љой бархост ва ўро намоз бурд
ва бар тахти заррин нишонд ва афсари шоњї ба ў бахшид ва аз њол
ва сафараш пурсид ва Гевро барои кори неке, ки анљом дода буд,
ситоиш кард ва фармуд то калиди анборњо ва ганљњоро ба
Кайхусрав биспоранд ва њамаи сарону сипоњиён аз ў фармон
бибаранд ва ройи ўро бипазиранд.
Рафтани Кайхусрав бо пешвоён ба пайкори Афросиёб
ва хунхоњии падар
Пас аз он Кайковус ва пешвоёни кишвар Кайхусравро барои
набард бо Афросиёб ва хунхоњии падар барангехтанд ва дар он кор
ўро озмандтар аз худ ёфтанд.
Кайхусрав ба онон гуфт: ба Худо савганд, ки хўрдану ошомидан
бар ман гуворо нахоњад буд ва дилам ором нахоњад гирифт ва
осоиш нахоњам ёфт, то ба ёрии Худо ва хости ў хуни падарамро
нагирам. Њама бо ман яке шавед ва аз ман фармон бибаред.
Њамагон ўро намоз бибурданд ва сухан доданд, ки то пои љон
бикўшанд ва ба хости ў асп битозанд ва гард барангезанд ва хаќќи
чокарї ва хидматгузории вайро бароваранд.
Пас аз сипоњ сон1 дид ва парокандагонро гирд овард, ба онон
љира2 дод, њамаро барои набард омода кард ва гурўње анбўњ, ки
Рустаму Тўс ва Гев ва Гўдарз ва дигар сарон ононро њамроњї
мекарданд ва Дирафши Ковиёниро барафрошта буданд, ба сўи
душман ба роњ афтоданд.

Сон дидан – боздиди сипоњиён ба ин тариќ, ки фармондењ аз баробари сафи
сарбозон гузар кунад ва онњоро бубинад.
2 Љира – хўрокї ва хорбор.
1
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Пешравони сипоњи Эрон бар пешоњангони сипоњи Афросиёб
тохтанд ва ононро шикастанд ва кушторашон карданд ва
бозмондагонро ба гурез водоштанд.
Дар ин набард сипоњи Кайхусрав дар беруни Балх буд ва
сипоњиёни Афросиёб миёни Суѓд ва Бухоро љой гирифта буданд.
Ду лашкар ба пайкор пардохтанд, бархўрдњо он андоза сахт буд ва
кори љанг боло гирифт, ки наздик буд њамаро нобуд кунад.
Њамдигарро аз миён мебурданд. Гўянд: ин љанг чињил сол ба
дарозо кашид ва мардумон зери пои аспону сипоњ озурда ва ранљур
шуда буданд ва ободињо вайрон гашта буд. Чун љангу сахтї ба ѓоят
расид ва лашкари Афросиёб пасравї оѓоз нињод ва сипоњи
Кайхусрав пешравї кард ва рухдодњо чунон фузунї гирифт, ки ба
куштори бузург анљомид, Афросиёб ба шикастї тан дардод ва
чунон гурехт, ки ёди вай гум шуд ва нишонаш аз миён рафт.
Рустам ва саркардагони сипоњи Эрон пирўзманд ва бо дастёбї
бар ѓаниматњои фаровон ба лашкаргоњи Кайхусрав бозгаштанд.
Афросиёб ба кишвараш баргашт ва аз тангно раст ва дубора
сипоњи парокандаи худро гирд овард ва ба ёронаш дар дуру наздики кишвар нома навишт ва аз онон ёрї хост. Пас гурўњи бешуморе
дар даргањаш гирд омаданд. Афросиёб ба боздиди онон пардохт ва
то он љо ки тавонист, дар бахшиш ба онон ва баровардани ниёзњо
ва бардоштани костињояшон кўшид.
Он гоњ бо сипоњ ба роњ афтод ва Пиронро бо лашкари анбўњ
пеш фиристод.
Чун гузориши омадани Афросиёб ба Кайхусрав расид, ў низ бо
сипоњиён бархост ва Гўдарзро бо сипоњи гарон пеш аз худ равон
кард.
Миёни пешравони ду лашкар бархўрдњое рўй дод, ки ном
бурдани он ба дарозо мекашад. Сипас, Гўдарз ва Пирон бо њам
дидор карданд ва пас аз канкош1 ва гуфтугўи бисёр бар он шуданд,
ки аз њар сўе дањ тан бо њам пайкор кунанд ва Гўдарзу Пирон низ
бо њам набард кунанд.
Дар ин набард, њар дањ тани эронї пирўз шуданд ва њар дањ турк
кушта шуданд ва Пирон низ ба дасти Гўдарз кушта шуд.
Ин рўйдод, бо фаро расидани Кайхусрав ва лашкариёнаш
њамзамон буд. Пас туркон љангафзорњо бар замин нињоданд ва ба
нишонаи таслим сарњо барањна карданд. Кайхусрав ба онон зинњор
дод ва эшонро миёни мондан дар пеши вай ва баргаштан ба
кишварашон озод гузошт.

1

Канкош – машварат.
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Бархе назди Кайхусрав монданд ва гурўње дигари ба кишвари
худ бозгаштанд. Кайхусрав аз кушта шудани Пирон сахт андўњгин
шуд ва гуфт: дареѓо, ки ў гаронмояе буд дар миёни палидињо ва
фариштае дар миёни девон. Ба Худо савганд, агар ўро зинда
меёфтем, њуќуќи ўро пос медоштам ва ба некї подош медодам, вале
он ки рафтааст бознамегардад. Сипас, фармон дод ўро љомаи марг
пўшанд ва пайкарашро ба кишвараш бибаранд.
Ёдкарди руйдодњое, ки ба кушта шудани Афросиёб анљомид
Пас аз он саркардагон ва сипоњиён аз њар сў ба Кайхусрав
пайвастанд ва бо афроштани Дирафши Ковиёнї дар пешопеш ўро
њамроњї карданд.
Чун Афросиёб бо сипоњаш аз Љайхун гузашт ва гузориши марги
Пирон ва дигар саркардагон ва зинњорхоњии гурўње аз туркон ба ў
расид, нерўяш аз њам пошид, фармон дод, ки анљуманро тињї
кунанд, он гоњ аз тахт ба зер омад ва љома бар тан дарид ва сар бар
хок нињод ва бо ашки равон дард аз дил берун рехт ва оњи сард аз
сина баровард ва бетобї намуд. Сипас љомаи дигар бар тан кард ва
ба саркардагону бузургони лашкар бор дод ва бо онон дарди дил
кард ва андўњи худро дар миён нињод ва эшонро ба љангидан
барангехт ва бахшидани њамагуна молу дороиро ба гардан гирифт
ва ба онњо фармони равон шудан дод.
Сипоњ бо Афросиёб равон шуданд то дар баробари лашкариёни
Кайхусрав рада бастанд. Ду сипоњ дар биёбоне, ки сўи рости он
Хоразм ва сўи чап Дењистон буд, лашкаргоњ заданд. Афросиёб
паёмовароне фиристод ва дархости оштї кард ва пардохтани
дороии бисёрро ба гардан гирифт.
Кайхусрав дар посух гуфт: Ба Худо савганд, ки ту наметавонї бо
сухан ё дорої маро бифиребї. Миёни ман ва ту чизе љуз шамшер
нест.
Афросиёб фармон дод дуњулњоро ба садо дароваранд ва омодаи
набард шаванд. Ду лашкар набардро оѓоз карданд, то ин ки шаб
миёни онон људої афканд.
Кайхусрав ба саркардагону ёрон фармон дод, ки шабро бедор
бимонанд ва чашм ба шабехуни душман дошта бошанд. Гўї, ки ў
рўйдоди пинњониро аз паси пардае нозук медид, ки Афросиёб
омодаи шабехун мешавад. Чун шаб чодари сиёњи худро фурў овехт,
Афросиёб бо гузидагоне аз сипоњ ва ёрони хеш омодаи тохтан бар
Кайхусрав ва сипоњи ў шуд, ки Рустам ва дигар саронро дар пеши
рўи худ бедор ва омода ёфт.
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Афросиёб дар ин љанги шабона, пас аз он ки бештари сипоњиёнаш кушта шуданд, пушт бидод ва гурехт. Сипас, чун фардо шуд,
ду сипоњ ба набарди рўзона пардохтанд ва баробари њам рада бастанд ва љойгоњњои худро сомон доданд ва якдигарро зери борони
тир гирифтанд, бар њамдигар найза афканданд ва шамшер заданд,
то ин ки хуршед гармои миёни рўзро бар овардгоњ афканд.
Дар ин њангом боди тунд бархост ва гарду хоки тарснок барангехт ва хоку сангреза ба чашми туркон пошид.
Эрониён бо юрише корсоз бар онон тохтанд ва гурзу шамшер
бар онон фуруд оварданд ва эшонро торумор карданд. Афросиёб
бо шуморе андаке аз вежагонаш гурехт ва бештари сипоњиёни турк
зинњор хостанд. Кайхусрав пирўзмандона бо бањрањои љангї ба
лашкаргоњи худ бозгашт ва ба хуррамии шикасти душман бо
Рустаму дигар бузургон ба шодхурї нишастанд.
Кайхусрав гуфт: њарчанд душманро накуштем, лекин бар ў
шикофе ворид овардем ва захмї кардем ва ўро гурезондем ва бо
чандон ёрони гарданфарозаш ўро озурдем ва аз диёри худ рондем.
Чун бомдод баромад, худро шустушў доду љомаи ниёиш пўшид ва
бо Худованд ба розу ниёз пардохт ва пешонї бар хок суд ва сипос
гузорид. Сипас, дињишњо ба мардум бахшид ва ба фармондењон
хилъат дод ва ѓаноиму асиронро миёни онон бахш кард.
Он гоњ касе ба назди Кайковус фиристод то достонро барои ў
бигўяд ва худ бо сипоњиён ба сўи Бињишти Ганг равон шуд.
Чун ба он љо расид ва бар шањр даст ёфт, сипоњ ва љосусонеро
барои ёфтани Афросиёб ба њар сў фиристод.
Гузориши Афросиёбро дар паси Чин ёфтанд, ки бо найранге аз
дарё гузашта ва дар дижи худ «Гангдиж» ном, пинњон шудааст.
Кайхусрав дар паи ў равон шуд ва чун ба Чин расид, Фаѓфур подшоњи Чин ўро мењмонї кард ва худ ба тани хеш аз ў пазирої кард.
Дигар шоњони он сомон ва шањрњо низ аз Фаѓфур пайравї карданд
ва ба дидани Кайхусрав омаданд ва армуѓонњо бар ў афшонданд.
Онгоњ барои гузаштан аз дарё киштї ва дигар абзорњоро барои
ў омода карданд ва ёрї доданд ва дўш ба дўши Кайхусрав омаданд
то бо сипоњаш аз дарё гузашт ва чун ба наздикии «Гангдиж» расид,
Афросиёб монанди симоб аз он љо гурехт ва нињон шуд, гўё замин
ўро дар худ фурў бурд. Чун Кайхусрав ба «Гангдиж» даромад, онро
чун бињиште ёфт, сахт зебо ва покиза ва саршор аз хўроку озуќа,
дар он ба осоишу оромиш пардохт ва доди айшу нўш бидод ва
дороињои онро гирд овард.
Пас аз он Рустам ва фармондењон дуруст он диданд, ки Кайхусрав ба Эрон бозгардад ва ўро бим доданд, ки мабодо кишвар
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табоњ гардад ё душманон бад-он ба чашми оз бингаранд ё Афросиёб тарфанде ба кор барад ва бад-он дастдарозї кунад.
Кайхусрав омодаи бозгаштан ба Эрон шуд ва он сарзаминро ба
подшоњонаш вогузошт ва бар онњо бож баст ва ба тохт равонаи
Эрон шуд. Фаѓфур ва дигар шоњон ўро хидмат карданд ва намоз
бурданд ва хостањо ба ў бахшиданд ва додани божро гардан нињоданд ва дар рикоби Кайхусрав ва дар хушкиву дарё фароз омаданд
ва ўро то Сиёвушобод њамроњї карданд.
Кайхусрав ба Сиёвушобод даромад ва аз шодиву пирўзї ва
андўњи ёди падар гирист. Сипас, аз он љо ба Бињишти Ганг омад ва
аз мардуми он, дар бораи Афросиёб пурсиш кард, лекин мардум
чизе беш аз ў намедонистанд.
Кайхусрав ба сомон бахшидани корњо ва устувор сохтани марзњо пардохт ва шоњони Чину Хутану Туркро ба кишварњояшон
бозгардонд ва ба онон хилъат дод ва фармондењони худро ба фармондории бахшњои кишвар баргузид. Сипас ба Чоч ва аз он љо ба
Бухоро рафт ва аз Љайњун гузашт ва дар Балх бо сипоњиёнаш дидор
кард (26) ва ба сўи Хуросон равон шуд ва аз он љо ба пойтахташ
дар Форс бозгашт.
Кайковус бо бузургону сарон ба пешвози Кайхусрав омаданд,
пас њар як ба бузургдошти дигаре аз асп пиёда шуданд ва он гоњ
бар тахти заррин нишастанд ва дар њоле, ки фармондењон ва сарон
гирдогирди онњоро гирифта буданд, ба хўрдану ошомидан ва
љашну шодї саргарм шуданд. Кишвар бо онон оромиш ёфт ва
љањон дарњои нозу фаровонї ба рўи мардум гушуд.
Сипас, Кайхусрав ба саросари кишвар нома навишт ва фармон
дод, ки дар камини Афросиёб бошанд ва барои љустани ў аз зери
сангу кулўх њам, ки шуда, бикўшанд, то саранљом љои пои ўро дар
перомуни Озарбойљон ёфтанд. Кайковус ва Кайхусрав ва фармондењони кишвар барои дидор аз оташгоњ ва парастиши Худо ба сўи
Озарбайљон равон шуданд то аз Худованд бихоњанд, ки ононро ёрї
кунад, то ба осонї бар Афросиёб даст ёбанд. Чун ба он љо расиданд, гурўње аз пешравону мардонро ба љустуљўи Афросиёб пароканда сохтанд. Гарсеваз ва чанд тан аз сарони турк дар дасти
Гўдарз асир буданд.
Дар ин њангом чунин пеш омад, ки некмарде аз бандагони Худо
«Њум» ном, рўзе Афросиёбро танњову овора ва бечораву забун ва
дар њоле, ки шакл бигардонида буд, то кас нашиносадаш, бидид ва
бишнохт ва дастгир кард. Ва чун яќин кард, пайке тезтоз ба сўи
Гўдарз, ки аз њама наздиктар буд, фиристод ва ўро огоњ кард, вале
чун Гўдарз омад, Афросиёб бо љодугарї аз дасти Њум гурехта ва ба
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обгире аз канораи камоби дарё даромада ва дар он пинњон шуда
буд.
Њум, ки сахт парешону ноором буд, Гўдарзро ба даромадангоњи
бирка1 роњнамої кард. Гўдарз Гарсевазро фаро хонд ва ўро барањна кард, Чандон тозиёна бар ў заданд, ки гўштњои танаш рехт ва
фарёд мекашид ва фарёдрас мехост. Чун Афросиёб овои бародарро
шунид, натавонист беш аз он худдорї кунад, њамин ки сар аз об
баровард, Гўдарз камандро тобиду андохт ва каманд ба сони
гарданбанд ба гарданаш афтод.
Пас ўро ба сўи худ кашонду дастгир кард ва шонањояшро баст
ва ўро ба ёронаш супурд. Пайкони тезтак,2 мужда ба Кайковус ва
Кайхусрав бурданд, ки Афросиёб дар дом афтодааст.
Пас Афросиёбро фаро хонданд. Гўдарз онро ба назди онон
овард. Њарду Худовандро намоз бурданд ва сипос гуфтанд. Чун
Кайхусрав Афросиёбро хору хаста бо љомањои жанда ёфт, наздик
буд дилаш бисўзад ва бар ў бибахшад. Лекин бедиранг шамшер
баркашид ва ўро ба ду ним кард. Сипас ба гиря афтод, вале ашки
худро ба остин пок кард ва фармон дод ўро ба гўр биспоранд ва
Гарсевазро низ ба ў бирасонанд.
Бо нобудии Афросиёб хурду калон шод шуданд ва ба якдигар
шодбош гуфтанд. Кайхусрав бахшишњо кард ва садаќањои фаровон
дод ва ба фармондењон хилъатњо бахшид ва ба онњо подошњое фаровон арзонї кард ва ба вежа ба Гўдарз дороињои калону гаронбањо дод.
Сипас бо Кайковус ва дигар фармондењон ба пойтахташ – Форс
бозгашт ва ба доду дињиш пардохт ва бисоти амну осоиш густард.
Кишвар оромиш ёфт, мардум шодмон гаштанд ва рўзгори осудагї
фаро расид ва равшанї њама љоро фаро гирифт. Корњо сомон ёфт,
шодї њамаљогир шуд (27).
Пас чун Кайковус ба камоли ком ва орзуи худ расид, пайки марг
ба сўи ў тохтан овард. Дар ин њангом 150 сол подшоњї карда буд.

1
2

Бирка – кўл, њавз.
Тезтак – даванд, тезрав.
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ПОДШОЊИИ КАЙХУСРАВ ПУРИ СИЁВУШ
Чун Кайковус мурд ва Кайхусрав ба подшоњї расид, чањон аз
партави ў равшан шуд ва тирагї аз кишвар рахт барбаст. Фиристодагони шоњон бо армуѓонњо ва божњо ба назди ў омаданд ва
ганљинаи подшоњї аз дорої саршор шуда, дили мардум аз дўстиву
шукўњи ў оканда гардид ва ба рўзгори ў кишвар чун тозаарўсе
љавону зебо шуда буд, дар љомањое аз паранду парниён ва зеварњои
гаронбањо. Замона покиза ва некў гашт, на душманиву ситез буд ва
на ошўбу нигаронї.
Мардум аз гунаи бади кишвардорї ва бадроии Кайковус ва
нокомии ў дар гардонидани кишвар, осуда шуданд. Ва аз газанду
зиёни Афросиёб ва ранљи сипоњиёнаш ва гирифтории њамешагии
рўзгори ў осоиш ёфтанд ва ба љои Кайковус ва Афросиёб фариштае
дар чењраи подшоњ ёфтанд. Мардум низ дигар шуданд. Чї некў
гуфта он донишимард, ки: «Рўзгоронро чун одамиён умре аст,
шикебо бошед то рўзгори бад ба сар ояд ва њангоми он поён
пазирад».
Чун Кайхусрав дид, ки љањон ба фармони ў даромадааст ва
шоњон ба ў наздик мешаванд ва сари риштаи њамаи љањонро дар
даст дорад, тарсид, ки мабодо саркашї ва шодии фаровон ончиро
дар поёни зиндагї бар сари Љам овард ва дар оѓоз Кайковусро
фирефтаи худ кард, ба дили ў низ роњ ёбад ва њамчунон ки он дуро
аз роњи рост бадар кард ва ба носипосии Худо кашонд, ўро њам ба
саркашї водорад. Аз ин рў, њамвора аз подшоњї рўй барметофт ва
порсоёна ба бандагии Худо наздиктар мешуд ва њамвора рў
гардонидан аз дунё ва зеварњои онро ба хештан ёдоварї мекард ва
њарчи бештар ба кор ва тўшаи љањони дигар мепардохт ва барои
сафар ба он љањон тўша бармегирифт, то ин ки шаст сол бар
подшоњиаш гузашт.
Ёдкарди гўшагирии Кайхусрав аз подшоњї ва вогузоштани
он ба Луњросб - писари амуяш
Чун ройи Кайхусрав бар канорагириву људої аз подшоњї ва
гўшагирї устувор шуд, њама фармондењону бузургон ва гаронмоягони кишварро гирд овард ва ба онон гуфт:
Эй хешовандон, бародарону фарзандонам, ман бар онам, ки ба
сўи парвардигорам биравам ва ба кори љањони дигар бипардозам.
Барои ин «Луњросб»-ро, ки аз нажоди ман ва амузодаи ман аст,
љонишини хеш мекунам.
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Ў ин шоистагиро дорад ва метавонад љои маро бигирад ва
суфоришњои маро ба кор банданд. Акнун агар ниёзе доред, аз ман
бихоњед ва бо ман паймон бибандед, ки аз ў фармон хоњед бурд.
Њамагон ба дард гиристанд ва бисёр ба дурии Кайхусрав афсўс
хўрданд ва фармони ўро бо љону дил пазируфтанд, ки аз љонишини
ў пайравї кунанд.
Пас саронро ба фармондории бахшњои кишвар баргузид ва
ононро бар шањрњо фармонраво сохт ва бар ин паймоне навиштанд. Онгоњ яке аз ганљњои худро миёни онон бахш кард ва љомањояшро ба Рустам бахшид ва чорпоёнро ба Тўс, обу мулкашро ба
Гўдарз, љангафзорашро ба Гев ва фаршњояшро ба Бижан бахшид.
Ва ганљи дигареро ба бечизон, бечорагон, нобиноён дармондагон,
замингирон1, падармурдагон ва занњои бешўй бахш кард. Ганљи
дигареро низ барои бозсозии дижњо, корвонсароњо, оташгоњњо,
канисањо, бозсозии пулњо, устувор кардани марзњо ва дармони
беморону пирон ва девонагон вежа сохт. Сипас, Луњросбро пеш
хонд ва ўро ба гоњ баровард ва афсари хешро бар сари ў нињод ва
ангуштарии шоњиро ба ў бахшид ва ба фармондењону бузургон
фармон дод, ки бо ў паймон банданд ва аз ў пайравї кунанд. Ва ба
Луњросб суфоришњои бояста кард.
Суханони барљастае аз гуфтори Кайхусрав
дар суфоришњояш ба Луњросб
Аз суханони Кайхусрав ин аст: равиши пешиниён ин будааст, ки
подшоњони гузаштаи моро худовандгор мехонданд, зеро агар пояи
кори онон бар додгарї ва бењбуди кори мардум бошад, ба кори
Худованд, ки гиромї аст номи вай, монанд мешавад, Худое, ки
нигањбони офаридањост. Бар ин поя худої парвардигории осмон
аст ва подшоњї парвардигории замин.
Пас касе дархўри ин ном тавонад буд, ки бар хештан бояста бидонад, ки дар њар коре, ки ба дасти ў меравад, устувории фармонњои офаридгорро пеши чашм дошта бошад ва дар корњо худро
љонишини Худо бидонад, ва чунон ки бояд, корњоро дар љое бояста
анљом дињад ва бад-онњо сару сомон бахшад.
Аз суханони дигари ў ин ки: бидон, ки подшоњони гузаштаи мо
њар љо дар љулгањо,2 кўњњо, каронањо, дарёњо, љазирањо љое ёфтанд,
ки шоёни ободонї буд, дар он шањре бароварданд. Њамонгуна њам
пешањо офариданд ва абзорњо сохтанд. Акнун роњи ту ин аст, ки аз
1

Замингир - барљомонда
– замини њамвор

2Љулга
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дастовардњои онон нигоњдорї кунї ва бар њар беху буне, ки
барнишонданд, шохањо бияфзої ва ончиро, ки нав бароварданд, ба
бор биншонї ва бар рўи ончи онњо пай афканданд, ободонї созї ва
дар нигоњдориву афзоиши биноњои онон бикўшї ва бари гирди
шањрњоро бору бикашї ва шањрњоро биёрої ва он чиро, ки ниёз ба
навсозї дорад, бозсозї кунї ва њар љоро, ки дар дижњо ё кандакњо
рахнае падид омада, онро бибандї.
Аз суханони дигар ин, ки: шоиста аст, ки мардумро ба кори
ободонї ва рўй овардани њарчи бештар ба он бидорї, зеро устувории кишвар ва некўњолии мардум ба дорої бастагї дорад, ки
Худованд онро абзори растагорї ва бењбуди кори он љањон
сохтааст. Ободонї кон ва сарчашмаи дороињост. Аз дигар суханони ў ин ки: шањрњо њар кадом, гоњ ба гоњ омољи фаровониву
хушксолї мешаванд. Њар гоњ ба соле борон кам борид ва ѓаллаву
дона даст надод ва бими тангдастї ва ноёбї буд, шоиста аст, ки
подшоњ фармон дињад, ки то гандуму љав ва дигар донањоро
фароњам оваранд ва нагузоранд, ки озмандону моландўзон ѓаллањоро аз шањре ба шањри дигар бибаранд, зеро ин бар бозаргонон ва
пешаварон аст, ки колоњо ва хўрокињоро аз љое ба љои дигар
бибаранд.
Зиёнњое, ки ба љонварон ва ободињо мерасад, се гуна аст: нахуст
камбудњои њамагонї, ду дигар љангњои хонумонбарандоз, саввум
беморињои њамагир. Лекин камобињо ва хушксолињо аз њама
душвортар ва кушандатар аст, зеро хушксолї хору борро, ки мояи
зиндагонии љондорон аст, нобуд мекунад. Ва басо шањрњо, ки бар
асари кўтоњии фармондоронаш дар ин бора, аз байн рафтааст.
Њам аз гуфтањои ўст: лекин додварзї, ки бегумон ту пойгоњу
арљи онро нек мешиносї ва медонї, ки додгустарї мояи мондагории ободонињо ва бењбуди кори кишвар аст ва сомонеро устувор
месозад ва мояи бениёзї ва тавонгарї аст. Додварзии подшоњ
танњо тарозуе аст, ки бо он корњо санљида мешавад ва дар ин
тарозу ситамкор аз додгар ва марди паст аз донишманд пайдо меояд. Њар гоњ дар ин тарозу костї пайдо шавад, кори санљиш бањам
мехўрад.
Низ гуфт: подшоњ монанди намак аст, ки хўрокро дилпазир мекунад ва онро аз табоњї нигоњ медорад, вале агар намак худ табоњ
гардад, чизе онро некў натавонад сохт.
Њамчунин гуфт: подшоњ ба об монад, ки марди гулўгирифта
менўшад, то аз хафагї рањої ёбад, вале агар об худ дар гулў гир
кунад, чора чист?
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Ва боз гуфт: подшоњ монанди оби покизае аст, ки шўх аз тан пок
мекунад, лекин агар худ олуда бошад, кадом шўяндае онро пок
хоњад кард?
Низ гуфт: подшоњ доруе аст, ки бемориро бењбуд мебахшад, вале
агар дору худ табоњ шуда бошад, мардум ба чї чиз худро дармон
кунанд?
Аз дигар суханони ўст: бар подшоњ аст, ки чун љанг ба поён
расад, њамаи нерўи худро барои бењбуд бахшидан ба кори мардум
ва ободонии харобињо ба кор барад, зеро њоли подшоњ дар љанг ва
пас аз он ба пизишки дилсўз монад. Нахуст ночор мешавад
бибурад ва бишкофад ва доѓ нињад, лекин чун аз инњо бипардохт,
бар ўст, ки шикофро бидўзад ва захмро фароњам гузорад ва
бибандад.
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ПОДШОЊИИ ЛУЊРОСБ
Чун Кайхусрав аз устуворсозии кори подшоњии пас аз худ осудадил гашт ва онро ба Луњросб супурд, бо фармондењон ва вежагон
падруд гуфт ва саргардону беомољ ба роњ афтод ва гирди љањон
гардид. Ва пас аз ин дигар касе аз ў огоњиву нишоне наёфт.
Луњросб бар тахти гавњарнишон баромад ва афсар бар сар нињод ва ангуштарии подшоњї дар ангушт кард, он гоњ Рустаму Тўс
ва Гўдарзу дигар фармондењон ва бузургонро бор дод. Њангоме ки
ба назди ў омаданд, Луњросб рўй ба онон кард ва гуфт: ман ба ёрии
Худованд суфоришњо ва андарзњои Кайхусравро ба кор хоњам баст
ва ба роњи ў хоњам рафт ва аз шеваи ў пайравї хоњам кард ва рўй ба
накўсомонии њамагон хоњам овард ва дўстдорї ва дод хоњам
густурд. Њамагон ўро намоз бурданд ва сутуданд.
Он гоњ Луњросб некхоњона ва кўшо ба кишвардорї пардохт ва
гумони неки Кайхусрав ва низ пешбинињои вайро дар бораи
кишвардории худ баровард. Пас рўй дар кор нињод ва барномаи
худро бо дар афзудану устувор кардан ва зебо сохтани Балх оѓоз
кард ва оташгоњњо ва парастишгоњњо сохт. Ва низ ба накўсомониву
ободсозии дигар сохтмонњо њиммат гумошт, корњои девониро
сомон дод ва бар њуќуќу љираи сипоњиён дарафзуд ва Бухтунассарро (28), ки ба порсї «Бахтаршањ» гўянд, ба сипањбадии сарзаминњои Ањвоз то Рум баргумошт ва ўро ба љанги Бохтар фиристод
ва бар Банї Исроил чира гардонид, корњо кард, ки дар љои худ аз
он сухан хоњад рафт (29).
Шоњони рўи замин подшоњии Луњросбро пазируфтанд ва армуѓонњо фиристоданд ва худ низ барои наздик шудан ба ў ба пешгоњ
омаданд ва фармонбарии ўро гардан нињоданд.
Луњросбро ду писар ба номњои Гуштосб ва Зарир буд. Њарду
бархўрдор аз покнажодї ва диловарии бисёр. Ва ончи Гуштосбро
вежатар сохт, зебоиву нерўмандї ва болобаландиву бањрамандии
фаровони ў аз фарраи эзидї буд. Бо ин њама, аз ин ки падар
фарзандони Кайковусро бар ў бартарї дода ва ононро ба
фармондории шањрњо фиристодааст ва ўро аз ёд бурда буд, кинае
дар дил менуњуфт, чунонки саранљом аз рўи хашм даромад ва
ношинохта рўй ба Рум нињод. Чун танњову овора бад-он љо расид,
яке аз шањрвандон аз хонадони Фаридун ўро паноњ дод ва гиромї
дошт.
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Саргузашти Гуштосб дар сарзамини Рум
Ойини подшоњони Рум, ки ба онон ќайсар мегуфтанд, ин буд, ки
чун духтаронашон ба синни заношўї мерасиданд, саршиносону
бузургонро дар кохњои худ гирд меоварданд ва духтарро мефармуданд, ки бо канизаконаш пеши онон дарояд ва њар касро, ки ба
шавњарї баргузинад, тољи худро бар сари ў нињад, то падар ўро ба
њамсарияш дароварад.
Чунин пеш омад, ки духтари бузурги ќайсар Катоюн ном дар
хоб дид, ки бо љавоне зеботар, барозандатар ва хирадмандтар аз
њама њамсар шудааст, вале шавњараш бегона аст. Ин хоб дар њамон
њангом буд, ки духтар ба синни заношўї расида буд. Падар ба
ойини њамешагї фармон дод, ки мардуми саршинос дар кох гирд
оянд ва пас аз он ки аз онон бо хўрокї ва ошомиданї пазирої
карданд, ба духтараш Катоюн дастурї дод то ба миёни бузургону
мењмонон дарояд ва шавњари худро баргузинад.
Катоюн ба миёни онњо омад ва њамаро нек нигарист, вале њеч
кадомро хуш надошт. Дигар рўз боз Катоюн даромад ва касеро, ки
мехост, наёфт.
Саввум рўз ќайсар фармуд, ки њамаи мардум, аз тўдагон ва
вежагон, гирд оянд, Гуштосб низ дар миёни мардум ба кох даромад
ва дар радаи пойин бинишаст.
Чун аз хўрду нўш бозпардохтанд, Катоюн дар миёни канизакони
хеш бар анљуманиён даромад ва гирд бар гирди эшон бигардид, то
ба Гуштосб расид. Чун дар ў нигарист, гуфт: ин њамон аст, ки ба
хоб дидаам. Пас тољи худ бар сари ў нињод ва бозгардид.
Ба ќайсар гузориш доданд, ки Катоюн љавони ношиноси бегонаеро баргузидааст, љавоне ба чењра аз њамагон зеботар ва дилработар. Ќайсар сахт хашмгин гардид ва барошуфту гуфт: ўро ба
зании он љавон дармеоварам. Пас фармон дод, ки ўро танњо ва бе
сомони арўсї ва бо њамон љомањои оддї ва рўзонааш ба Гуштосб
биспоранд ва њардуро аз шањр берун кунанд.
Гуштосб ба Катоюн гуфт: эй бонуи озода, барои ту бояста нест,
ки аз кохи шоњї ва он њама нозу осоиш ба хонае дуру танг биёї.
Бидон, ки ман мардеам дур аз мењан ва наметавонам, чунонки
бояд, њаќќи туро бигзорам ва мояњои осоиши бонуе, чун туро ба
гунае, ки дархўри туст, фароњам оварам.
Катоюн гуфт: эй љавон, ман ба фармони Худо ва ту хушнудам ва
аз ту мехоњам, ки ба сарнавишти Худо хушнуд бошї ва ба зиндагї
бо ман хурсанд шавї, он чиро, ки Худо хоњад ва кунад, устувор
бидор ва саранљоми некро чашм бидор.
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Гуштосб дасти Катоюнро гирифт ва ўро ба хона бурд ва то он
љо, ки тавонист, дар чокариву дўстдории ў кўшид. Ва њар як мењри
дигареро дар дил љой доданд ва шабе хуш ва дархўри ситоишро ба
рўз оварданд.
Чун бомдод шуд, Катоюн аз гарданбандаш марвориде даровард
ва ба худованди хона дод, то онро бифрўшад. Мард онро ба ду
њазор динор фурўхт. Бо он пул дигаргуние дар зиндагии онон
падид омад. Пас, ба фармони ќайсар ба беруни шањр кўчиданд ва
дар хонае фуруд омаданд, ки аз њамдиливу дўстдорї ва ёрии онњо
сахт покиза ва некў менамуд.
Катоюн аз зебоиву хушхўии Гуштосб донист, ки ў аз шоњзодагон
аст. Пас бар дўстї ва гиромидошти ў афзуд.
Пас аз он дар шикори шерон ва њунарњои шоњона, корњое аз
Гуштосб сар зад, ки овоза ва гузориши он ба гўши ќайсар расид.
Ќайсар шодмон гашт ва ўро ба пешгоњ хонд. Чун дар ў нигарист,
чашму дилашро аз зебоиву фарњехтагии ў саршор кард. Онгоњ дар
њар њунар ва ойине, ки озмуд, ўро бењамол ёфт, пас барои ин ки
пойгоњи ўро нашнохта ва бар ў ситам раво дошта буд, аз ў пўзиш
хост ва фармуд бо њамсари худ дар бењтарин кохи подшоњї
биншинад.
Пас чандон мол ва дорої ба онон бахшид, ки мояи хост ва
рашки хоњандагон гардид. Пас аз он, рўзе аз рўзњо, ќайсар пой
фишурд, ки Гуштосб ба ростї ўро аз нажод ва табори хеш
биёгоњонад.
Чун Гуштосб худро шиносонд, зоњири њолаш бар ростгўии ў
гувоњ буд, ќайсар ўро намоз бурду гуфт: дуруду хушомад бод бар
подшоњзодае, ки бо омадани худ моро гиромї дошт ва кохи моро
биёрост ва моро шодмон гардонид ва бар мо нерўмандї бахшид.
Њамон њангом аз он љо пеши Катоюн даромад, сару чашмаш
бўса дод ва гуфт: духтари нозанини ман, ту некўтарин гузиниш ва
росттарин андешаро доштї, акнун аз подшоњї ва дороии падарат
њарчи хоњї бихоњ, ки дареѓ нест.
Мужда бодат ва чашмат ба чунин некбахтї ва бузургдошт, ки
Худованд бањраи ту кардааст, равшан бод. Катоюн ашки шодмонї
рехт ва падарро посухе некў дод.
Аз он пас ќайсар бештари рўзњои худро бо Гуштосб мегузаронд
ва бо ў ба бодахорї мепардохт ва ба ў мењр меварзид ва љањонро ба
чашми ў менигарист.
Рўзе сабаби људоии Гуштосб аз Луњросбро бозпурсид. Гуштосб
саросар достонро барои вай бозгуфт.
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Ќайсар ба Гуштосб гуфт: агар ту бихоњї, ман омодаам бо ў
пайкор кунам ва туро ба коми дилат бирасонам. Гуштосб посух
дод: шоњо, ройи ту пуртарин ва равшантарин аст.
Ќайсар аз миёни сипањсолорон, фиристодае баргузид ва ба сўи
Луњросб равон кард ва ба ў суфориш кард, ки ба Луњросб бигўяд:
ман ва ту аз табори Фаридунем ва туро бар ман бартарї нест. Пас
чї шуда, ки бар ман хирољ бастаї ва њамасола аз ман бож
меситонї, акнун танњо як роњ дорї ва он ин аст, ки њамаи он чиро
аз ман гирифтаї ва њамчанди он ба сўи ман бозфиристї, вагарна
ман сахт ва устувор бо сипоње гарон ба сўи ту омада ва бо њама
нерў аз ту кина мекашам ва кишвари туро пайвастаи кишвари худ
хоњам сохт. Номае њам ба њамин мазмун ба ў навишт ва њамроњи
пайке шоиста равона кард.
Чун фиристода ба дарбори Луњросб даромад, гумоштае ўро ба
пешгоњи подшоњ овард ва дар љойгоњи элчиён фуруд овард.
Луњросб Зарир ва бузургонро фаро хонд ва фиристодаи ќайсарро пеш хонд ва ба суханонаш гўш фаро дошт. Чун фиристода
паёми дурушти ќайсарро бигузорид, Луњросб ва њозирон дар
шигифт монданд ва гуфтанд: ба яќин чизе сабаб шуда, ки ќайсар
инчунин суханони густохонае ронда ва ба чунин роњи душворе гом
нињодааст.
Пас фиристодаро ба љойгоњи худ бозгардонид ва бо якдигар ба
гуфтугў ва ба ройзанї нишастанд ва саранљом њамагї бар он
шуданд, ки бо нармї ва мењрубонї аз фиристода сабаби ин густохии ќайсарро бозпурсанд, ки сабаби ин густохї, ки аз љойгоњи
ќайсар фаротар аст, чист?
Аз ин рў, ба фиристода чандон армугонњои хиракунанда бахшиданд, ки њаргиз он андоза хоста надида буд ва тасаввури он бар
андешааш нагузашта буд.
Пас фиристода розро ошкор кард ва гуфт: он чи ќайсарро чунин
нерўманд ва пуштгарм карда, домоди ўст, ки беш аз њар кас ба
Зарир монанда аст ва ин рафтор аз андешаи ў моя гирифта.
Њама донистанд, ки ин љавон љуз Гуштосб нест, аз сўе аз ин
пешомад њароснок шуданд ва аз сўи дигар аз пойгоњи волое, ки
бањраи Гуштосб шудааст, шод гаштанд.
Аз ин рў, сарон ва бузургон ба Луњросб пешнињод карданд, ки
Гуштосбро аз худ хушнуд кунад ва пеш аз он, ки подшоњиро ба зўр
ба ў вогузор кунад, худ монанди Кайхусрав Гуштосбро ба
љонишинии худ баргузинад.
Луњросб ин пешнињодро писандид, зеро худ бар он буд, ки аз
кори љањон чашм бипўшад ва ба гўшагирї ва парастиши Худованд
рўй оварад. Пас Зарирро бо тољ ва ангуштарї ва љомањои шоњї ва
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гавњарњо ва аробањо ва бо чанд тан аз бузургон њамроњ кард ва ба
сўи Гуштосб гусел дошт ва суфориш кард, ки ба Гуштосб бигўяд:
фарзанди ман, љуз сарсупорї дар баробари сарнавишт гурезе нест.
Кунун, ки сарнавишт дар ин муддат туро дар сарзамини Рум
чунин арчманд гардонида, бегумон хоњї тавонист њамон пойгоњро
дар сарзамини Форс ба даст оварї, ба вежа, ки дурї аз кишвар ва
гузашти шабу рўз туро парварда ва озмуда кардааст, пас ту
шоистагии кишвардориро ёфтаї ва кишвар низ шоистаи туст ва
касе чун туро мељўяд ва даст ба сўи ту дароз кардааст. Пас аз сари
бахшоиш ва покрої ин хостаро бипазир ва рўй ба кишвар овар ва
аз гузашта чашм бипўш ва бо омаданат моро шодмон кун ва кори
падарро ба гардан бигир, то ў бо осудадилї ба парастиши
парвардигор ва кори сарои дигар бипардозад. Падарат пир
шудааст ва солхўрдагї ва нотавонї ўро аз по андохта.
Он гоњ фиристодаи ќайсарро фаро хонд ва ба ў гуфт: бирав, ба
ќайсар бигў, ту ба хостаи худат расидї ва ман њам хушнудии туро
бар хушнудии худ баргузидам, пайвастан ва даромехтани ду
кишвар бар ту фархунда бод.
Сипас ба ў хилъат бахшид ва ўро бо Зариру сарони кишвар ба
сўи Гуштосб равона кард.
Бозгашти Гуштосб аз сарзамини Рум ба Эрон
Чун Зариру сарон ба сарзамини Рум расиданд, Гуштосб бо
шодии фаровон ононро пазируфт ва ќайсар низ эшонро гиромї
дошт ва, чунон ки бояд, дар бузургдошти онон кўшид ва сарони
Эронро дар кохњои вежа љой дод ва ба хубї аз онон пазирої кард.
Њамин, ки Зарир паёми Луњросбро расонд, Гуштосб бо љону дил
онро пазируфт ва љомаи шоњиро пўшид ва тољи шоњї бар сар
нињод ва аробањо ва гавњарњоро дарёфт кард. Он гоњ нахуст ќайсар
ва пас аз ў Зарир ва фармондењон бар ў гавњар афшоданд ва чанде
дар сарзамини Рум мењмони ќайсар буданд.
Пас аз он ки ќайсар бахшишњои фаровоне аз ганљинаи вежаи худ
ба онон бахшид, Гуштосб њамроњи Зарир ва дигар сарон роњии
Эрон шуданд, дар њоле, ки ќайсар аз дороињо ва ганљинањо ва
колоњои румї чандон ба Гуштосб бахшид, ки шумурданї набуд.
Ба Катоюн низ њазор канизак ва гунањои фаровоне аз хоста
бахшид ва то се манзил Гуштосбро бадраќа кард ва аз ў хост, ки
њамчунон дўш ба дўши ў биравад. Гуштосб напазируфт ва пас аз
он, ки ба ў хилъат дод ва аз аробањо ва гавњарњое, ки Зарир оварда
буд, низ бањрае ба ў бахшид, ўро ба кишвараш бозгардонид ва њар
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гуна суханони некў ба ў гуфт ва некї барои ўро ба гардан гирифт
ва пас бо ёронаш роњи Эрон дар пеш гирифт.
Луњросб бо сипоњсолорон ва бузургон ба пешвози Гуштосб
омаданд ва ба гиромидошти якдигар аз аспон ба зер омаданд.
Луњросб дар бузургдошти Гуштосб то он љо ки тавонист, кўшид ва
чун њарду дар кохњои худ ором ёфтанд, Луњросб ба дасти худ
сарриштаи корњои кишварро ба Гуштосб супурд ва бар он гувоњ
гирифт ва Худоро барои ў хонд ва њамон рўз бо чанд тан аз
вежагонаш ба сўи Балх рафт ва дар он љо ба парастиши Худо
пардохт.
Дар ин њангом яксаду бист сол аз подшоњии Луњросб гузашта
буд.
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ПОДШОЊИИ ГУШТОСБ
Чун Гуштосб ба подшоњї расид, Худойро, ки номаш гиромї аст,
сипос гуфт ва ба пуштии фарраи эзидї корњоро сомон дод ва божњо гирдоварї кард. Фармондењонро ба кор гуморид ва шањрњоро
ободон кард ва дар Форс шањри Фасоро сохт ва дар Њинд оташгоњњо поя гузорид ва њирбадон бар он гумошт ва дар додгарї ва
дилбастагї ба бењбуди кори мардум ва сахт гирифтан ба табоњкорон бар падар пешї гирифт. Катоюн духтари подшоњи Румро
сарвари занон ва мењинбонуи кохи шоњї кард. Катоюн Исфандиёр
ва Фаршодвирдро (30) барояш бизод.
Чун сї сол бар подшоњии Гуштосб баромад, Зардушт, ки худро
паёмбар мехонд, даромад ва ойини маљусиро поя гузорид.
Достони Зардушт ва чигунагии ойин ва саранљоми кори ў
Табарї дар таърихи худ аз Ибни Калбї (31) овардааст, ки Зардушт аз мардуми Фаластин буда ва чанде аз умрашро дар хидмати
яке аз шогирдони Урмиёи паёмбар (дуруд бар ў бод) гузаронда ва
дар назди ў гиромї ва баргузида будааст, ки ба норостї ва ба
бебокї бар ў дурўѓ бофта ва суханоне бар ў баста, ки ў нагуфта буд.
Шогирди Урмиё бар ў нафрин кард ва Зардушт гар1 шуд ва аз он
љо ба Озарбайљон рафт ва кеши маљусро поя гузошт. Сипас аз он
љо ба сўи Балх рафт, ки Гуштосб дар он мезист. Чун Зардушт ба
назди Гуштосб расид, ўро ба кеши худ хонд, Гуштосб кеши вайро
пазируфт ва мардумро водор кард, ки банохоњ онро бипазиранд ва
њар ки намепазируфт, ўро мекушт, то ин, ки бо кушторе бузург
бархе пазируфтанд ва гурўње гардан нињоданд.
Табарї гуфтааст, ки Зардушт китобе овард ва онро вањйи Худой
ангошт. Китоб бар дувоздањ њазор пўсти гов навишта шуда ва
зарнигор шуда буд. Гуштосб фармон дод, то китобро дар диже дар
Истахр нигањдорї кунанд ва њирбадонро бар он гумошт ва аз
омўхтани он ба њамагон пешгирї кард.
Ибни Хурдодбењ бар он аст, ки Зардушт аз нажоди Манучењр ва
аз мардуми Мўќони Озарбойљон будааст ва китобе, ки овардааст,
дар ситоиш ва бузургдошти Худованд ва дар бораи руйдодњои
пешин буд ва он чи пас аз он биёяд ва дастурњо ва бикунњои2
диниро дар бар дошт.
1
2

Гар – барас, пес
Бикунњо - вољибот
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Дигарон гуфтаанд, ки Исфандиёр дар пазируфтани кеши Зардушт ва бовар ба он бар падар пешї гирифта буд ва дар роњи
пешбурд ва густариши он сахт гирифта ва пайкорњо карда буд.
Шоњони пеш аз Гуштосб бар ойини ситорапарастї буданд ва
ситорагон ва аз он миён ба вежа Моњ ва Хуршед ва Ноњид ва
Урмуздро мепарастиданд.
Далел бар ситорапарастии онон аз рўзгорони куњан то нав
сухани Абўисњоќ фарзанди Њилоли Собии нависанда (32) аст, ки
дар бораи канизаш Сурайё ном суруда аст:
ﺮى ﺗَﺠﺐ اﻟْﻜَﻮاﻛﻊﺎ ﻣاﻟﱞﺜﺮﻳو
ﺐ ﺻﺎب اﻟْﻜَﻮاﻛﺪﺒإﻧﱠﻨﻰ اَﻋ
ٍﺎ ﺑﻌﺸﺮﺖ ﻟﻠﺜﺮﻳﺛﻨﻴ

ﻠﺸﱠﻤﺲ واﺣﺪةُ ﻟذا ﻣﺎ ﺳﺠﺪتﻓَﺎ

Яъне: Ман, ки кеши собї њастам ва ситорагонро мепарастам, аз ин аст ки
Сурайё бо ситорагон мегардад,
Чун якбор хуршедро намоз барам, дањ бор пеши Сурайё пешонї бар хок менињам.
Зардушт парастиши ситорагонро ойин нињод ва бар он даромехтањо ва суханони дур аз хирад бисёр дарафзуд ва ситоиши
оташро нишонаи наздик шудан ба Худованд донист ва бар он буд,
ки оташ партави Худост ва аз бузургтарин ва гиромитарин
охшиљњост.1 Мардумро ба бузургдошти об суфориш кард, ки мояи
зиндагї ва ободонии љањон аст. Њамчунин боиста донист, ки обро
аз олудагї дур бидоранд ва аз корбурди он дар зудудани палидињо
љилавгирї кунанд ва аз байн бурдани нопокињоро бо мойеъе, ки аз
гов ё шохањои ток ва дигар дарахтон берун меояд, раво медонист.
Хўрдани мурдорро нораво мешумурд ва мепиндошт, ки њар чи
аз даруни одамї берун ояд, палид аст ва барои парњез аз берун
паридани оби дањон ва омехтани он бо хўрокї ва палид кардани он
дар њангоми хўрдан ойини замзамаро бинињод.
Дар се гоњ, ки бо гардиши хуршед санљида мешуд, намоз хонданро боиста медонист: нахуст њангом баромадани хуршед, ду дигар
дар нимрўз, саввум гоњи фурў шудани офтоб.
Хўрдан ва ошомиданро дар косањои чўбин ва сафолин нораво
медонист чи ин овандњо2 палидиро ба худ мегиранд. Заношўї бо
хоњарон ва духтаронро раво медонист, бад ин бурњон, ки Одам, дуруд бар ў, духтаронро ба њамсарии писаронаш дармеовард.
Бар он буд, ки равони мурдагон дар рўзњои фарвардгон (33) ба
хонањои худ бозмегарданд.
Пас фармон дод, ки дар он рўзњо хонањоро бирўбанд ва густурданињои покиза бигустаранд ва хўрокињои хушмазза бигзоранд ва
1
2

Охшиx – унсури азалии офариниш.
Ованд – зарф.
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пас аз он онњоро бихўранд, то равони мурдагон аз бўи хўрокињо
шод ва тоза гарданд ва нерў бигиранд.
Даст задан ба мурдагонро нораво медонист ва мегуфт њар кї ба
мурда даст бизанад, шустани сару тан бар ў боиста мешавад, зеро
бо мурдани одамї ва берун рафтани равони пок аз тан пайкари вай
палид мешавад. Шустани рўй ва дастонро дар њар рўз як бор
боиста мешумурд.
Њамчунин бар мардум боиста донист, ки як саввуми дороии
худро људо карда, ба бечизон, тињидастон ва дармондагон, аз њар
гурўње ки бошанд, бидињанд ва низ дар роњи бењсозии пулњо ва
лойрўбии љўйњо ва обод сохтани заминњо њазина кунанд.
Дар ойини вай мардон бо њарчанд зан, ки мехостанд, метавонистанд заношўї кунанд ва људої миёни зан ва шавњарро љуз дар
се љо: балоякорї,1 љодугарї ва бекешї раво намедонист.
Мастї ва балоякорї ва дуздиро нораво кард ва кайфари балоякорро навохтани сесад чўб ё пардохтани се астор (34) нуќра донист
ва кайфари дузд, агар се тан дурустгор гувоњї медод ва ё худаш
хасту мешуд, ин буд ки бинї ё гўши ўро бишкофанд ва бањои он
чиро дуздида ва товони онро бозситонанд. Зардушт чунин
мепиндошт, ки Худованд офаринандаи азалї, боре андешае табоњ
андешид. Аз он андешаи табоњ, бе хости Худованд Ањримани
бадсиришти палид ва душмани Худо падид омад.
(Шаъни Худо бартар аз он аст, ки ситамгарон мепиндоранд,
сипос Худойро, ки ба мо оини ислом додааст, ки бартарин ва
дурусттарин ва поктарини ойинњост. Дуруди худо бар гузидаи ў
Мухаммад, ки бењтарин ва мењтарин паёмбарон аст).
Чун Зардушт ойини хешро бо ёрии Гуштосб ва писараш Исфандиёр ва бародараш Зарир ва дигар вежагони дарбор ва мардуми
кишвар устувор сохт ва баросуд, ба гашту гузор дар шањрњо
пардохт ва мардумро ба пазируфтани кеш ва ба кор бастани
фармонњояш фаро хонд.
То он ки марде дар шањри Фасо, ки Ибни Хурдодбењ дар китобаш вайро (…) номида аст (35), бар ў парид ва ўро кушт ва тикатика кард, ин пешомад пас аз сию панљ сол аз даъвои паёмбарї ва
дар синни њафтоду њафт солагии Зардушт рўй дод.
Гуштосб сахт барошуфт ва кушандаи Зардушт ва њазорон тан аз
касонеро, ки ойини ўро напазируфта буданд ва ё аз кушта шудани
Зардушт хушнуд буданд, кушт, сипас дар нерў бахшидан ба ойини
ў кўшид ва мардумонро ба пазируфтани кеши маљус водошт ва

1

Балоякорї – сабукпої.
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љонишинии Зардушт ва сарварии мўбадонро ба шогирди вай
Љомосб супурд.
Омадани подшоњи Турк ба љанги Гуштосб
Чун Афросиёб кушта шуд, подшоњии Турк ба ангезаи нармсорї
ва осонгирии Кайхусрав њамчунон дар дасти фарзандони вай
бимонд.
Луњросб њам ба роњи Кайхусрав рафт ва бо онон роњи оштї дар
пеш гирифт ва Гуштосб низ шеваи ин дуро дар пеш гирифт ва кори
турконро ба худи онон рањо кард.
Дар ин ки чї касе дар ин рўзгорон подшоњи Турк будааст, миёни
таърихнависон носозї њаст. Табарї номи ўро «Хурзосб» ва Ибни
Хурдодбењ «Њазорасф» ва нависандаи «Шоњнома» (36) «Арљосб»
медонад, ки ин яке шинохтатар аст.
Арљосб нофармонии Гуштосбро дар сар мепарвонид ва чашми
оз ба Эрон дўхта буд ва мехост дубора љанги миёни Эрон ва
Туркро оѓоз кунад. Дар њамин њангом Гуштосб номае барои
Арљосп навишт ва ўро ба ойини Зардушт хонд. Арљосп барошуфт
ва хашмгин шуд ва њаминро бањона кард ва кинаро ошкор кард ва
аз он чи дар дил дошт парда бар гирифт ва дабирро пеш хонд ва
хост, ки ба Гуштосб чунин бинависад:
Эй худписанди фирефта, ту аз роњи рост баргаштаї ва кеши
падаронатро ба як сў нињодаї ва дурўѓгўеро, ки гумон мекунад аз
осмон омадааст, рост пиндоштаї, суханони ёва ва норости ўро
пазируфтаї ва худро омољи хашми Худованд сохтаї ва тирњои
сарзаниши мардумро ба сўи худ кашондаї, инак ба ман њам нома
менависї ва мехоњї, ки маро њам ба он чи худро ба он олудаї,
биёлої ва дар гуноње, ки худ фурў рафтаї, фурў бибарї?
Акнун агар аз ин кеши нодуруст даст бардорї ва ба сўи
Худованд бозгардї ва ба роњи равшани падаронат бозойї, ман њам
бо њамаи касонам дар накўхоњии ту хоњам буд, вале агар сар
боззанї ва дар гумроњии худ бимонї, љуз шамшер миёни ман ва ту
сухан нахоњад гуфт. Омода бош, ки ман бо сипоње, ки шумори он аз
мўрон ва реги биёбон афзун аст ва хушкро месўзонад ва тарро ба
ком мекашад, мардонро бисўзонад ва занонро ба банд кашад, бар
ту битозам. Номаро ба поён бурд ва онро ба фиристодае дуруштхўй ва сахтдил супурд ва њазорон тан аз сарони Туркро њамроњи ў
фиристод ва фармон дод, то њар чи бошитоб бираванд ва ба
фиристода дастур дод, ки монанди нома бо вай дурушт сухан
бигўяд ва аз нармиш ва бузургдоштї бипарњезад ва Гуштосбро
шоњаншоњ нахонад.
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Фиристода фармон пазируфт ва ба Эрон омад ва номаро дар
њузури Зарир, Исфандиёр, Љомосп ва дигар вежагон, ба Гуштосб
дод. Њамагї аз дуруштии гуфтор дар шигифт монданд ва аз Гуштосб хостанд, ки посухи боистае бидињад. Гуштосб чунин иљозае ба
онон надод ва рў ба фиристода карду гуфт: пеши худойгонат
бозгард ва бигў, ки аз андозаи худ даргузаштаї ва сухане бузургтар
аз дањонат рондаї. Басо марго, ки аз калимае бизояд! Эй бечора, ту
ки њастї, ки ойини маро зишт бишморї ва дар кор бо ман ба
рўёрўї бархезї? Агар ман туро рањо намекардам, ки бихобї ва
биёсої, чунин хобњои парешоне намедидї. Посух чунон аст, ки
хоњї дид, на чунин ки мешунавї. Дуруд бар љуз ту бод.
Чун фиристода бо ин паём бозгашт, Гуштосб ва баргузидагон
бар он шуданд, ки пеш аз он ки андешаи табоњи Арљосп ба бор ояд,
чораи ў кунанд ва газанди кори ўро ба худаш бичашонад. Пас
Гуштосб фармон дод, то сипоњ гирд омаданд ва аз созу барг ва
шумори љангиён, он чи боиста аст, фароњам кунанд.
Он гоњ бо сипоњ ва вежагон ба роњ афтод. Дар манзили нахуст
саропарда бапо кард ва бо Љомоспи донишманд, ки дар ситорабинї ва ростандешї ва пешгўї бењамол ва ягонаи рўзгори хеш буд,
хилват кард ва аз љанге, ки дар пеш дорад, аз маќсад ва саранљоми
кор аз ў пурсид. Љомосп замоне дароз сар дар пеш афканд ва сипас
гуфт: шоњо, кош Худованд чунин донише ба ман набахшида буд, то
омољи пурсиши ту намешудам. ки посух гуфтани он бар ман сахт
душвор аст.
Кунун, ки чунин пурсише аз ман кардаї, ки на раво медорам
онро фаро пўшонам ва на сазо медонам, ки бар ту норостї варзам,
пас зинњор дењ, ки чун сухани нохуш шунидї, ба ман газанде
нарасонї. Гуштосб савгандони сахт хўрд, ки ба ў озоре нахоњад
расид ва бар ў некї хоњад варзид ва дар гиромидошти вай хоњад
кўшид. Пас ба ў фармон дод, ки њарчи бинад ва дарёбад, ба
равшанї бозгўяд ва чизеро накоњад ва пинњон накунад.
Љомосп гирист ва пас аз он гуфт: шоњо, ин коре аст осмонї, ки
на аз он гурезе њаст ва на гузире. Хушо ба рўзгори касе, ки дар ин
љанг анбозе надошта бошад ва он рухдодњо ва дигаргунињо ва
њаросњоро ба чашм набинад. Ин љанг рухдоде ногувор ва балое
хонумонсуз аст, ки рўй сўи бењтарин ёрон ва дўстон ва азизон ва
фарзандони ту дорад, љанге аст, ки рўзро шаб хоњад кард ва љўйњои
хун равон хоњад шуд, саранљом некбахтї ба ту чењра хоњад намуд
ва бадфарљомї ва шикаст бањраи душман хоњад гардид.
Чун Гуштосб ин суханонро шунид, бењуш афтод ва чун ба
хештан омад, аз тахт фуруд омад ва пешонї бар зонувон нињод ва
ашк аз чашмонаш равон гардид. Пас аз он гуфт: чї суде дар
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зиндагї, чун дўстон ва азизонро аз даст бидињам, подшоњї ба чї
дард мехўрад, њангоме ки ёрон ва ёваронро гум карда бошам.
Инак, ройи ман он аст, ки ононро дар баробари рўзгори дадманиш1 рањо накунам ва барои ин ки худро аз газанд бирањонам, аз
рўи хуни онњо нагузарам.
Љомосп гуфт: агар ту сипоњ ва ёронатро аз пайкор бозбидорї, чї
касе хоњад тавонист дар баробари сипоњи турк биистад, ки инак
омода аст бар Эрон битозад ва мардумро монанди киштаи даравшуда паси пушт рањо кунад.
Акнун бар туст, ки ба фармони сарнавишт тан дињї ва бар
Парвардигори осмон такя кунї ва бо нигоњдошти худ ва кишвар ва
рондани душман аз перомуни худ, кишвар ва хештанро оромиш
дињї, зеро решаи бунёдин ту њастї. Ва то рўзе, ки ту зинда бошї,
метавон барои гирифторињо чора љуст. Туро аз вай љойгузине њаст,
валекин касе ба љои ту нест.
Гуштосбро пандњои Љомосп хуш омад ва фардои он рўз фармон
дод, ки дуњули кўч заданд ва пешоњангони сипоњро гусел кард ва
худ низ масофатњоро паймуд, то Арљосп бо сипоњи хеш бад-ў
расид, сипоње, ки аз анбўњї ва анбоштагї чун шаб буд ва дар
намоиш ва шитобравии гурўњњо ва нигањбонон ва диловаронаш
рўзро мемонист. Чун ононро дид, рух бар замин нињод ва ба
Худованд нолид ва аз ў ёрї хост.
Арљосп низ дар баробари ў истод ва њангоми пайкорро номзад
карданд.
Набарди бузурги Гуштосб бо Арљосп
Пас Гуштосб басиљро сохт ва барои даровехтан бо сипоњи турк
кўшиш аз сар гирифт.
Ў дар лашкаророї ва фарочидани сипоњи вежа ва омм дар љойгоњњо ва низ фуруд овардани саворон ба сони сохтмоне барафрошта ва устувор ба шеваи подшањони пешин рафт.
Он гоњ бародараш Зарир ва сипоњи зери фармони вайро дар сўи
рост ва Бустур писари Зарирро дар чап ва Исфандиёрро дар
миёнгоњи сипоњ љой дода, сипас фармон дод дуњулњоро бикўбанд
ва дар шайпурњо бидаманд ва худ бар забари кўње, ки дар болои
љангљой буд, баромад ва бо вежагонаш дар он љо истод.
Аз он сў Арљосп бо сипоњ ба майдон омад ва Кањрамро дар сўи
рост, Номхостро дар сўи чап љо дод ва худ дар миёнгоњи лашкар
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истод. Чун партави хуршед намоён шуд, ду сипоњ рада бастанд ва
парчамњо барафроштанд ва овои аспон ва ѓиреви мардон чунон
баланд шуд, ки гўшњоро кар мекард ва аз хашхаши шамшер ва
дигар љангафзор чашмон хира гашт, чунон гарде бархост, ки
чењраи рўз тор гардид.
Ду лашкар њамдигарро зери борони тир гирифтанд. Пас аз он бо
найзањои тирагун дар њам овехтанд ва бо шамшерњои сапед ба њам
бархўрданд. Марг барои авбордани1 мардум дањон гушуда чангол
дароз карда буд. Љуз сарњое, ки ба замин меафтод ва хунњое, ки
мерехт ва пой ва дасте, ки бурида ва ба осмон партоб мешуд ва
танњо, ки дармеѓалтид, чизе дида намешуд.
Љанг ба ин гуна њафт шабонарўз ба дарозо кашид, то он андозае,
ки аз пайкари куштањо пуштањо падид омад ва аз хун љўйњо равон
шуд.
Дар рўзи њаштум Ардашер писари Гуштосб бо ёронаш ба
овардгоњ омад ва чун гурге, ки бар гўсфандон тозад, ба сўи рости
туркон юриш бурд ва гурўњи фаровоне аз онњоро кушт, то ин ки
саранљом ўро куштанд ва љомањояшро рабуданд. Чун Ромардашер
аз кушта шудани бародараш огоњ шуд, ба сони шере гурусна ва
гурзаморе хашмнок ба туркон юриш овард ва чун балое осмонї
онњоро шикаста ва кушта рањо кард ва чунон, ки оташ дар дарахти
хушк афтода бошад, њамаро сухт ва табоњ кард.
Ногоњ туркон фароњам омаданд ва ўро дар миён гирифтанд ва
ўро куштанд ва аспу љомањояшро рабуданд.
Пас аз он, Шедосп, бародари саввум, ба хашм омад ва бархост
ва бар душман тохт ва чапи лашкарро дарњам шикофт ва ба миёни
туркон юриш бурда ва беш аз бист тан аз ононро кушт, вале
саранљом ў њам кушта шуд.
Сипас Гиромикурд, писари Љомосп, бо ёрони худ юрише шигифтиофарин бар туркон овард ва кушторе бузург роњ андохт, пас
туркон бар ў ва ёронаш тохтанд ва бо њам пайкори љонона карданд, то миёнгоњи лашкари Эрон дарњам рехт ва миёнљои анбўњи
лашкар аз њам пошид ва Дирафши Ковиён ба замин афтод, лекин
Гиромикурд онро ба дандон гирифт ва њамчунон шамшер мезад ва
доди мардї ва диловарї медод, то ин ки эрониён ба љойгоњњои худ
дар дили лашкар бозгаштанд.
Пас аз ў чањорумин писар ба номи Фаюндод ба овардгоњ омад
ва ба туркон тозиш овард ва бист мард аз диловарони туркро кушт,
то ў низ ба дигар бародаронаш пайваст.
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Аз он пас Зарир ва ёронаш бар дили сипоњи туркон юриш бурданд ва чун оташе, ки дар наистон афтад, зарбае сањмнок бар онон
фуруд омад ва ононро ба сахтї пойсипар кард ва фурў кўфт.
Арљосп бар ёрон фарёд бароварду гуфт: кист, ки ба набарди
Зарир дарояд ва маро аз осеби ў бирањонад, то духтарамро ба зании ў дароварам ва ўро дар кишвар бо худ анбоз гирам.
Касе посухе ба ў надод ва чун чандин бор суханашро бозгардонид, Бедирафш хоњони пайкор бо Зарир шуд, то Арљоспро ба орзуи
худ бирасонад. Арљосп бар ў офарин гуфт ва Худоро барои ў
бихонд ва асп ва љангафзори худро бо зўбине1 зањрогин ба ў дод.
Бедирафш рўй ба овардгоњ нињод, вале њамин ки Зарирро чун
пили маст ва шери хашмгин дид, чунон њарос дар дилаш рехт, ки
љуръат накард рўёрўй даровезад. Ногузир дар љое камин кард ва
ногањон аз пушти сар бар ў парид ва зўбини оѓушта ба зањрро дар
пайкари ў фурў бурд ва ўро аз асп ба замин афканд ва кушт.
Бедирафш аз аспаш пиёда шуд ва лиљоми аспи њамовардро гирифт
ва ўро ба пеши Арљосп овард, ки ѓиреви шодї аз сипоњи туркон
бархост.
Гуштосб, ки дар марги чањор фарзанд месўхт, чун аз марги
бародар огоњ шуд, андўњаш чанд баробар гашт.
Шикеб аз даст бидод, пас зирењ бар тан дарид ва аспу чангафзор
хост, то худ ба хунхоњии бародар биравад. Лекин Љомосп аз ў хост,
ки хештандорї кунад ва аз ин оњанг бозистад ва гуфт: рафтани ту
шоиста нест, бењтар хамон аст, ки Бастур ба хунхоњии падар
дарояд.
Пас Гуштосб Бастурро хонд ва аспу љангафзори худро ба ў дод
ва аз ў хост, ки њарчи дар тавон дорад, бикўшад ва хуни падар аз
Бедирафш битўзад.
Бастур фармон бурд ва ба рўёрўи Бедирафш даромад ва гуфт: ту
ки падари маро куштї, бидон ки пас аз падар зинда мондан барои
ман суде надорад, барои њамин бо њама хурдсолї ва нотавониам
дар баробари ту омадаам, ки маро низ дар паи ў равон кунї ва
диламро аз сўз ва андўњ бирањонї. Бедирафш аз ин суханон фиреб
хўрд ва барои ў чандон арље наянгошт ва найзаи зањрогинро ба сўи
ў партоб кард. Бастур бо сипар онро аз худ дур кард ва пас аз
андаке тире ба сўи Бедирафш афканд, ки аз зирењаш гузашт ва бар
миёнаш нишаст, ки аз асп ба зер афтод.
Бастур пешдастї кард ва шамшер баргирифт ва сар аз танаш
људо кард ва он чи Бедирафш аз љангафзори падараш пўшида буд,
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бардошт ва бо пирўзї ба сўи амуи худ омад. Гуштосб фармон дод,
ки ба љойгоњи худ дар майдони љанг бозгардад.
Поёни љанге, ки ба пирўзии Гуштосб ва гурехтани Арљосп анљомид
Сипас Исфандиёр ва Гиромикурд ва Бастур бо сипоњсолорони
Эрон бар туркон юриш оварданд ва бо захми гурзу шамшер ононро дар миён гирифтанд, бисёре аз ононро куштанд ва аз асп фурў
кашиданд ва зери пой супурданд ва несту нобудашон карданд. Чун
гарду хоки овардгоњ фурў нишаст, дониста шуд, ки Арљосп ва
ёронаш шикастро пазируфта ва гурехтаанд. Аз сипоњи душман,
онон, ки аз дами шамшер љон бадар бурда, валекин натавониста
буданд бигурезанд, зинњор хостанд. Гуштосб ононро зинњор дод ва
эшонро дар миёни сипоњсолорони худ пахш кард1 ва пирўзу комёб
ба лашкаргоњ бозгашт.
Рўзи дигар барнишаст ва ба овардгоњ омад ва фармон дод, то
куштагони эрониро бозшиносанд ва барои пайкарњои бародар ва
чањор фарзандаш тобут сохта, пайкари ононро ба Эрон бифиристанд. Низ фармуд захмињоро дармон кунанд ва бањрањои љангиро
бахш кунанд. Он гоњ Бастурро бо сипоње гарон ба дунболи Арљосп
фиристод ва фармон дод, ки то канори рўди Љайњун ўро дунбол кунад. Ва худ бо сипоњ ба Балх бозгашт ва ба шукронаи пирўзї сипоси Худо гуфт ва садаќањо дод ва оташкадаи номвар ба «Озарнўш»ро њамон љо бунёд нињод ва Исфандиёрро ба сипањбадї баргузид ва
ба вай ва фармондењон ва дигар бузургон љомаи бахшишии некў
пўшонид. Фиристодагони шоњон бо армуѓонњо ва божњо ба назди
Гуштосб омаданд. Гуштосб Исфандиёрро ба баррасии корњои
кишвар гуморид ва фармуд, ки бикўшад то ойини Зардуштро аз
нав равнаќ ва нерў бахшад ва ба сомон додани кори сипоњи зери
фармонаш бипардозад.
Достони Исфандиёр ва ончи бар ў гузашт
Пас аз он Исфандиёр бо сипоњиён ба гашту гузор дар шањрњо ва
канору гўшаи кишвар пардохт ва соябони кишварро густурда сохт
ва бунёди ойини худопарастиро устувор гардонид ва шамшери
шукўњмандї аз ниём баркашид ва парчами кишвардориро барафрошт ва дар њама љои кишвар, аз миёна то карона, барои падар
љонишине шоиста гардид. Корњо сомон ёфт ва њамагон шоњии ўро
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гардан нињоданд ва овозаи некї ва нишонањои покии вай љањонгир
шуд ва корњои кишвар басомон ва шукуфо гардид.
Исфандиёр дар зебої ва бахшандагї ягона ва дар нерўмандї ва
диловарї, ангуштнамо буд, то он љо ки манишњои волои ў дар
гуфтор намегунљид ва аз чорчўби шеваи њамагон фаротар буд. Аз
ин рўй, чашмзахме ба ў расид ва мавриди газанд ва њасодати касон
ќарор гирифт ва рои сусти падар ва носипосии вай ба доштани
чунин фарзанде ўро озор расонид.
Гуштосб њамдаме ба номи Кардам (37) дошт, ки бар ў чира буд
ва Гуштосб њамвора сухани ўро мепазируфт. Ў кинаи сахте ба
Исфандиёр дошт ва бар ў рашк мебурд. Кардам миёни падар ва
писар суханчинї мекард ва мекўшид, ки миёни он дуро барњам
бизанад ва мекўшид Исфандиёрро дар пеши падар зишт фаронамояд.
Ў ба Гуштосб мегуфт: Исфандиёр касе аст, ки њељ зане чунин
фарзанде назода ва њељ чашме монанди ўро надидааст. Лекин ў
корњоро барои худ мегустаронад ва озу савдои шоњї дар сар мепарвонад ва бар он аст, ки бар ту бишўрад ва осеб бирасонад. Инак ў
ба чунон пойгоњи волое расида, ки ман аз фарљоми он бимнокам ва
аз пешомаде, ки ба осонї натавон онро дарёфт, дилосуда нестам.
Шабу рўз, чандон аз ин суханон гуфт ва аз Исфандиёр бадгўї
кард, ки дар дили Гуштосб нишона гузошт ва ўро нигарон сохт ва
ором аз ў гирифт. Гуштосб, Љомоспро ба сўи Исфандиёр фиристод
ва ўро пеш хонд.
Љомосп ба назди Исфандиёр омад ва паёми падарро расонд ва
њам ўро аз бадсириштии Кардам ва суханчинињои вай ва ончи бар ў
баста (ва Исфандиёр худ камобеш чизњое аз он шунида буд), огоњ
кард.
Исфандиёр саргардон ва дармонда шуд ва бо худ гуфт: агар
нофармонии падар кунам, сухани душман пеши падар рост хоњам
намуд ва агар пазирам, гумоне нест, ки падар ба ман осеб хоњад
расонд. Бо ин њама дуруст он аст, ки аз фармони падар дарнагузарам.
Пас, аз Љомосп хост, ки андаке назди вай диранг кунад, то аз
њамсуханї ва њамнишинии ў бархўрдор гардад ва пас аз он
њамроњи ў ба пешгоњи падар биравад. Љомосп пешнињоди Исфандиёрро напазируфт ва гуфт: шоњ ба ман фармон додааст, ки бар
диранг ва оњистагї бо ту насозам ва аз њељ шитоб ва шитобонидан
фурў нагузорам.
Исфандиёр ногузир сипоњро ба фарзандонаш супурд ва ба по
хост ва бо Љомосп равонаи пешгоњ шуд ва чун ба назди падар расид, ўро намоз бурд ва пеши вай ба по истод.
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Гуштосб ба Исфандиёр рў карду гуфт: оё сазои парвариш ва
бардошту гиромидошти ман ин аст, ки дар андешаи нофармонї аз
ман барої ва бихоњї бар ман бишўрї? Исфандиёр гуфт: Шоњо,
кадом нофармонї аз ман дидаї ва ё чї гуноње аз ман сар задааст?
Ман аз нофармонии ту ва табоњ кардани њаќќе, ки бар ман дорї, ба
Худо мепаноњам. Ва пайваста бо њамаи тавон аз некўрої ва покдомонии худ сухан мегуфт ва мекўшид бегуноњии худро устувор
созад, лекин бањрањое љуз сахтдилї ва хашмгинии Гуштосб
надошт.
Пас ба Исфандиёр гуфт: бо ту чунон кунам, ки панде бошад барои фарзандоне, ки барои падар, рои бад дар дил мепарваранд ва
бардагоне, ки бар худовандгорашон мешўранд.
Он гоњ оњангаронро пеш хонд ва фармуд, ки Исфандиёрро ба
занљири гарон кашанд ва ба кунд1 ва банд баста ва савор ба пил
нишонда, ба дижи Гумнадон (38) бибаранд ва нигањбонон барои ў
бигуморанд.
Фармони Гуштосбро ба кор бастанд. Њоли Исфандиёр дар он љо
чунин буд, ки бинандаро ба њарос ва дилсузї во медошт. Чањор
фарзандаш низ ба падар пайвастанд, то дар гирифторї бо ў анбоз
шаванд ва њаќќи фарзандї бигузоранд.
Гуштосб бо сипоњиёнаш барои саркашї2 ва боздид аз ќаламрави
хеш ба сўи шањрњо равон шуд ва барои нерў бахшидан ба кеши
Зардушт кўшиши тозае оѓоз кард, зеро чун гузориши зиндонї
шудани Исфандиёр пароканда гашта буд, кишвар дучори нобасомонї гардида ва саркашон сар бароварданд ва сипоњиён аз фармони Гуштосб сар печиданд ва мардум шањрњоро рањо карданд ва
табоњї дар њама љо падидор гашт. Дар ин миён Арљосп низ
фурсатро ѓанимат шуморид, ки оњанги Эрон кунад. Пас ба фармондењони худ гуфт: Гуштосби нобихрад сутуни кишварашро ба банд
кашида ва ба дасти худ хештанро хор кардааст. Кунун ки сояи
Исфандиёр аз рўи кишвар канор рафта ва корњо бар сари ў рехта,
њангоми он аст, ки нахуст бар Балх фуруд оем ва пас бар дигар
шањрњо хунхоњї ва кинатузї кунем ва дороињои Эронро ба даст
оварем ва бар душман чира шавем. Сарон рои ўро рост ангоштанд
ва аз фармони ў пайравї карданд.

1Кунд

– кунда, чўби чортароши дарози сўрохдоре, ки пои бандиёнро ба он
сўрох гузаронида банд мекарданд
2 Саркашї – бозрасї, расидагї

‐ 159 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Тозиши туркон бар Луњросби солхўрда, торољи Балх ва
кина кашидан аз Гуштосб
Арљосп Кањрами писарашро фармуд, то омодаи рафтан ба Балх
шавад ва сипоње анбўњ барои ў фароњам кард ва костињои ўро
баровард ва фармон дод дар пешонии сипоњ роњии Балх гардад ва
бар њар кї аз ёрони Гуштосб даст ёбад, ўро бикушад ва хонаю
кошонаи ононро вайрон кунад ва дороињоро ба ѓанимат бигирад
ва занонашонро ба асирї дароварад.
Кањрам фармон бурд ва бо сипоњи худ равона шуд. Чун ба наздикии Балх расид ва гузориши омаданаш ба Луњросб, ки бисёр
солхўрда шуда буд ва ба гўшанишинї ва парастиши Худо пардохта
буд, расид, гуфт: Бадо ба рўзгори Гуштосб! Чї гумроњ шуд, ки аз
ин шањри кўчак дур шуд ва бо ин кораш њама чиз ва њама касро ба
нобудї кашонд ва Исфандиёрро ба сухани одами пасте, ки бењтар
аст на номашро бибарам ва на ёдаш кунам, ба банд афканд.
Афзун бар инњо ба оине пардохт, ки нохуљастагии он ўро фаро
гирифт ва табоњии он ўро ба нобудї кашонд.
Пас Луњросб бо њама солхўрдагї наздик ба ду њазор мард аз нигањбонон ва мардони хешро фароњам овард ва худ љомаи разм ба
тан кард ва бо њамон гурўњ ба рўёї бо туркон даромад.
Чун бо туркон рўёрўй гардид, бонге бар онон зад ва ёронро ба
пайкор бароѓолид ва худ низ чунон тозиш овард ва шамшер зад, ки
пиндоштанд Исфандиёр аст, зеро ба њар касе, ки шамшер мезад, ду
нимаш мекард ва бар њар касе мерасид, бо найза аз пушти асп бар
замин меафканд ва чандон љангозмої ва њунарнамої кард, ки саранљом Кањрам дар ин набард хурўш баровард, ки туркон аз њар
сўе бар ў битозанд ва тир биборонанд. Туркон тохтанд ва бештари
ёрони Луњросбро куштанд ва Луњросб, ки гармои рўз ва сўзи офтоб
ва нотавонии пирї ларза бар андомаш афканда, захмњое бисёр
бардошта буд, аз асп ба замин афтод ва шамшери душманон бар ў
фуруд омад ва пора-порааш кард ва ин поёни зиндагии ў буд ва
туркон аз сахткушї ва диловарї ва нерўи Луњросб, бо њама сустии
пайкар ва устухон ва солхўрдагї, дар шигифт монданд ва гуфтанд:
акнун, ки ў ба канораи зиндагї расида ва пиронасар чунин њунар
менамояд ва шигифтї меофаринад, Исфандиёр чї хоњад кард, ки
акнун дар болотарин пояи камол истода ва нерўи љавонї ва
озмудагии бузургсолиро якљо дорад?!
Кањрам гуфт: Луњросб ин корњоро бо бозмондаи фарраи эзидї
кард. Акнун ки кори ў сохта шуд ва Гуштосб њам аз мо ба дур аст
ва Исфандиёр зиндонї, бояд биравем ва Балхро зерурў кунем ва
дороињои Гуштосбро ба ѓанимат бигирем.
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Сипоњиён гуфтанд: фармонбардорем. Ва бар Балх юриш бурданд ва шањрро чаповул карданд ва оташкадањоро вайрон сохтанд
ва њафтод тан аз мўбадон ва њирбадонро куштанд ва оташи оташкадањоро ба хуни онон хомўш карданд ва дороињои Гуштосбро ба
чанг оварданд ва хизонањоро тињї карданд ва ганљњоро берун
кашиданд ва духтаронаш Њумой ва Бењофаридро ба асирї
гирифтанд.
Бозгашти Гуштосб ба марзњои Балх ва набард бо туркон ва ба дом
афтодани ў ва ногузир шуданаш ба рањо кардани Исфандиёр
Чун Гуштосб гузориши рухдодњои дардноки Балхро, ки аз андўњи он одамї пир мешуд, шунид, ашкаш сарозер шуд ва аз карда
пушаймон гашт ва дил аз дасташ бишуд ва пойдорї аз даст бидод,
пас сарони сипоњро фармуд, ки сарбозонро аз њама љо фаро хонанд
ва ба назди ў биёваранд ва худ низ омодаи набард шуд ва бо сипоњ
роњи Балх дар пеш гирифт.
Гуштосб њангоме ба перомуни Балх расид, ки Арљосп низ бо
сипоње анбўњ ва бешумор сар расид. Ду лашкар, ки кўњу даштро
фаро пўшонида буданд, бо њам бархўрд карданд ва дар баробари
њам рада бастанд. Оташи љанг забона кашид ва набард се шабонарўз ба дарозо кашид ва шумори бисёре аз ду сў захмї ва кушта
шуданд.
Фаршодвирд захме кушанда бардошт ва аз асп афтод ва кораш
ба поён омад ва низ беш аз бист тан аз писарони Гуштосб, ки њар
кадом моње рахшон ва шербачае буданд, кушта шуданд. Гуразм
(39) низ, ки аз Исфандиёр суханчинї карда буд ва бештари бузургон низ кушта шуданд ва шикаст ва хорї бањраи Гуштосб гардид.
Гуштосб бо мондаи сипоњаш ба кўње баланд паноњ бурд. Туркон
гирдогирди кўњро гирифтанд то ин ки хўрокии сипоњи Гуштосб
поён ёфт ва ногузир шуданд аспонро барои хўрдан бикушанд, ки аз
марг ворањанд. Аз ин рў душворињои сахте кашиданд ва гирифторињои бисёре диданд.
Он гоњ Гуштосб Љомоспи њакимро ба андўњгусорї ва ройзанї
фаро хонд. Љомосп гуфт: пас аз Худои бузург танњо касе, ки метавонад чорагар бошад, Исфандиёр аст. Гуштосб гуфт: ба назди Исфандиёр бирав ва аз сўи ман аз ў пўзиш бихоњ ва бигў: фарзандам,
ман ба сухани ситамгари дурўѓгў гўш додам ва бар ту ситам
кардам, вале ў меваи ситаме, ки бар ту ронд, хўрд ва товони гуноњашро дар њаќќи ман пардохт. Ту нек медонї, ки аз фармони
сарнавишт гурезе нест, пас пўзишхоњии маро пазир ва пеши ман
биё ва маро дарёб ва хуни ниё ва бародаронатро бистон ва бикўш

‐ 161 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ва кишварро барои худ ва фарзандонат ворањон ва ин гирифториро
басанда бош. Ман низ мепазирам ва паймон мебандам, ки тољу
тахтро ба ту бахшам, чунон ки Луњросб кишварро ба ман супурд ва
њамон сон, ки Кайхусрав онро ба Луњросб супурда буд, ман низ
кишварро ба ту супорам ва худ ба кори сарои дигар бипардозам ва
рањтўшаи сафари сарои љовидон фароњам оварам.
Љомосп пазируфтор шуд, ки номаро ба Исфандиёр бирасонад ва
онро ба љойгоњи худ бинишонад.
Чун роњи расидан ба назди Исфандиёр аз миёни туркон буд,
ногузир љомаи туркон пўшид ва чун ба наздики диже расид, ки
Исфандиёр дар он зиндонї буд, нигањбонон аз дур ўро диданд ва
ба Исфандиёр огањї доданд, ки саворе турк ба сўи диж меояд.
Исфандиёр гуфт: рои ман он аст, ки савор эронї аст, ки љомаи
туркон пўшидааст.
Чун Љомосп ба дари диж расид, саркардаи нигањбонон аз ў пурсид: ту кистї? Посух дод: ман Љомосп, фиристодаи подшоњам.
Мард ўро шинохт ва фармон дод дар ба рўи ў бигушуданд ва ба
назди Исфандиёраш бурданд. Чун чашми Љомосп бар ў афтод, аз
дидори вай дар он сахтї ва ранљурї њаросон шуд ва бар ў намоз
бурд ва дуруд гуфт ва дар пеши ў гирист. Исфандиёр низ ба ў
хушомад гуфт ва афзуд яќин дорам, ки коре бузург туро бад-ин љо
кашондааст, на шавќи дидори ман. Пас аз њол ва пешомадњо аз вай
бозпурсид. Љомосп ўро аз пешомадњои ногувор ва озарахшњои сўзон огоњ кард ва достон бозгуфт.
Исфандиёр бар марги ниё ва бародаронаш гирист ва ба суханони Љомосп гўш фаро дошт, то њамаи паёми Гуштосбро бозгуфт.
Исфандиёр гуфт: акнун, ки падарам маро расво карда ва бо њама
бегуноњї ва покї ва некрафторї бо ман чунин карда ва дар рехтани
хуни ман кўшида ва бо ин кор обрўи маро бурда ва душманком
гардонидааст ва дар ин љањон ба оташи дўзах сўзонидааст ва чун
гирифтор шуда ва ба муњосираи туркон даромадааст ва марг ба
суроѓаш омада, барои ман паём мефиристад ва мехоњад, ки
биравам ва ўро аз банд бирањонам! Медонам, ки ин фарохонї на аз
рўи дилсўзї аст, балки барои ин аст, ки ўро аз неши гурзамор1 ва
чанголи шер бирањонам. Ў барои зинда монданаш маро ба коми
марг мефиристад. Ман њаргиз ин фарохонро намепазирам, њамон
бењтар, ки дар ин банд ва занљир бимонам, то дар андўњ ва ноумедї
зиндагиро падруд гўям, онгоњ дарди диламро бо парвардигорам

1

Гурзамор – мори афъї, мори бузург
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дар миён хоњам гузошт, то аз он ки бар ман чунин ситам ронд, доди
маро биситонад.
Љомосп гуфт: ту рост мегўї ва њаќиќат њамин аст, вале акнун
бадшугунї туро рањо карда ва некбахтї ва бењрўзї ба ту руй
овардааст. Падар ва касонат ба ту ниёз доранд ва чашми умеди
онон ва њамаи эрониён ба ту дўхта аст ва љањон барои ту навидњои
некў дорад. Зангори васваса аз ойинаи дил пок кун ва ба сиришти
неки худ кор кун ва ба номи Худо бархез ва ин оташи табоњї ва
ошўбро хомўш кун ва ба оби некї ва покї кишварро шодоб бидор
ва подшоњиро барои худ ва фарзандонат фароњам соз ва гумонњои
неки мардумро, ки ба ту доранд, рост гардон. Љомосп њамчунон бо
нармгуфторї ва фусунсозї ўро ром мекард, то ин ки дили
Исфандиёр нарм шуд ва сухани ўро пазируфт.
Љомосп оњангаронро хонд то занљирњои Исфандиёрро бикшоянд. Оњангарон омаданд ва даст ба кор шуданд, вале бандњо чунон
устувор буд, ки кушоиш ба дарозо анљомид. Исфандиёр ба хашм
омад ва бар онон бонг зад ва гуфт: шумо њангоми бастан тундкор
ва гоњи боз кардан дирангкор њастед!
Онгоњ ба нерўи хашме, ки аз марги ниё ва бародарон даст дода
буд ва барои кинае, ки аз падар ба дил дошт ва нанг аз душман, ки
кишвари вайро ба бозї гирифта буданд, ба тану андомаш чунон
љумбише дод, ки њама занљирњо гусаст. Чун тўдаи занљирњоро
баробари худ дид, гуфт:
Ин аст армуѓони Гуразм! Пас аз ранље, ки ба ў расида буд, бењуш
афтод. Љомосп бар ў гулоб пошид то ба худ омад ва ба гармоба
рафт ва мўю нохун кўтоњ кард ва љомањои покиза ба тан кард ва
Худойро барои рањої аз зиндон сипос гуфт ва аз ў барои анљоми
коре, ки дар пеш дорад, ёрї хост. Пас аз он бо Љомосп њамроњї ва
њамдардї кард ва бо ў аз дари мењрубонї даромад ва ба ройзанї
нишаст.
Чун бомдод баромад, љангафзор ва љомаи набард пўшид ва бо
фарзандон ва вежагонаш шитобон ба роњ афтод ва аз Љомосп хост,
ки аз роње бираванд, ки бародари таниаш – Фаршедвард - дар он љо
афтода. Љомосп чунон кард. Чун ба он љо расиданд, Исфандиёр
бародарро дар њоли љон кандан дид.
Пас аз асп ба зер омад ва гунањоро харошид ва сели сиришк
фурў борид. Фаршедвард ба ў нигарист ва гуфт: бародарам! Дард
намегузорад то барои озодї ва дидори ту чунон ки бояд, шодї
кунам.
Исфандиёр гуфт: ягонаи ман! Эй рўшноии чашмонам, пушти
маро шикастї ва бо марги худ зиндагониро бар ман ногувор кардї,
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номи касоне, ки туро ба ин рўз андохтаанд, баршумор, то хуни
туро аз онон боз хоњам, њар суфорише, ки дар дил дорї, бигў.
Фаршедвард гуфт: бародар, туркон маро накуштанд. Он ки маро
ва ниё ва бародаронамро ба куштан дод, касе љуз падарамон
Гуштосб нест. Хуни маро аз ў бигир ва барои ман садаќа бидењ.
Ин бигуфт ва љон бидод. Исфандиёр сахт гирист ва нооромї
намуд. Пас андаке диранг кард ва ойини хоксупории бародар ба љо
овард. Сипас ба овардгоњ омад ва њама љоро аз танњои бељони
бародарон ва сипоњиён анбошта дид.
Ашк аз дидагонаш сарозер шуд. Дар миёни куштагон лошаи
Гуразми суханчинро њам дид ва гуфт: эй бадбахти ин љањон ва он
љањон! Чї туро бар он дошт, ки Эронро ба оташи баднињодии худ
бисузонї ва аз ман пеши падар бадгўї кунї, чандон ки падар маро
ба банд кашид ва ба зиндон афканд, то туркон аз зиндонї будани
ман бањра гиранд ва далер шаванд ва ба кишвари ман ва касони
ман битозанд! Ту бо забони палиди худ захме задї, ки гузашти
рўзгор онро бењбуд натавонад бахшид. Акнун подафроњи1 газанди
худро бичаш ва чун саге аз њамин љо дур шаву ба оташи дўзах
дарой.
Аз он љо гузашт ва чун посе аз шаб баромад, ба лашкаргоњи
туркон расид ва ба юмни бењрўзї ва диловарии хеш, кандагии
роњро анбошт2 ва бо ёрон аз кандак гузашт ва бо њаштод тан савор
аз пешравони Арљосп бархўрд кард. Саворон пурсиданд: киёнед
шумоён?
Исфандиёр гуфт: Кањрам моро ба сўи шумо фиристода аст то
шуморо бикушам, зеро шумо роњро барои Исфандиёр боз гузоштаед, то аз он гузашта ва ба сўи шумо омадааст. Он гоњ ў ва ёронаш
шамшерњо баркашиданд ва бисёриро куштанд ва тане чанд њам
гурехтанд ва Исфандиёр ба лашкаргоњи Гуштосб даромад.
Дар омадани Исфандиёр ба назди падар ва набард бо туркон
ва то рондани онон ва достони Гургсори турк
Чун Исфандиёр ба назди Гуштосб омад, ўро намоз бурд ва
чунон ки бояд, њаќќи падариро ба љой овард. Гуштосб ба сўи ў
рафт ва ўро дар бар гирифт ва чашмонашро бўсид ва гуфт:
писаракам, дўст дорам, ки аз гузашта даргузарї ва кинаи
гузаштаро дар дил нигоњ надорї ва навиди маро устувор дорї, ки

1
2

Подафроњ- љазо.
Анбоштан – пур кардан
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чун аз пайкори туркон бипардозї ва кин аз онњо битўзї, шоњї ва
тољу тахтро ба ту хоњам супурд.
Исфандиёр гуфт: шањриёро! Ман аз сипосгузории ин, ки аз гуноњи ман даргузаштї ва маро аз банд рањонидї, нотавонам. Умедворам, ки ба ёрии Худованд, андўњ ва гирифтории туро басанда
хоњам буд ва ба давлату бахти ту интиќоми хунњои рехтаро боз
хоњам ситонид.
Пас саркардагон ва сипоњсолорон ба гирди Исфандиёр фароњам
омаданд ва ўро намоз бурданд ва ситоиш карданд ва ба бозомадани ў шодмонї намуданд.
Исфандиёр ба хубї ба онон посух дод ва подоши некашон дод
ва аз онон хост, ки барои кинакашї аз туркон омода шаванд.
Њамагон фармон бурданд ва шитоб карданд ва гуфтанд: тану љони
мо бархии ту бод.
Чун гузориши озодии Исфандиёр ва кушта шудани пешравони
сипоњаш ба дасти Исфандиёр ва пайвастани ў ба падар ба Арљосп
расид, дарди љонкоњ бар ў чира шуд ва ўро аз пой афканд ва тарсу
андўњ дар андомаш давид. Пас њама сарони сипоњ ва ёронро гирд
овард ва гуфт: дуруст ин буд, ки то Исфандиёр гирифтор буд, бар ў
метохтем ва аз ин фурсат бањра мељустем ва дар миёни ѓул ва
занљир заминро ба хуни ў сероб мекардем, кунун ки ин палиди
саркаш ва шери шерон ва пили маст ва аждањои дамон озод
шудааст, мо тавони баробарї бо ў надорем. Рой он аст, ки ба
њамин пирўзии андак басанда кунем ва њамин андоза аз ѓанимате,
ки ба даст овардаем, баргирем ва ба кишвари худ бозгардем.
Дар миёни сарони сипоњи Арљосп марде буд Гургсор ном, ки ба
сиришт ва андом сахт монанда ба гург мебуд.
ن ﻓَﻜﺮّت ﻓﻰ ﻟُﻘَﺒِﻪ اﻌﻨﺎهﻻّ و ﻣا
ٍﻦ رﺟﻞﺼﺮت ﻋﻴﻨﺎك ﻣو ﻗَﻞﱠ ﻣﺎأﺑ
Яъне: Камтар касеро мебинї, ки чун нек бияндешї, номаш гузоришгари маниши
вай набошад.
Гургсор марде буд, ки дар палидї, зиракї, далерї ва варзидагї
ва пайкор њамол надошт, њељ газанде ўро ба сутўњ намеовард,
дўстдори куштор буд ва дар найранг ва тарфанд устувор.
Ба Арљосп гуфт: шоњо, чї ниёзе аст, ки аз мардуме, ки радањои
ононро шикофтаем ва танашонро хастаем ва гурезондаем ва инак
ононро дар миён гирифтаем, рўй бартобем?
Оё љуз ин аст, ки танњо як тан, ки тавони онро медонем, бар
онон фузуда шудааст? Агар набарди ўро ба ман вогузорї, бо ў чунон набард кунам ва пайкор љўям, ки номашро аз гетї барафканам.
Арљосп гуфт: агар чунин кунї, туро дар кишвардории хеш анбоз
кунам ва духтарамро ба њамсарии ту дароварам.
Гургсор гуфт: ман барои љанг ва њар кори душворе омадаам.
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Арљосп Гургсорро ба саркардагии сипоњ баргузид ва сипоњро ба
вай супурд ва лашкариёнро ба фармонбарї аз вай ва ба кор
бастани фармонњояш ва рафтан ба роњи ў фарохонд ва ононро аз
нофармонї њушдор дод.
Дар чањорум рўз пас аз омадани Исфандиёр, чун сапеда бидамид, Исфандиёр бо сипоњ ба майдон омад ва фармон дод, ки бар
табираи1 љанг бинавозанд ва рада банданд ва љойњо ба ойин
бидоранд.
Аз он сў Гургсор њамчун гурге нишаста бар уќобе, бо сипоњаш
ба майдон омад ва сипоњро ороиш дод ва басиљ кард ва Арљосп худ
бар теппае, ки мушриф бар сипоњи Эрон буд, баромад. Њанўз
офтоб барнаёмада буд, ки гард аз суми аспон бархост ва хуршедро
дарпўшонд.
Соате аз рўз нагузашта буд, ки љангафзорњо дар њам омехт ва аз
кўбиши найзањо ва шамшерњо оташ барљаст ва њамовардон дарњам
овехтанд ва љанге тамомиёр даргирифт, ки бархўрди гурзњо ва
амудњо бар зирењњо, кўбидани путк бар оњанро мемонист.
Исфандиёр гулўгоњи турконро гирифт ва ононро нарм кард.
Њамон сон ки дона зери осиёб нарм шавад.
Арљосп кас ба назди Гургсор фиристод ва паём дод: агар мехоњї
дар ин набард нишонае аз худ ба ёдгор бигзорї, пеш аз он ки аз
туркон касе намонад, худ ба майдон дарой. Гургсор ба тани худ ба
рўёрўии Исфандиёр омад ва тире ба сўи ў партоб кард, ки дар
зирењаш фурў нишаст.
Исфандиёр худро аз асп ба зер афканд ва фаронамуд, ки дар
њоли љонбохтан аст.
Гургсор шамшер аз ниём баркашид, то сар аз танаш људо кунад,
ки ногањон Исфандиёр аз љо бархост ва каманд бар гардани ў
афканд ва аз асп ба зераш овард ва худ бар асп нишаст ва Гургсорро ба дунболаш кашид ва чун ба лашкаргоњ даромад, фармон
дод ўро даст баста назди Гуштосб бибаранд ва паём дод, ки ўро
накушед, зеро мо ба зинда мондани ў ниёз дорем.
Чун Арљосп дид, ки чї бар сари Гургсор омад, бедиранг бо
вежагони сипоњаш ба асбони тезтак баромаданд ва фармон дод, ки
дигар асбонро ядак бикашанд. Ва худ роњи биёбонро дар пеш
гирифт, ки њароси сахт ўро ба пеш њамеронд.
Пас аз ин Исфандиёр ва ёронаш бар туркон даст ёфтанд ва
ононро дарав карданд. Дар ин њангома туркон ба њам гуфтанд: пас
аз он, ки подшоњи мо гурехта ва фармондењи сипоњ асир гаштааст,

1

Табира – табл, кўс.
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пойдорї чї њудае1 дорад? Аз ин рў, љангафзор бар замин нињоданд
ва сарњо барањна карданд ва Исфандиёрро намоз бурданд ва аз ў
зинњор хостанд.
Исфандиёр ба онњо зинњор дод ва бар онњо гумоштагоне
гуморид ва аз онон пояндонї2 ва паймон гирифт.
Љанг бори гарони хеш аз пушт бар замин нињод, Исфандиёр ба
лашкаргоњ бозгашт.
Лекин, бас ки хун сару рўи ўро гирифта буд,чењрааш бигардида
ва зишт шуда буд, ки ёрон ўро нашинохтанд. Дасташ ба хун оѓўшта
буд ва чандон шамшер зада буд, ки дасташ карах3 шуда ва ба
дастаи шамшер часпида буд, то барои људо шудани даст аз шамшер
оби доѓ бар он рехтанд.
Исфандиёр љомаи разм аз тан берун овард ва љомаи ниёиш
пўшид ва Худойро бар ин пирузї сипос гуфт ва паймонеро, ки бо
Худо баста буд, ба љой оварда, пас ба назди падар омад. Гуштосб
ба по хост ва бар ў офарин хонд ва ба ў подоши некў дод ва гуфт:
ба хиргоњи хеш бозгард ва ба хўрдан ва ромиш бипардоз ва
баросой. Исфандиёр фармон бурд.
Чун бомдод шуд, Гургсорро пеш хонд ва ў, ки чун барг дар
баробари бод меларзид, гуфт: шоњо, маро зинда нигоњ дорад то
хидматгузор ва некхоњи ту бошам ва туро ба Рўиндиж, ки Арљосп
ва сипоњаш ба он паноњ бурдаанд, роњнамої кунам, Исфандиёр
гуфт: дар кори ту рой мезанем. Пас фармуд, ки ўро ба зиндон
бозгардониданд ва худ ба овардгоњ омада ва ѓаниматњоро гирд
овард ва онро миёни сипоњиён бахш кард ва зинњориён ва асиронро
рањо кард ва худ ба лашкаргоњи падар омад ва замони дароз ба
гуфтугў ва ройзанї нишастанд.
Гуштосб ба Исфандиёр гуфт: фарзандам, ту њамаи кўшиши
худро ба кор бурдї ва нишони накў аз худ ба љой нињодї ва моро
аз гирифторї рањонидї. Танњо ончи монда ин аст, ки нимаљони
шоњи турконро биситонї ва ду хоњаратро аз банд бирањонї, зеро
мондани онон дар дасти душман мояи нанге аст, ки њељ бањонае
онро пок накунад ва гузашти рўзгор онро аз ёд намебарад. Акнун
бар туст, ки он чиро бо анбар навиштаї, бо мушк мўњр кунї ва ин
дилмашѓулии маро аз миён бардорї ва маро дар миёни мардумон
рўсафед кунї, то ман низ ба навидам вафо кунам ва кишварро ба ту
бисупорам. Исфандиёр сухани падарро бо љону дил пазируфт.

Њуда – фоида.
Пояндонї – кафолат, замонат
3 Карах – карахт, бењис
1
2
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Рафтани Исфандиёр ба кишвари туркон аз роње, ки ба «Њафт хон»
номбардор аст
Ин достон то поён монанди достони «Њафт хон»-и Рустам аст,
ки хирад онро намепазирад ва андеша устувор намедорад, лекин
нахостам китобам аз достоне тињї бошад, ки овозае баланд дорад
ва бар сари забонњост ва мардум онро хуш медоранд ва подшоњон
шигифтињои онро меписанданд ва басо, ки суратњои онро дар
китобњо ва кохњо нигоргарї мекунанд (40). Ва он гање ин достон бо
достонњои гузаштаи китоб пайванд хўрдааст ва равиши нигориши
китоб ва занљираи сухан онро хоњон аст. Аз сўи дигар мо пеш аз ин
дар достони Зол ва љуз он аз ёдкарди чунин суханоне пўзишхоњї
кардем, зеро мо дар ин гуна достонњо суханони дилпазире меёбем.
Пас Гуштосб фармон дод, ки сипоњиёнро аз њар сўй баргардонанд ва ононро ба Исфандиёр бинамоёнанд, то њар кї хоњад, бо
дилхоњ баргузинад.
Исфандиёр аз миёни сипоњиён дувоздањ њазор марди љангї
баргузид ва ба онон озуќа дод ва фармондењони сипоњро хилъат
пўшонид ва дар басиљи сипоњ кўшид. Онгоњ фармон дод ба ной
дардаманд ва роњ бияфтанд. Ва худ бо писарон ва Пашўтан ва
дигар вежагон ба роњ афтод ва Гургсорро дар каљовае, ки
нигоњдорї мешуд, бо худ бурд.
Чун ба марз расиданд, саропарда зад ва фармуд суфрањо
бигустаранд ва анљуманњо биёроянд, онгоњ зери борони њамдилињо
ва фурўѓи шодмонї бо ёрон ва њамошомон ба хўрдан ва нўшидан
нишаст ва фармон дод, то Гургсорро низ биёваранд. Ба ў низ
хўрданї дод ва се љом бода ба ў нўшонд.
Пас лаб ба сухан гушуд ва ба Гургсор гуфт: ман аз ту пурсишњое
мекунам, агар рост бигўї, туро подоши нек дињам ва сарзамини
туркро, пас аз он ки аз он љо бо пирўзї бозгаштем, ба ту хоњам
супурд. Вале агар дурўѓ бигўї, пеш аз оташи дўзах тезии шамшерро
хоњї чашид.
Гургсор гуфт: шањриёро! њарчи мехоњї бипурс то чунон ки њаст,
посух гўям.
Исфандиёр гуфт: нахуст роњи Рўиндижро ба мо нишон дињї ва
бигў, ки то он љо чанд рўза роњ аст ва дигар чигунагии дижро
бозгў.
Гургсор гуфт: шоњо! ба ростї роњ аз роњшинос пурсидї, аз ин љо
ба Рўиндиж се роњ аст.
Роњи нахустин се моњ роњ аст ва аз миёни сабзањо ва чашмањову
ободињо ва шањрњо мегузарад.
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Дудигар ду моњ роњ аст ва аз миёни ободонињо ва дижњост. Ва
сеюмин роње аст, ки ба њафт рўз тавон бурид ва онро «Њафт хон»
хонанд ва дар њар гузаргоњи он бадбахтї ва гирифторињое аз гунаи
гург, шер, аждањо, зани љоду, симурѓ, сармо, бўрон ва биёбоне, ки
пои одамизод бад-он нарасида, дар камин аст. Њар гоњ ин
бероњањои пур аз лаѓзишро буридї, ба Рўиндиж хоњї расид, диже,
ки дар саросари љањон ба устуворї ва фарохї ва баландии он нест.
Диже, ки дар он чандон чашма, кох, ганљ, хўрокї ва улуфа ва дигар
хостанињо њаст, ки ба шумор ва андоза дарнаёяд, шумори мардони
љангї дар он сад њазор ё бештар аст.
Исфандиёр гуфт: роњи мо њамон роњи њафтрўза аст. Гургсор
гуфт: шоњо, он роње аст, ки то кунун њељ одамизодае бар он
нагузашта ва онро нагушуда аст. Исфандиёр гуфт: ба зудї чирагии
маро бар хатаргоњњо ва гузор аз он хоњї дид. Акнун вежагињои
марњалаи нахустро барои ман бозгў.
Гургсор гуфт: дар марњалаи нахуст ду гург њаст, ки бузургии
дандон ва андомашон њамчанди пил аст ва газандрасонишон
баробари бузургияшон.
Исфандиёр фармон дод, ки Гургсорро ба љои худ баргардонанд
ва худ он шабро ба ромиш ва майгусорї гузаронид.
Бомдод фармон дод, ки табира (41) бикўбанд ва роњи Њафт хон
дар пеш гирифт. Чун ба наздики Хони нахуст расид, сипоњро ба
Пашўтан супурд ва љангафзор пўшид ва бар сипоњиён пешї
гирифт, ки ногоњ ду гурги пилтан пеш омаданд ва нешњои чун
дашнаи худро берун оварданд ва оњанги ў карданд ва ба сўи ў
тохтанд.
Исфандиёр ононро зери борон тир гирифт, чандон ки њарду суст
ва нотавон дарафтоданд ва ба гунаи ду хорпушти калон
даромаданд. Пас шамшер баркашид ва ононро пора-пора кард ва
сару даст бишуст ва дасти намоз гирифт ва барои ин ки Худой, ки
номаш гиромї бод, ўро пирўз гардонид, намоз бурд ва ситоиш
кард.
Чун Пашўтан ва сипоњиён ба он љо расиданд ва ду гургро чун ду
кўњ афтода диданд, дар шигифт омаданд ва бар Исфандиёр, ки
онњоро кушта буд, офарин гуфтанд. Гургсор дар дил аз тандуруст
мондани Исфандиёр андўњгин шуд.
Исфандиёр бо бародар ва фарзандон ва вежагони сипоњ ба
лашкаргоњи худ бозгашт ва ба хўрдан нишастанд ва шароб хост ва
бо тароваи1 бода бар шодмонї афзуданд. Сипас Исфандиёр

1

Тарова – таровиш, рехтан
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фармон дод, ки Гургсорро биёваранд. Ба ў низ хўрок дод ва се љоми
май, он гоњ гуфт: эй турки бадбахт, кори Худовандро бо ман ва ба
дасти ман чї гуна дидї? Ду гурге, ки беш аз њама ба ту монанд
буданд, чигуна пеши худ афтода ёфтї?
Гургсор гуфт: шоњо, ман гумон намекардам касе битавонад ба
чунин коре даст занад, ки ту ба танњої кардї. Бегумон Худованд
туро фардо бар ду шер чира хоњад кард, њамон гуна ки имрўз бар
ду гург пирўзат гардонид. Бо ин њама бо ёдоварии газандњои
шерон, ўро метарсонд. Исфандиёр бар гуфтаи ў хандид ва гуфт:
агар фардо бо мо бошї, чизе хоњї дид, ки бар шигифтии ту
бияфзояд.
Чун пироњани хуршед зардгуна гашт, Исфандиёр фармони кўч
дод ва шабона ба роњ афтод.
Саргузашти Исфандиёр дар Хони дуюм аз њафт хон
ва шикори шерон
Чун Исфандиёр ба наздики куноми1 ду шере расид, ки њаргиз кас
монанди онњо надида буд, ба сони рўзи пеш бар сипоњ пешї гирифт
ва њанўз чандон нарафта буд, ки ду шереро дид чун ду лахти кўњ,
нахуст модашер ба рўи ў парид, ки Исфандиёр чунон бо шамшер
бар сари он навохт, ки то миёни пушт ўро ба ду ним кард. Пас аз он
шери нар пеш омад. Исфандиёр бо шамшер сар аз танаш људо кард
ва аз асп ба зер омад ва Худоро сипос гуфт.
Чун сипоњиён фаро расиданд ва ду даррандаи кўњпайкарро
афтода диданд, ангушти шигифтї ба дандон гирифтанд ва аз шодї
ба ларза дарафтоданд. Гургсор ба шерони кушташуда нигарист ва
шодмонї намуд, вале бечорагї ва дилшикастагии ў ва низ андўње,
ки дар љони ў мепечид ва деги хашме, ки мељўшид, бар дурўѓгўии ў
гувоњї медоданд.
Исфандиёр бо ёрону вежагон дар љангљой нишастанд ва хон
густурданд ва базм оростанд. Чун Исфандиёр аз хўрдан бипардохт,
даст ба бода бурд, Гургсорро фаро хонд ва ба ў низ хўрок дод ва се
љом май ва гуфт: Чирагии маро бар шероне, ки маро аз онон бим
медодї, чї гуна дидї?
Гургсор гуфт: эй шоњзода, Худо пушту паноњи ту бод, ба Худо
савганд, ман касе монанди ту надидаам ва нашунидаам ва гумон
надоштам, ки чунин коре шуданї аст. Ту аз ду гардана гузаштї ва
ду хатарро паси пушт нињодї, лекин намедонам бо аждањое, ки ба

1

Куном – лона.
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бузургї пораи кўњ аст ва аз нешњояш оташ берун мељањад ва аз
дањонаш дуд берун мезанад, чї хоњї кард? Аждањое, ки савора ва
пиёда пеши ў чї бошанд, ки ў ба дам пилеро дар худ мекашад.
Исфандиёр хандид ва гуфт: эй Гургсор, ба њамин зудї чизе хоњї
дид, ки хобро аз чашмат бирабояд. Пас фармон дод, ки гардунае аз
чўб бисозанд ва сандуќе бар он бигузоранд ва дар беруни он
сарнайзањои оњанин љо дињанд ва гардунаро бар ду аспи нерўманди
тундрав бибанданд. Ва бо лашкари худ роњ афтод ва тамоми шабро
роњ бурид.
Достони Исфандиёр дар хони сеюм ва куштани аждањо
Чун Исфандиёр ба наздики Хони саввум расид, бар сипоњ пешї
гирифт ва ба тундї ронд, то ба љойгоњи аждањо расид. Пас љомаи
разм пўшид ва фармон дод, ки гардуна ва сандуќро бар ду аспи
нерўмантар ва тундрави дигар бибанданд, он гоњ худ ба даруни
сандуќ рафт ва дари пешинро гушуд ва бар асбон нањеб зад1. Асбон
ба роњ афтоданд ва гардуна ва сандуќро чунон тунд кашиданд, ки
гўё онњоро бо чањор бод наъл карда бошанд.
Њамин, ки ба тирраси аждањо расид, аждањо монанди абре сиёњ
бар Исфандиёр ва гардуна ва асбон хурўшид ва онњоро ба дам дар
худ кашид, вале сандуќ дар гулўяш гир кард ва найзањо ба комаш
фурў рафт, ба гунае ки наметавонист онњоро фурў барад ва на
берун андозад. Исфандиёр дари дигарро гушуд ва поин љаст ва
аждањоро бо шамшер пора-пора кард ва худ низ аз њарос ва бўи
ганде, ки аз тани аждањо бармехост, бењуш бар замин афтод.
Чун Пашўтан бо сипоњиён расиданд ва Исфандиёрро бар рўи
замин афтода диданд, љањон дар чашм Пашўтан торик шуда, аз асп
ба зер омад ва гумон кард, ки аждањо кори худро карда ва
Исфандиёрро куштааст. Лашкар низ андўњгин шуд, вале Гургсор
шодмон гашт ва пиндошт, ки Исфандиёр мурдааст. Пашўтан
фармон дод, то оби сард бар сару синааш пошиданд.
Исфандиёр ба њуш омад ва гуфт: бародар, андуњгин мабош, ман
тандуруст њастам ва њељ газанде ба ман нарасидааст. Ин танњо
осеби бўи нохуши аждањост.
Сипоњиён ба аждањои тика пора шуда, ки њанўз мељунбид, гирд
омаданд ва аз бузургї ва зиштї ва хуни фаровоне, ки аз он рафта
буд ва љонсахтии он дар шигифт афтоданд ва бар Исфандиёр
офарин гуфтанд ва Худоро бар ў хонданд.

1
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Исфандиёр худро шуст ва љомаи ниёиш ба тан кард ва намоз
хонд ва Худоро барои ёрї ва посдории вай сипоси бисёр гуфт, он
гоњ бо бародарон ва фарзандон ва ёрон дар саропардаи хеш ба
хўрдан нишаст ва пас ба шеваи њамешагї ба ромиш ва шодї
пардохт ва боз Гургсорро пеш хонд ва ба ў низ шароб нўшонид ва
пас гуфт: чї гўї дар ин, ки Худованд маро чунин ёрї кард ва
аждањоро ба дасти ман нобуд сохт?
Гургсор гуфт: шоњо, ба Худо савганд, гумон намекардам, ки
зинда бошам ва чунин чизњое бубинам. Гўї ин шигифтињоро, ки аз
ту сар зада, ба хоб мебинам. Лекин фардо гузарамон бар љодузани
ањримане аст, ки мардонагї чорасози газанди ў нест ва кори ў ба
нерўи диловарї пеш намеравад. Ў лашкарњоро ба љодуи худ
мефиребад ва пањлавононро ба тарфанд бар замин меафканад.
Исфандиёр хандид ва гуфт: агар фардо бо ман бошї, чизе
бубинї, ки дидањои имрўзро аз ёд бибарї.
Саргузашти Исфандиёр дар Хони чањорум ва куштани зани љодугар
Чун шаб фаро расид, фармони кўч дод ва чун барќи рахшон ва
боду тўфон шабона бо сипоњ ба роњ афтод. Чун хуршед парда аз
чењра баргирифт, ба наздики љойгоњи зани љодугар расид. Пас
бастањое аз зуморуд1 ва машке пур аз май ва љоме заррин бо
танбўре зариф дар њамён гузошт ва чун гузашта бар сипоњ пешї
гирифт ва шитобон роњ афтод то ба љойгоњ расид, сарое дид пур аз
гиёњ ва боѓе ва биркае2 ва дарахтоне, ки гўї, ќаду боло аз
фариштагон ба вом ситонда ва паранди3 онон ба тан карда буданд.
Пас дар соясори дарахти анбуње фуруд омад бар лаби бирка. Оби
бирка чандон зулол буд, ки чун насим даст бар он мебисуд,
пиндорї, ки бар доман куртаи кабуд чунин менишинад. Аспро
каноре баст ва баргустувони асп бигустурд ва хон бар он пањн кард
ва баст аз сўроњї бигушуд ва танбўр баргирифт ва торњои онро ба
наво даровард ва таронае бад-ин сон сар дод: то кай дар кўњ ва
биёбон саргашта бимонам ва дур аз кишвар ѓарибона сар кунам?
То кай дар миёнљои пайкорњо фурў равам ва ранљ ва сахтї бикашам? Оё хоњад буд њаргиз, ки ба дидори парирухон ва ишќбозї бо
ѓазолчашмон дилшод гардам?

Заморуд – хўроке, ки аз гўшт ва тухми мурѓ дуруст кунанд
Бирка - њавз.
3 Паранд – либоси њарир.
1
2
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Бегумон он, ки маро дар ин љойгоњи бињиштосо фуруд оварда,
тавонад чашми маро ба дидори духтари зебои хушандоме равшан
кунад, ки маро ба њамдамии худ ёварї кунад.
Нишастангањи Исфандиёр љое буд, ки зани љоду ўро медид ва
суханонашро мешунид.
Пас гуфт: шер ба дом афтод ва ба бањрае калон даст ёфтам. Пас
бедиранг ба сурати духтаре даромад. мањпорае тобон аз бурље
симин, дар љома ва орояњое, ки дил мерабуд ва шавќ меафзуд. Ба
чунин њол пеш омад ва канори Исфандиёр бинишаст.
Исфандиёр даст ба сўи осмон бардошт ва гуфт: поко ту Худованде, ки басе баланд аст пойгоњат ва бас ошкор аст нерў ва
бахшишат, ки дар чунин љое чунин сурате, ки дар зебої ва волої
ягона аст, бањраи ман кардї! Пас аз машки шароб бодае чун чашми
хурўс дар пиёлаи заррин рехт ва ба шодии ў нўшид, сипас пиёларо
пур кард ва ба вай дод. Зан майро нўшид ва сипас бо њам ба
гуфтугў нишастанд ва дар миёни нўшидани май аз заморуд
мехўрданд. Исфандиёр занљире њамроњ дошт, ки Зардушт ба ў дода
буд ва дар он љоду коргар набуд. Онро нињонї берун овард ва
омода кард. Њамин ки зани љоду атса кард, занљирро ба гардани ў
афканд ва устувор баст. Зан ба сурати шере даромад, ки оташ аз
дањонаш берун меомад ва мехост худро аз чанги Исфандиёр
бирањонад.
Исфандиёр гуфт: ман Исфандиёрам ва ин занљир аз Зардушт аст
ва ту наметавонї аз дасти ман бирањї. Пас чунон ки њастї, худро
ба ман нишон бидењ.
Љоду ба сурати пирзане зишт ва гушодадањан даромад, зишттар
аз рафтани неъмат ва тарсноктар аз марги ногањонї ва ба
Исфандиёр гуфт: мењмони баде мабош ва њурмати нон ва намак ва
њамгусориро аз ёд мабар. Маро бирањон, ки туро судњо расонам.
Исфандиёр чунон ба шамшер ба ў зад, ки сараш аз тан ба њаво
парид ва гарду ѓуборе сахт вазидан гирифт ва дуде нохуш бархост
ва њаво чунон тира ва тор гардид, ки рўз њамчун шаб тор гашт.
Исфандиёр аз Худои бузург хост, ки ин гирифториро дур
гардонад, ба зудї њаво равшан шуд. Исфандиёр сари зани љодуро
бар сари чўбе зад ва бар пуштае барафрошт.
Чун Пашўтан бо сипоњиён расиданд, сари зане диданд, ки чун
тарс аз марг њаросовар буд ва чењрае, ки чун сарнавишти бад
нафратангез. Пас Худойро бар ин ёрї ва некї сипоси бисёр
гуфтанд, Гургсор наздик буд, ки аз хашм бимирад. Исфандиёр
монанди гузашта намоз хонд ва бо ёрон ба хўрдану ошомидан
нишаст. Сипас Гургсорро фаро хонду пас аз он, ки ба ў шароб дод,
гуфт: оё ту нагуфтї, ки зани љоду бо афсун лашкарњоро нобуд
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мекунад? Инак бубин, ки чи гуна сар аз танаш људо кардам! Гургсор гуфт: эй шоњзода, ин бор низ Худованд туро пирўз гардонид ва
ба ту некї кард ва ёрї дод, ва чунон нест, ки сабў њамеша дуруст
бимонад? Рўзњо гоње бо ту ва гоње бар туст. Аз њамин љо бо њамин
андоз пирўзие, ки ба даст овардаї, бозгард, то аз газанди бузурги
симурѓ бирањї, чи ў пилро мерабояд ва жандапилро мешакарад1 ва
сипоњи гаронеро табоњ мекунад. Ў на аз гунаи душманони заминї
аст, ки онњоро ба нерўи мардонагї куштї ва аз худ рондї, ў нерў ва
нишон аз осмон дорад, ки метавонад бисёре аз одамиёнро нобуд
созад.
Исфандиёр гуфт: ту то кунун дидаї ва аз ин пас низ чизњое хоњї
дид, ки туро андўњгин созад ва чашми туро гирён кунад ва
пуштатро бишканад. Пас битарс ва парњез кун, ки ба ман дурўѓ
бигўї, ки дар он сурат дигар њаргиз насими инљањонї бар ту
нахоњад вазид. Гургсор гуфт: ман на аз сари некхоњї барои ту,
балки барои нигоњдории љонам рост мегўям. Исфандиёр фармон
дод ўро ба љойгоњаш баргардониданд ва худ то шомгоњ нишаст.
Достони Исфандиёр дар Хони панљум ва шикори симурѓ
Исфандиёр фармони кўч дод ва шабона ба роњ афтод. Чун ба
наздики симурѓ расид, партави хуршед бар каронањои љањон
кашида шуда буд.
Сипас фармон дод, ки њарчи зудтар гардунае омода кунанд ва
сандуќе, ки аз берун бар он шамшери тез ва сарнайзањои сахт
нишонда бошанд, бар гардуна устувор кунанд ва онро бар ду аспи
некнажоди хушрафтору тундрав бор кунанд ва худ дар сандуќ
нишаста ва бар аспон нињеб зад. Асбони гардунаро ба равонии об
кашиданд, то ба дарахти тановари баланде расиданд. Аспонро дар
сояи дарахт истонид, ки ногоњ симурѓ расид. Танумандї ва овози
болњояш ба абри пуртундар мемонист, бол густурд ва фуруд омад
то гардуна ва асбонро баргирад ва бирабояд. Чун ба нишеб омад
ва худро бар гардуна зад, шамшерњо ва найзањои сандуќ бар танаш
фурў рафт. Њарчи бол мезад найзањо ва шамшерњо бештар дар
андомњояш фурў мерафт. Дар ин њангом Исфандиёр ба шитоб аз
гардуна берун омад ва чандон бар ў тирњои зањрогин боронид, ки
љонвар суст ва нотавон шуд.
Сипас чунон бо шамшер бар ў зад, ки бељон фурў афтод. Чун
сипоњиён расиданд ва симурѓро диданд монанди кўњи бузурге

1

Шакардан – шикор кардан, дарњам шикастан, мағлуб кардан
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афтода ва минќораш чун куланге бас бузург ва чанголњояш чун
зўбине бас дароз, њама аз дидори он дар шигифт монданд. Исфандиёр онро шикор карда буд. Бар ў дуруду офарин хонданд ва бар
пирўзї ва њунари ў дар дунболаи сафар устувордил гаштанд.
Исфандиёр ба намоз ва ниёиши Худованд рўй овард ва пас аз он
бо њамдамони худ ба хўрдану ошомидан нишаст ва Гургсорро фаро
хонд ва фармон дод, ки ба ў хўрок ва бода дињанд. Сипас ба ў гуфт:
наздик ой ва маро биёгоњон аз гузаргоње, ки фардо фарорўи мост.
Гургсор гуфт: шањриёро, Худо ту ва њамроњонатро аз гирифторињои панљгона рањонид, вале Хони шашум кони сармои бедодкунанда ва резишгоњи барфи нобудкунанда аст. Љое, ки чунон
бодњои сўзон мевазад, ки њар љонвареро хокистар мекунад.
Посухи Исфандиёр мазмуни ин шеър буд, ки:
ِﻘﻰﻦُ ﻓﻴِﻤﺎ ﺑﺴﺤﻚ ﻳﻛَﺬﻟ
ﻀﻰ ﻓﻴِﻤﺎ ﻣﻦَ اﻟﺮﱠبﺴﻟَﻘَﺪ اَﺣ
Яъне: Парвардигоре, ки дар гузашта ба ман некї кардааст, дар оянда њам некї
хоњад кард.
Пас дарњол фармони кўч дод ва роњро шабона паймуд ва чун ба
љойгоњ расид, хиргоњи офтоб баланд шуд ва ховаронро равшан
кард.
Достони Хони шашум ва рањоиши Исфандиёр аз душворињои он
Чун Исфандиёр ва сипоњиёнаш ба љойгоњ расиданд, осмоне соф
ва њавое дилпазир ва рўзе хушманзара ёфтанд.
Вале чун дар он љо гирифтанд ва чодар барафроштанд, дар
хаймањо рафтанд, хаймањои абр осмонро дар бар гирифт ва
хуршедро пинњон кард ва њаво дигаргун шуд ва рўз низ дигар шуд
ва боде тунд вазид, ки саропардањои сипоњро аз љо барканд ва хоку
сангреза ба сару рўи онњо пошид ва сўзиши барф ва ифрити1 сармо
ва бўрон дандонњои тези худ ба онњо нишон дод ва сипоњи барф бо
фављ-фављи ёронаш дар пай даррасид, чандон ки замин аз тарси
барф пир шуд. Бориши барф се шабонарўз ба дарозо кашид, то ин
ки баландии барф аз найзаворе гузашт.
Њамин ки осмон андаке боз шуд, сармо шиддат ёфт ва газанда ва
озоранда шуд, ба гунае ки об дар дањон ва ашк дар чашмњо ях баст,
пешоби чањорпоён њангоми идрор кардан ба замин нарасида ях
баста ва ба гунаи чўбдастии дасти дар меомад.
Кор ба љое расид, ки бисёр аз сипоњ дил ба марг супурданд, басо
даст ва по хушк шуд ва бинии бисёре ях баст. Исфандиёр ба баро-

1

Ифрит – дев.
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дар ва фарзандон ва вежагон гуфт: мо то ин љо доди мардї
бидодем, инак њаќќи бандагї мондааст, биёед то ба даргоњи Худо
рўй оварем ва дари хонаи ў занем ва аз ў бихоњем то ин балоро аз
мо дур кунад. Он гоњ њамагї ба намоз ва ниёиш пардохтанд.
бахшоиши Худованд бар онњо фуруд омад ва бадбахтї аз миён
рафт ва тобиши хуршед фузун гашт ва шиддати сармо коњиш ёфт
ва бештари барфњо об шуд. Сипоњиён љомањои худро хушк карданд
ва ба дармони осебњое, ки аз сармо ба онњо расида буд,
пардохтанд.
Пас Худовандро ситоиши бисёр карданд, ки пас аз чунон
ќудратнамої бахшоиши худро ба онон нишон дода буд.
Достони Исфандиёр дар роњи Хони њафтум,
бар ду фарсанги Рўиндиж ва бадбахтие, ки ба Гургсор расид
Исфандиёр Гургсорро пеш хонд ва аз Хони њафтум аз ў пурсид.
Гургсор гуфт: он гузаргоњ дар дуфарсангии Рўинидиж аст, вале
роњи он аз биёбоне мегузарад, ки дар љањон њељ биёбоне ба ранљ ва
осебрасонии он нест, дар он биёбон чандон гиёњ нест, ки гўсфанде
бихўрад ё обе, ки минќори паррандае тар шавад, гармои он аз
газандагии сармое, ки дидї, бадтар аст.
Исфандиёр фармон дод, ки бештари борњои сангинро бигзоранд
ва ба љои он об ва хўроки дом бар шутурон бор кунанд ва шабона
бо сипоњ ва ёронаш ба роњ афтод ва чун шаб ба нима расид, овози
паррандаи обї ба гўшаш хўрд. Гургсорро фаро хонд ва ба ў гуфт:
магар ту нагуфтї, ки дар ин биёбон обе пайдо намешавад? Гуфт:
оре гуфтам. Исфандиёр пурсид: пас ин овои паррандаи обї чист?
Гургсор гуфт: дар он љо чашмаи оби бисёр талх ва шўре аст, ки
наметавон аз он нўшид. Шояд паррандагон аз он љо меоянд.
Исфандиёр сухани ўро пазируфт, зеро касе, ки гўши шунаво
дошта бошад, осудадил аст.
Њанўз андаке пеш нарафта буданд, ки рўдхонаи бузурги пуробе
пеш омад ва шутурони пешрав дар канорањои камоби он фурў
рафтанд. Шутурбонон фарёд бароварданд ва аз ѓарќ шудан
тарсиданд ва фарёдрас хостанд.
Исфандиёр думи шутуронро мегирифт ва ононро пас мекашид,
то дар хушкї истодонид ва Гургсорро хонд ва сарзаниш кард ва
гуфт: эй турки бадбахт, бо ин дурўѓи табоњгар мо ва худро ба
нобудї кашонидї.
Гургсор гуфт: ман аз марги худам, чунон ки шумо низ кушта
шавед, боке надорам. Исфандиёр хашми худро фурў хўрд ва гуфт:
кори неке, ки кардаї, табоњ магардон ва пояе, ки афкандаї, вайрон
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макун, пас аз ростгўї дурўѓ магў, навиди дороињо ва фармонравоие, ки ба ту додам, ба ёд овар. Нахуст ба поси љони худат ва
сипас барои рањоии мо поёб ва роњгузори ин рўдхонаро ба ман
нишон бидењ.
Гургсор, ки маргро дар дили хеш хуш карда буд, бад-ин суханон
ва озмандї ба фармонравої гузаргоњи рўдхонаро ба Исфандиёр
нишон дод ва лашкарро бад-он сў роњнамун шуд. Исфандиёр
фармон дод, ки оби машкњоро рехтанд ва борњои сангин аз
уштурон баргирифтанд ва бегазанд аз рўдхона гузаштанд ва осуда
шабравии худро дунбол карданд.
Чун бомдод даромад ва аз дўшизаи сапедадам ком баргирифтанд, Рўиндиж аз дур намоён шуд, гуфтї ситораи парвин аст, ки
дар бурљи худ нишаста ва ё абри баланд, ки дастор бар сар баста.
Исфандиёр фармони фуруд омадан дод ва ба ойини хеш ва бо
вежагон анљуман оростанд, ба ёрии духтари раз1 ва равнаќи бозори
ромиш ва шодї бар ранљ ва хастагї пирўз омаданд.
Пас Гургсорро пеш хонд ва фармуд ўро низ хўрданї ва шароб
дињанд. Сипас ба ў гуфт: мо ба сари манзил расидем ва инак дар
остонаи даст ёфтан ба муроди хешем. Чун фардо Рўиндижро
бигирем ва Арљосп ва фарзандон ва касонашро бикушем ва хона ва
кохњои онњоро бисузонем ва занону фарзандони ононро асир
кунем. Ва мехост бигўяд, ки навиди худро ба кор хоњам баст ва бо
ту некї хоњам кард ва дороињою шоњиро ба ту хоњам бахшид, ки
Гургсор тоб наёвард ва сухани Исфандиёрро буриду гуфт: ин њама
газанд ва бадї на бар онон, балки ба ту хоњад расид ва њама ин
ногуворињое, ки баршумурдї, бар гирди сари ту хоњад гашт, на ба
гирди сари онон. Исфандиёр сахт барошуфт ва сўзи шамшерро бо
хуни ў фурў нишонд ва ба дасти ситам бар ў њукм ронд ва дигар аз
ў љуз достоне намонд. Чї басо сухане, ки ба марг анљомад!
Сипас Исфандиёр барнишаст ва бар теппаи баланде баромад ва
аз он љо ба Рўиндиж нигоњ кард, онро нек нигарист ва баррасї кард
ва андешид. Чун нигоњашро бар он дўхт, се савори туркро дид, ки
ба шикор омада буданд. Сипас ба сўи онњо сарозер шуд ва ононро
бо найза аз чорпоёнашон људо кард. Туркон ба зорї зинњор хостанд. Исфандиёр чигунагии Рўиндиж ва њоли Арљосп ва ёронашро
аз онон бозпурсид. Туркон, њамчунон ки Гургсор гуфта буд,
гуфтанд: диже аст сахт устувор, ба дурї чун симоки аъзал2 ва
баландии он аз ситораи Љавзо даргузашта. Ва низ аз он кї ва аз он
чї дар он аст суханњо гуфтанд.
1
2

Духтари раз – шароб, май.
Симоки аъзал – ситорае аст дар соќи сурати фалаки асад ё сунбула
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Исфандиёр бо шамшер ба онон тохт ва њамаро кушт ва ба
лашкаргоњ бозгашт ва њама шабро андешид ва лигоми андеша ба
њар сў давонид ва саранљом бар рои дуруст ва устувор даст ёфт.
Пас Пашўтанро пеш хонд ва ба ў гуфт: бародар, Рўиндиж, чун
зебое гарданфароз аз њар касе руй барметобад ва бар њар хостгоре
доман меафшонад ва саркашї мекунад.
Онро на ба зўрозмої тавон гушуд ва на ба сипоњи афзун ва на ба
муњосира, чорагар найранг аст ва тарфанд ва нињонкорї ва басо ки
найранг коритар аз нерў аст ва тарфанд аз зўри бозў равонтар,
орзуњо бо анљоми душворињо ба даст меояд ва расидан ба хостањо
ба хатар кардан бозбаста аст. Ройи ман бар он аст, ки ношинос ба
диж роњ љўям ва ба бориктарин тарфандњо онро бигушоям ва бар
он даст ёбам. Кунун сипоњро ба ту месупорам ва корњоро ба ту
вомегузорам. Ту дар набудани ман љонишини ман бош ва маро пос
бидор ва пойгоњ ва пояи худро нигоњ дор.
Шабу рўз дар љойњои боиста дидбон бигумор ва њар гоњ дар рўз
дидї дуде баланд аз диж бархоста ё шабњангом оташе фурўзон
баланд аст, бидон ки ман корамро кардаам ва ба орзуям даст
ёфтаам. Дар он њангом љангафзор ба тан кун ва бар асбам
барнашин ва найзаи маро ба дастат бигир ва бо сипоњ роњи диж
дар пеш гир ва номи маро бар забон овар ва ба ман бипайванд.
Пашўтан гуфт: фармонбардорам ва фармони туро бо љону дил
гардан менињам.
Рафтани Исфандиёр ба Руиндиж дар љомаи бозаргонон
ва расидан ба назди Арљосп
Исфандиёр фармон дод, ки сад шутур баргузинанд ва бар
њаштод шутур њаштод љуфт сандуќ бор кунанд, ки калидони1 онњо
аз дарун бошад. Пас дар њар сандуќе марде силоњпўш нишонид ва
бибаст, сандуќи дигарро аз колоњои гузида ва љомањои гаронбањо
ва хостањои гуногун анбошт. Ва худ љомаи бозаргонон пўшид ва бо
шукўњи вежае њамроњи шутурбонон ба роњ афтод ва чун ба дари
равзанаи диж расид, гузориши расидани ў ба Арљосп расид.
Арљосп ўро пеш хонд.
Исфандиёр бо косаи заррини пур аз гавњар ва бо ду аспи гузидаи
ороста ба љулњои2 абрешимї ва зинпўшњои нигорин ба пешгоњи

1
2

Калидон - ќуфл
Љул – полон, пўшоки маркаб

‐ 178 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Арљосп рафт ва ўро намоз бурд ва љомро дар баробари вай нињод
ва ду аспро низ пешкаш кард ва ўро бисёр сутуд.
Арљосп аз Исфандиёр ва аз њолу кораш пурсид.
Исфандиёр гуфт: ман аз бозаргонони бузург ва сармоядори
эронї њастам ва чун колоњои шоистаи дарбори шоњї ёфтам, аз
шањре дур бо орзуи бисёр оњанги даргоњи шумо кардам.
Агар шоњ бихоњад, сояи хеш бар ман афканад ва маро ба
њамсоягии худ комраво гардонад, фармон дињад хонаи кўчаке, ки
гунљоии ман ва колоњоямро дошта бошад, ба ман бидињанд.
Арљосп гуфт: ниёзи ту баровардааст. Пас фармон дод, ки хонае
андарунї дар њамсоягиаш ба ў доданд ва ўро дар он љо доданд.
Исфандиёр дар хона фуруд омад ва сандуќњо ва колоњоро ба он
љо бурд ва аз мардонаш дар сандуќњо нек пурсид ва дар нињон
доштани онон кўшид. Он гоњ дар наздики хона дўконе барои
бозаргонї гушуд ва хариду фурўш оѓоз кард.
Пас аз ду рўз чанд даст љома бар расми пешкаш ба назди Арљосп
оварду гуфт: агар шоњ бихоњад, яке аз ёрони худро ба дуккони ман
бифиристад, то он чи шоистаи ганљинаи шоњї аст, баргузинад.
Арљосп гуфт: чунин хоњам кард. Исфандиёрро ба худ наздик
кард ва бо ў ба гуфтугў нишаст ва сухани нек ба дарозо кашонид ва
пурсид аз кадом роњ омадї? Ва оё аз Исфандиёр огоњї дорї? Гуфт
оре, дар роњ шунидам, ки вай аз роњи Њафт хон оњанги ин кишвар
кардааст.
Арљосп чунон хандид, ки ханда чашмони тангашро баст ва аз
шодї ба пушт афтод. Сипас гуфт: агар мард аст, гў биёяд!
Исфандиёр аз кох берун омад ва ба дуккони худ бозгашт ва ба
хариду фурўш нишаст.
Достони Исфандиёр бо ду хоњараш Њумо ва Бењофарид ва
Кањрам писари Арљосп
Пас аз он Исфандиёр аз дур ду хоњарашро дар беруни кохи
Арљосп дид, ки љомае жанда пўшидаанд ва кўзае заррин ба даст
доранд ва мехоњанд аз рўд об баргиранд. Исфандиёр ононро
шинохт, вале хоњарон бародарро нашинохтанд ва пеши ў омада
гуфтанд: эй бозаргон, аз Исфандиёр чї хабар дорї? Исфандиёр
ононро аз худ ронд ва гуфт: ман чї медонам, ки Исфандиёр кист!
Худо вайрон кунад шањреро, ки Исфандиёр дар он аст.
Хоњарон ўро ба овоз шинохтанд ва донистанд, ки Исфандиёр
аст, ки аз Эрон омадааст, то ононро аз банд бирањонад. Вале шодии худро дар дил нињон доштанд ва ўро дуо карданд ва ба љои худ
дар кох бозгаштанд.
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Кањрам фарзанди Арљосп, ки оњанги шикор дошт, бар дуккони
Исфандиёр гузашту истод ва дар колоњо ва соњибаш нек нигарист.
Исфандиёр аз љой бархост ва рикоби ўро бўсид ва дасте љомаи
гаронбањо ва як камон ва се тир ба ў пешкаш кард.
Кањрам гуфт: эй бозаргон, њамин камон ва тирњо бас аст. Ва
љомаро ба дўкон баргардонд.
Исфандиёр гуфт: шоњзодаро ба љони падараш Арљосп савганд
медињам, ки бо пазируфтани љома бар ман миннат бигузорад.
Кањрам лабханде зад ва љомаро њам пазируфт.
Он гоњ тирро дар камон нињод ва сўфорро дар зењ љо дод ва
кашид ва онро нек писандид ва чун дар он нигарист номи Исфандиёрро бар тирњо дид. Аз ў пурсид, ман нишони Исфандиёрро
мебинам. Гуфт: нафрини худо бар сарзамине бод, ки Исфандиёр
дар он бошад! Оташ дар шањре афтад, ки ў дар он аст. Эй шоњзода,
бидон ки ман љомањо ва гавњарњое ба ў фурўхта будам, вале ў бањои
онро намепардохт ва имрўзу фардо мекард, ман ногузир аз дари
дўстї даромадам ва бар чанд тир номи ўро нигоштам, ба ин умед,
ки воми худро дарёфт кунам ва ў вом напардохт. Ин се тир аз онњо
дар дасти ман монд. Ин аз некбахтии шоњзода аст, ки ман онњоро
нигоњ дошта будам ва инак пешкаш кардам. Кањрам ба ў суханони
некў гуфт ва ба роњи худ рафт.
Достони даст ёфтани Исфандиёр бар Руиндиж
ва куштани Арљосп ва ду писараш ва бузургон
Пас аз он Исфандиёр ба пеши Арљосп даромад ва ўро намоз
бурд ва ситоиш карду гуфт: подшоњ маро аз некињои худ бархурдор
гардонид ва мавриди навохти хеш ќарор дод ва маро баркашид ва
бо њамсоягиаш маро гиромї дошт ва партаве аз хушбахтї бар ман
афканд, мехоњам то љое ки њимматам ёрї мекунад ва метавонам,
њамаи дарбориёни шоњро, аз дарбон гирифта то фармондењон ва
дигар перомуниён, мењмон кунам ва бо будани онон хонаам ороста
гардад ва бо онњо дўст шавам. Умедворам, ки шоњ бар шодии ман
бияфзояд ва дастурї дињад, ки њама ба мењмонии ман биёянд ва
маро низ дар омодасозии ин мењмонї ёрї кунад.
Арљосп гуфт: дастурї медињам. Агар маро низ фаро хонї, хоњам
омад. Исфандиёр ўро намоз бурд ва гуфт: ман њанўз ба ин пойгоњ
нарасидаам, ки аз шоњ даъват кунам. Арљосп хандид ва ба њама
дарбориён фармуд, ки ба мењмонии Исфандиёр бираванд.
Исфандиёр бо куштани гову гўсфанд ва баррањои ширї ва
омодасозии васоили мењмонї ва харидани май ва дигар чизњо
анљуман орост. Он гоњ гуфт: хонаи ман ѓунљоиши ин њама

‐ 180 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

мењмонро надорад ва мењмонон љуз дар пушти боми диж дар љои
дигаре намегунљанд. Аз ин рў, фармон дод то пушти боми дижро
фарш бигустаранд ва дар оростани он бисёр кўшид. Сипас фармон
дод, ки њезуми фаровоне биёваранд ва дегњоро бор кунанд ва
танўрњоро барафрўзанд.
Пас њамаи дарбориён, аз дарбон гирифта то сарон, перомуниён
ва нигоњбононро фаро хонд. Њамагон омаданд ва њар кадом дар
љои худ нишастанд.
Он гоњ аз пухтан ва бирён кардани хўрокињо дуди азиме ба
осмон баланд шуд. Чун хўрокињо омода шуд, ба њама ѓизо дод ва
шароб нўшонид ва њар касро ба андозаи пойгоњаш гиромї дошт ва
ба њар як армуѓоне бахшид, то ин ки аз њама чиз фаромўш карданд
ва ба шодї нишастанд ва чандон бодагусорї карданд, ки маст
шуданд ва аз њар банде рањо гаштанд. Њанўз шаб домани тори
худро нагустурда буд, ки дар он миён њушёре набуд ва кохи Арљосп
аз бузург ва кўчак тињї шуда буд.
Дар ин њангом Исфандиёр фармон дод, то њезумњоро бар боми
диж оташ зананд ва мардонро низ фармуд аз сандуќњо бадар оянд
ва љангафзор бипўшанд ва омодаи фармон бошанд.
Онон яксаду шаст мард буданд, ки њар як бо њазорњо баробарї
мекард. Худ низ љомаи разм пўшид ва бо онон ба сўи кохи Арљосп,
ки якбора тињї шуда буд, фаро рафт. Бар кох юриш оварданд. Њар
кас, ки пеш меомад, шамшер бар сараш фуруд меомад, то ин ки ба
хобгоњи Арљосп расиданд. Арљосп аз фарёди онњо аз хоб парид ва
шамшер кашид ва ба сўи онон даромад ва ба Исфандиёр гуфт: ту
кистї? Исфандиёр гуфт: ман њамон бозаргони эрониям ва ин
шамшерро барои ту армуѓон овардаам! Бигир. Ва чандин зарба бар
ў фуруд овард ва ўро кушт ва сар аз танаш људо кард.
Дуруст дар њамин њангом Пашўтан ва сипоњиён, дар њоле ки
пешопеш шамъ ва чароѓ њамроњ доштанд, аз роњ расиданд, зеро
онон дар њангоми рўз дуд ва дар шаб оташ дида ва бедиранг ба роњ
афтода буданд. Пашўтан худро ба бародар расонд.
Исфандиёр ганљинањоро ба Пашўтан супурд ва кохро аз мардуми турк бипардохт ва хонањои занонро ба ду хоњараш вогузошт.
Пас бо бародар берун омад ва ба ёрон ва мардони устувор, ки
кохро ба онон супурда буд, фармуд, ки дарњоро аз андарун
бибанданд ва худаш бо сипоњ дар љилуи кох биистод. Фарёд аз диж
бармехост ва туркон бо парешонї гирд меомаданд. Чун Кањрам ва
Кундармон, ки њанўз аз кушта шудани Арљосп огоњї надоштанд,
ба онон бипайвастанд, набард оѓоз карданд ва ба њам даровехтанд.
Исфандиёр, Пашўтан ва сипоњиён бар онон юриш оварданд ва
онњоро тору мор карданд ва аз њам дариданд.
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Чун рўз равшан шуд, туркон бозгаштанд, то ёронро фароњам
оваранд ва нерў бигиранд.
Пас бо даст ёфтан ба кўмак ва нерўи бештар бозгаштанд ва бар
дарвозаи диж љанге ростинро бо эрониён аз сар гирифтанд.
Исфандиёр фармон дод, ки сари Арљоспро миёни туркон
бияфкананд. Чун туркон сари Арљосп диданд, дилшикаста шуданд
ва фиѓон бароварданд. Овои нола ба осмон бархост.
Кањрам ва Кундармон сипоњиёнашонро ба набард ва кўбидани
эрониён барангехтанд ва ба пайкори сахт даст заданд. Исфандиёр
низ ба эрониён бонг баровард: њељ парвое аз ин сагон надошта
бошед, ки шоњашонро куштаем ва бар хоку номусашон даст
ёфтаем. Сар аз тани ин нокасон баргиред.
Эрониён якпорча бар онон юриш бурданд ва ононро дар миён
гирифтанд. Ва шамшер бар онњо кашиданд ва бисёриро куштанд ва
андаке, ки монда буданд, гурехтанд.
Чун гарди набард фурў нишаст, куштаи Кањрам ва Кундармон
ва анбўњи бешуморе аз гардани куштагон ба љо монда буданд.
Исфандиёр ба сипоњ фармон дод, ки ба дарвозаи диж фуруд
оянд ва дар љойгоњњои худ бимонанд. Гурўњеро ба думболи
гурехтагон фиристод ва фармон дод касеро зинда нагузоранд. Диж
вежаи ў шуд ва хостањои он ба ихтиёри ў гузошта шуд.
Исфандиёр ба ганљинањо ва андўхтањои Арљосп даст ёфт ва
тахти заррини Афросиёбро, ки дар он як сад мисќол зар ба кор
рафта буд ва бар мурдареги1 берун аз шумориш даст ёфт. Он гоњ
кохеро вежаи хоњаронаш кард ва ба онон хостањои бисёр дод ва аз
канизакон он чи мехостанд, ба онон бахшид.
Сипас номае ба падар навишт ва ўро аз бузургтарин пирўзї огоњ
гардонид. Гуштосб дар ошкор шодї кард, вале дар дил андўњеро,
ки аз сари рашк ба писараш бармехост, нињон дошт, чи медонист,
ки Исфандиёр аз ў хоњад хост, ки ба паймони худ кор кунад. Бо ин
њама посухе ситоишомез ба писар навишт ва ўро ба бозгашт
фармон дод.
Бозгашти Исфандиёр ба назди падараш Гуштосб
Пас аз он Исфандиёр перомуниёни худро фароњам овард ва њар
як аз шањрњои Туркро ба яке аз ёронаш супурд ва барои њар кадом
бож номзад кард ва худ омодаи бозгашт ба Эрон шуд ва ба

1

Мурдарег – мерос.
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бародар ва фарзандонаш ва фармондењони сипоњ чандон хоста ва
хилъат дод, ки ононро бениёз ва хурсанд гардонид.
Пас хостањои гуногунро бар ду њазор шутур бор кард ва тахти
зарринро бар пиле нињод ва онро бо њазор барда ва њазор канизак
ба писаронаш супурд ва хоњарону канизакон ва хостањояшонро аз
шоњроњ равона кард ва худ бо вежагон роњи Њафт хон дар пеш
гирифт то бору хостањоеро, ки дар роњи омадан паси пушт гузошта
буд, баргирад.
Чун ба наздики марзи Эрон расид, диранг кард то фарзандон ва
касон ба ў расиданд. Пас њамагї ба Эрон рў нињоданд.
Мардумон омадани Исфандиёрро ба якдигар муждабод
мегуфтанд ва бузургон ва сарон љашн гирифтанд ва ба пазираи
онон шитофтанд.
Чун Исфандиёр ба назди падар расид, Гуштосб бо сарон ва
мўбадон ба дидораш омад ва бозгашти ўро гиромї дошт ва, чунон
ки бояд, дар бузургдошти ў кўшид, то ин ки Исфандиёр дар хонааш
ором ёфт ва шодмонињо ўро дар миён гирифт.
Падар бо Исфандиёр ба гуфтугў нишаст ва мењрубонї оѓоз
нињод, армуѓонњо дод ва аз он чи дар сафар бар ў гузашта буд, њаме
пурсид. Лекин аз навидњое, ки бо ў дода буд, ки ба шоњиаш
бархоњад гузид ва тољу тахт ба ў хоњад супурд, сухане ба миён
намеовард.
Исфандиёр аз ин рафтор дилтанг шуд ва шикебоияш поён ёфт ва
шикояти падарро дар анљом надодани навидњо пеши модараш
Катоюн бурду гуфт: падар ба паймони худ пушти по зада ва кори
маро сабук гирифта ва ба бутаи фаромўшї супурда. Ва бо модар
рой зад, ки паймонро ба ёди падар оварад ва бихоњад, ки он вомро
бигузорад ва ўро бароѓолонад, то онро бигзорад ва бароварда
созад.
Катоюн гуфт: фарзандам, чї ниёзе аст дар бораи чизе бо падар
сухан бигўї, ки туро хурсанд насозад ва чизе аз ў бихоњї, ки
надињад. Падар то зинда аст, онро ба ту вогузор нахоњад кард ва аз
ту дар ин бора бањра нахоњад бурд. Агар чї ў шоњ хонда мешавад,
аммо дар њаќиќат подшоњ ту њастї, зеро дасти ту дар корњо боз аст
ва фармони ту равост. Сипоњ низ ба фармони туст. Ва равшан аст,
ки аз зиндагонии падар чанд гоњ мондааст. Бигзор номи тољу тахт
аз они ў бошад, ки дар њар коре фармонравої аз они туст. Шикебої пеша кун ва рўзшуморї кун ва шод бош, ки орзумандї бењ аз
хўрдан аст (42).
Ин суханони модар Исфандиёрро хуш наёмад ва ба хашм аз љо
бархост.
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Фиристодани Гуштосб, Исфандиёрро ба Сиистон
барои дастгирии Рустам
Исфандиёр ройи модарро напазируфт ва аз падар хост, ки ба
паймонаш вафо кунад ва ўро ба шоњї баргузинад ва аз корњои
неке, ки карда буд ва ранљњое, ки дар анљоми фармони падар бар
худ њамвор карда буд ва кишвардории ўро сомон бахшида буд,
ёдоварї намуд.
Гуштосб гуфт: рост мегўї ва њаќ бо туст. Рўзгори дарозе аст, ки
ту моро дар сахтињо ёвар ва басандаї ва моро ба њамаи орзуњоямон
расонидаї, акнун танњо як орзу дар дил дорем, агар онро
бароварда созї, ончи навид додаем, бад-он вафо кунем.
Исфандиёр пурсид: шоњо, он чист? Гуштосб гуфт: ту нек медонї,
ки Рустам аз чокарон ва парвардагон ва баркашидагони мост, вале
акнун боди ѓурур дар димоѓаш печида ва аз бодаи худбузургбинї
сармаст гаштааст ва носипосї ўро ба њар роње кашондааст ва
осоиш ўро ба саркашї ва гарданфарозї водошта, ба гунае, ки ба
ман арље наменињад. Ва ба фармони ман сар фуруд намеоварад ва
ончунон, ки шоњони гузаштаро чокарї мекарда, маро чокарї
намекунад. Бад-ин рўй, ки њамвора оташи хашми ў дар дилам
забона мекашад. Агар ту ин сўзи дили маро биншонї ва ба ёрии
ман бархезї ва паймон бибандї, ки Рустамро даст баста пеши ман
биёварї, он гоњ оби хунуке аз гулўям фурў нарафта, тољ ва гоњ ба ту
вомегузорам ва худ монанди Луњросб ба ниёиши Худованд
мепардозам.
Исфандиёр гуфт: шоњо, њуќуќе, ки Рустам ба гардани мо дорад,
бар касе пўшида нест ва корњои арљманди ў фаромўш нашуданї
аст. Насазад, ки некињои ўро ба бадї посух дињї, ба вежа, ки
фармонњое аз Кайковус ва Кайхусрав дар даст дорад, ки касеро бар
ў дасте нест ва њељ подшоњеро нарасад, ки ба ў озор бирасонад.
Гуштосб гуфт: писарам, аз ў њаводорї макун ва сўзи дили маро
фурў нишон.
Исфандиёр гуфт: шоњо, ба Худо савганд, ки Рустамро гуноње
нест ва аз ончи ту бар ў мебандї, барканор аст. Аз ин рў, дар кеш
ва ойини мардумї ба банд кашидани марди бењамоле чун ў раво
нест, ў ягонаи рўзгор аст ва некињо ва кўшишњо ва пойдорињояш
бурун аз шумор.
Лекин ту мехоњї дар баровардани паймонат замонро ба дарозо
бикашонї ва маро сар бидавонї. Ман бо огоњї аз ин, фармони
туро рўи чашм мегузорам ва бо сипоњи худ ба сўи он меравам ва бо
ин кор худро омољи тири сарзанишкунандагон ва найзаи накўњишгарон месозам.
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Гуштосб гуфт: писарам, ин як бор низ маро вомдори некии худ
кун ва сухани маро бар замин наяфкан.
Исфандиёр гуфт: фармон мебарам. Ва бархост ва ба назди модар
омад ва боз аз падар гиламандї кард ва ба модар огањї дод, ки:
падар ўро ба зўр ба љанги Рустам равона мекунад! Модар гуфт: он
чи Рустам аз барои Эрон карда, беш аз он аст, ки борони резон бо
гулзори ташна мекунад. Оё намедонї, ки дўстдорї ва мењри
эрониён ба Рустам беш аз дўстдории ташнаи гулўгирифтае ба оби
хунук аст? Ў буд, ки девонро шикаст дод ва шоњонро пуштї1 кард.
Ў нерўи њаштод пил дорад ва касеро ёрои баробарї бо ў нест. Ройи
ман ин аст, ки панди маро бипазирї ва роњии љанги Рустам нашавї
ва њамон номи подшоњиро барои падар бигзорї, ки аз ў гушоише
нахоњї ёфт.
Исфандиёр гуфт: ту медонї, ки падар аз хостаи худ намегузарад
ва аз гуфтаи худ барнамегардад. Катоюн гирист ва ба сару рўи худ
зад ва гуфт: писарам, туро чї шуда, ки ин њама озманди шоњї
гаштаї, бидон ки озманд њамвора ноком аст ва бањрањо бахш
шудааст. Агар носозгории ту барои ман аз ин аст, ки ман зан
њастам, бо мардони кордидаи њушёркори огоњ рой зан ва ройи
ононро ба кор банд ва ба пои худ ба куштангоњ марав. Аз худо
битарс ва ба модарат рањм кун ва ўро ба сўги2 фарзанде чун худ
манишон.
Исфандиёр хомўш монд ва посухе надод, пас аз пеши модар
даромад ва омодаи рафтан ба Сиистон гардид ва писаронро низ
фармуд, ки худро омода кунанд ва ба ў бипайванданд. Пас худ
барнишаст ва бо сипоњ ва Пашўтан равон шуд. Чун ба сари дуроње
расиданд, њамин ки роњи Сиистонро пеш гирифтанд, шутури
пешрави шутурони боркаш зону зад ва њар чи кўшиданд ва заданд,
аз љой барнахост.
Исфандиёр ин пешомадро бадшугун донист ва бо шамшери
охта3 чунон бар шутур зад, ки сараш ба каноре парид. Пас ба роњ
афтод, то ба канораи рўди Њирманд расид. Дар он љо лашкаргоњ
сохт ва чунон дид, ки ба Рустам нома бинависад ва бо ў гуфтугў
кунад.

Пуштї – ёрї, њимоят, пуштибонї
Сўг – мотам.
3 Охта – аз ѓилоф кашида.
1
2
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Фиристодани Исфандиёр писараш Бањманро ба паёмгузорї пеши
Рустам ва омадани Рустам назди Исфандиёр
Пас он гоњ Исфандиёр ба Бањман фармон дод то барнишинад ва
ба сўи Рустам равад ва ба ў бигўяд: бар ман душвор аст, ки бад-ин
шева бар сарзамини ту омадаам. Ва туро ба кори гароне, ки ту
онро нохуш дорї, во бидорам. Ман худ огоњам, ки ту бар
нексириштї ва дар манишњои воло дар љањон ягонаї ва низ он
чиро, ки барои Эронзамин кардаї, нек медонам ва аз овозаи
баланди ту дар дур ва наздики он огоњї дорам. Вале ту худ медонї,
ки Гуштосбшоњ нофармонї ва сарпечї аз рой ва роњашро
барнаметобад. Ў аз ту сахт дилозурда шуда ва аз ин ки аз хидмати ў
боз истодаї ва њангоми пешомадњо ва љангњо ба тани хеш пеши ў
нарафтаї, нохурсанд аст. Барои ин маро фармуда, ки ба сўи ту
биёям ва туро даст баста пеши ў бибарам.
Агар фармони ўро гардан нињї, ман худ хоњишгари ту пеши вай
хоњам шуд, то туро аз банд бирањонам ва хушнудии Гуштосбро ба
даст оварам ва ўро бар он дорам, ки ба поси кўшишњои ту аз
гуноњат даргузарад. Ва даст аз хоњиш ва кўшиш барнадорам, то боз
туро ба фармонравої баргузинад ва бар ту хилъат бипўшонад ва
туро бар бењтарин њол баргардонад ва то болотарин пойгоњ
баркашад. Вале агар сар бозпечї ва фармон напазирї ва чун
гузашта бар саркашї бар подшоњ пой афшорї, љангро омода бош.
Он ки њушдор дињад, роњи пўзиш барбандад.
Бањман ба роњ афтод ва чун аз рўдбор гузашт, дидбони Зол аз
ситеѓи кўњ ўро дид ва гузориши гузаштани саворе, ки љомаи
шоњзодагон ба тан дорад ва шитобон ба сўи шањр меояд, ба Зол
расонд. Зол худ аз бурљи нигањбонї, ки роњ аз он дида мешуд,
Бањманро дид ва гуфт ў љуз аз нажоди шоњон нест. Сипас ба ойини
дењгонон бар дари хона нишаст.
Чанде нагузашт, ки Бањман фаро расид ва ба ў гуфт: гумонам, ки
ту Зол падари Рустам њастї. Маро ба љои Рустам роњнамої кун, то
паёми Исфандиёр пури Гуштосбшоњро ба ў бирасонам.
Зол аз љой бархост ва ба ў хушомад гуфт ва ўро намоз бурд.
Бањман аз асп ба зер омад ва ўро дар оѓўш гирифт ва баъд аз он
барнишаст. Зол ба ў гуфт: карам намой то даме дар сарой мон, ки
аз они туст, аз ту пазирої кунем ва бо дидори ту бар шодиямон
бияфзоем ва ба њамнишинии ту сарафроз гардем ва чашм бидорем,
то Рустам аз нахчиргоњ бозрасад.
Бањман гуфт: падар маро фармуда, ки то Рустамро набинам, ба
сарое дарнаёям, љои ўро ба ман бинамой, то назди ў равам ва паёми
падарро ба ў бирасонам. Зол касеро, ки љои Рустамро нишон

‐ 186 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

дињад, њамроњи Бањман кард (дар афсонањои ноустувори порсиён
омадааст, ки роњнамое, ки Зол ба Бањман њамроњ карда, зоѓе буд,
ки Бањман аз паи ў мерафт). Бањман дар паи роњнамо рафт, то ба
нахљиргоњ расид. Рустамро дид ба сони кўње нишаста бар кўње
баланд. Аз тановарии ў ва њароснокии дидораш бимзада шуд.
Пас пиёда шуд ва аспро ба љое баст ва бар кўњ баромад то ба љое
болотар аз Рустам баромад. Рустам орамида буд ва оташи бузурге
барафрўхта ва машке аз бода пеши рўй нињода, ба дасти рост
гўрхаре ба найза кашида мегардонд, то кабоб шавад ва дар дасти
чап љоми бузурге дорад пур аз шароб. Бо худ гуфт: њамон бењтар,
ки ин ањриманро њам инљо ба ногањ бикушам ва дили падарро аз ин
гирифторї осуда кунам.
Пас ба оњанги сари Рустам санге калон аз он баландї рањо кард.
Чун санг аз љой канд ва сарозер шуд, Рустам овои аз љо канда
шудани сангро шунид, сарро хамонид ва ба по онро аз худ дур кард
ва ба поин партоб кард ва бо худ гуфт: дур нест, ки даде1 онро бо
пой аз љо канда ва рањо карда бошад.
Чун Бањман чунин дид, дар дил аз газанди Рустам бар падар сахт
бимнок шуд.
Ва аз он љо фуруд омад ва аз роњи дигаре ба назди Рустам омад.
Аз он сўй Завора бародари Рустам пештар ба назди Рустам расида
буд ва пеши ў нишаста. Чун Рустам аз дур Бањманро дид, ба
бародар гуфт:
Ин савор, ки ба сўи мо меояд, бегумон аз нажоди шоњон аст. Чун
Бањман ба наздики Рустам расид, аз асп фуруд омад ва ўро намоз
бурд.
Рустам аз љой бархост ва ўро дар канори худ нишонд ва аз
нажодаш пурсид. Бањман нажоди худ ба ў бозгуфт. Рустам ўро
намоз бурд ва сару дасташ бўсид ва аз њоли ниё ва падараш пурсид
ва аз ангезаи омаданаш љўё шуд. Бањман њамаро посух дод ва гуфт:
падарам дар каронаи рўди Њирманд лашкар зада ва маро бо паёме
ба сўи ту фиристодааст. Агар дастурї дињї, онро бозгўям. Рустам
гуфт: нахуст бояд ба хўрдан бинишинем ва њамнамак шавем. Ва
кабоберо, ки биришташуда2 буд, пеши ў нињод ва гуфт: хўрдани мо
барои ниёз ва гуруснагї аст ва хўрдани ту барои њамроњї кардан
бо ман аст. Пас оѓоз кард ва ба шеваи худ бисёр хўрд ва нўшид,
лекин Бањман ба андаке аз хўрок ва шароб басанда кард. Рустам
гуфт: шоњзодаро насазад, ки андак бихўрад ва кам биёшомад, зеро
нерўи ў барои найза задан ва шамшер кашидан мекоњад. Бањман
1

Дад - њайвони вањшї.
– бирёншуда, тафдодашуда

2Биришташуда
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посух дод: Мо шоњзодагон камхўрок, вале пуртавонем. Сипас
Бањман паёмро ба бењтарин гуна расонд. Рустам ба сухани ў гўш
фаро дод ва гуфт: мани ба тани хеш посухи паёми ту њастам. Дар
канори ту ба пеши падарат меоям. Бархез то бад-он љо равем. Пас
њарду савор шуданд, Рустам ба бародараш Завора фармон дод, ки
ба хона бозгардад ва он чи барои мењмонии Исфандиёр боистааст,
омода кунад, чи меандешид, ки Исфандиёр фарохони ўро хоњад
пазируфт.
Пас бо Бањман ба сўи каронаи Њирманд омаданд. Рустам дар он
љо монд, вале Бањман худро ба об зад ва аз он гузашт ва ба назди
падар расид ва омадани Рустамро огањї дод ва ба бар шумурдани
мардонагї ва нерўи ў пардохт. Исфандиёр бонг бар ў зад ва гуфт:
пешиниён накў гуфтаанд, ки хурдонро паи корњои бузург нафиристед! Ту кадом мард ё пањлавонеро дидаї, ки Рустамро монанди
ў ё бартар аз ў мешуморї! Сипас асп хост ва худ ба каронаи
Њирманд омад.
Чун Рустам ўро дид, аз об гузашт ва худро ба ў расонд ва пеши
рўи ў пиёда шуд ва ўро намоз бурд. Исфандиёр бо Рустам даст дод
ва ўро дар оѓўш гирифт ва бо ў мењрубонї кард. Он гоњ ба Рустам
фармон дод, ки барнишинад. Рустам савор шуд ва гуфт:
Худойро барои неъмати зиндагї ва дидори ту сипос мегўям,
ситоиш Худойро, ки дидори туро ба ман арзонї дошт ва тандуруст
ба сарзамини ман омадаї, то аз наздик туро чокарї кунам. Ростї,
ки дидори ту барои ман бо дидани Сиёвуш баробар аст. Исфандиёр
низ гуфт: Худои бузургро ба дидори ту дар љомаи тандурустї сипос
мегўям. Ту барои ман ба љои Пашўтан њастї. Рўзгори дарозе аст,
ки ман орзуманд будам, ки туро аз наздик бубинам, акнун
Худованд орзуямро баровард ва дидори туро ба ман бахшид.
Сипас њарду ба сўи саропарда ба роњ афтоданд ва дар он љо фуруд омаданд. Дар ин њангом Пашутан даромад. Рустам аз љо
бархост ўро дар оѓўш гирифт. Аз якдигар пурсиданд ва њар се тан
ба гуфтугў пардохтанд. Саранљом Исфандиёр он чи дар сар дошт,
бар забон овард ва паёме, ки Бањман расонда буд, дубора бозгуфт
ва пояи суханро бар ин нињод, ки бояд Рустам фармонро гардан
нињад ва бо дасти баста пеши падараш Гуштосб биёяд, то ў дар он
љо миёнљигарї кунад ва кори ўро сомон дињад ва вайро ба
пойгоњаш бозгардонад.
Рустам гуфт: эй Исфандиёр, бо њама бартарї ва баландии пойгоњат ва афзори арљманди подшоњї, ки дорї, маро шарм ояд, ки ту
чунин андешае дар сар дошта бошї, то чи расад, ки чунин сухане-
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ро, ки дархўри хирадмандон нест, бар забон биёварї! Ва агар
озарм1 набуд, мегуфтам: ин сухан сазандаи девонагон ва камхирадон аст; паноњ бар Худо, ки бо ин њама нерўе, ки Худованд ба ман
дода ва ин чандин неъмат, ки маро бахшида ва корњои бузург ва
пирўзињои дурахшоне, ки ба дасти ман баромадааст, ба чунин
пастї тан дардињам ва бад-ин забунї чашм фурў бандам!
Худованд ба ман комёбї дода, ки дар вопасин дамњо ба фарёди
кишвар ва шоњон бирасам ва онњоро бар душманонашон пирўзї
дињам ва аз эшон хунхоњї кунам. Агар ин њама нишонањои нек ва
кўшишњои ман набуд, коре рух медод, ки маро шарм меояд, ки бар
забон оварам. Акнун рои ман ин аст, ки нагузорї ањриман бар
дилат роњ љўяд ва дил ба кори ношуданї хуш накунї. Аз ту
мехоњам, ки бузургворї кунї ва ба хонае, ки аз они ту ва ба дасти
мост, дарої, то њамагї миён ба чокарии ту барбандем. Ва замонеро
ба хиромиш ва ромиш бигузаронем ва пас аз он ман дари
ганљинањоямро ба рўи ту мегушоям ва аз он чи дар дарозии рўзгор
аз хостањо, гавњарњо, колоњои пурбањо ва бењтарин андўхтањо гирд
овардаам, ба ту мебахшам ва озуќаи сипоњиро фароњам мекунам ва
бар фарзандон ва бародарон ва вежагони ту низ хилъат мепўшонам. Он гоњ рикоби туро мегирам ва дар канори ту ба пеши
подшоњ меравем. Ман дар он љо њаќиќатро равшан мекунам ва аз ў
пўзиш мехоњам ва покї ва бегуноњии худро ба бурњон равшан
мегардонам. Дар бораи ту низ, љуз ба ин ки туро ба шоњї
баргузинад ва афсар бар сарат гузорад, басанда накунам.
Исфандиёр гуфт: чи суханони некў гуфтї! Вале ту худ медонї,
њар кї фармони шоњро напазирад, носипос аст ва дар ду љањон
зиёнкор. Агар осмон ба замин ояд, аз он чи падар дар бораи ту ба
мо фармудааст, дарнатавонам гузашт ва онро беш ва кам
натавонам кард. Инак бењтар он аст пеши мо бимонї, то бо
якдигар њамнамак шавем.
Рустам гуфт: бояд ман ба хонаам бозгардам ва бо падар дидор
кунам, зеро чанд рўз аст ўро надидаам. Ман ба сўи ў меравам ва
љома дигар мекунам ва дар бораи фарохони худам пайки туро
чашм медорам. Пас бархост ва савор шуду бирафт.

1

Озарм – шарм.
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Он чи пеш аз набард миёни Исфандиёр ва Рустам гузашт
Чун Рустам аз назди Исфандиёр ба хона бозгашт, саросар
достонеро, ки миёни вай ва Исфандиёр рафта буд, барои падар
бозгуфт ва афзуд, ки ман намедонам саранљоми кори мо ба куљо
хоњад кашид, зеро ў фарохони маро сарсахтона рад кард ва
густохона аз ман мехоњад, ки худро ба ў биспорам, то маро даст
баста, ба пешгоњи падараш бибарад. Ман сахт њаросонам, ки
ногузир шавам аз ў нофармонї кунам ва кор ба пайкор анљомад.
Зол гуфт: фарзандам, ин чи сухане аст, ки мегўї, магар намедонї, ки Исфандиёр шоњзода аст ва њар кас нофармонии ў кунад,
нофармонии Худо кардааст? Љуз созиш ва нармї ва хоњиш роње
нест, њамон бењтар, ки ўро мењмон кунї ва бо пешкаш, хоста ва
армуѓон бар сари мењраш оварї.
Рустам гуфт: њамаи шевањоро ба кор бастам ва барои хушнудии
ў њар кори душвор ва хориро пазируфтам, љуз ин ки дасти худро ба
банди ў биспорам, ин корњо љуз саркашї ва сангдилї ва сахтї
бањрае надошт. Зол андўњгин шуд ва гуфт: дар ин пешомад, ки бар
мо рўй оварда, аз Худо ёрї мехоњем. Чун гоњи хўрдан шуд,
Исфандиёр ба Пашутан гуфт: ман Рустамро ба хонаи худ намехонам ва фарохони ўро низ намепазирам. Чи мо бар сари љангем,
на дар андешаи мењмонї! Бо њам ба хон нишастан бо љанг созгор
нест.
Пашутан гуфт: чун бо ў бар сари хон нишастї, ман бўи оштї
шунидам ва шодмон шудам, вале кунун, ки миён ба љанг бастаї ва
оњанги пайравї аз ањриман дорї, сахт ношодам. Дар њар чизе
шояд, ки шак кунї, љуз ин ки банд ба дасти ў битавонї зад. Ў тан
ба банд нахоњад дод, ў њаргиз овозаи неки худро зишт нахоњад кард
ва аз фарози осмон ба фуруди замин нахоњад афтод. Ройи дуруст он
аст, ки аз сахтгирї ба нармї бозої ва ба љои носозгорї ба паймон
бастан бозгардї ва ба мењмонии ў биравї ва бо њамнишинї бо вай
бо ў хўгар шавї ва биомезї, чи ў дўсте шоиста ва пуште ва пуштибоне дархўр аст. Золи падари ў ва Соми ниёи ў ба хушрафторї ва
хидматгузорї пеши шоњони Эрон хушном ва баландовозаанд.
Исфандиёр гуфт: бародар, сухани гуфтаро чаро дубора бозмеронї? Ту худ дидї, ки шоњ дар бораи ў маро чї фармоне додааст.
Ойини мо ин аст, кї њар кї нофармонии шоњ кунад, кайфараш дар
ин љањон марг аст ва дар он љањон оташ.
Пашутан гуфт: ман туро дархўри хирад ва дониши худам панд
додам. Ройи ту болотар аз ройи ман аст.
Исфандиёр сухане нагуфт ва хўрданї хост ва бо бародар ва
фарзандон ва ёрон ба хўрду нўш нишаст.
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Аз он сў чун Рустам чашм ба роњ нишаст ва пайки Исфандиёр
наёмад, ногузир худ барнишаст ва аз рўд гузашт то ба саропардаи
Исфандиёр расид. Чун даромад, Исфандиёр аз љой бархост ва ба ў
хушомад гуфт ва вайро бар тахти заррини гавњарнишон нишонид.
Рустам сухане гуфт, ки шоире низ гуфтааст:
ِ ةﻋـْﻮﻓﺎﻟﺤﻤﺪ ﻟﻰ ﻻ ﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﺪ
 ﺗـَﺪﻋـُﻮﻧﻰ ﻧـَﻔـْﺴﻰ ﺣـِﻴﻦَ ﻟـَﻢﻮتﻋد
Яъне: Чун ту маро ба мењмонии худ нахондї, ман ба тани хеш омадам. Пас
дар ин мењмонї сипос марост, на туро.
Исфандиёр гуфт: рўз боло омада буд ва хуршед сўзон ва
барафрўхта буд, нахостам туро ба ранљ биафканам. Дўст доштам,
ки биёсої, акнун ки бо омадан бар мо миннат нињодї, наздик ой ва
бо мо дар ин шодї анбозї кун. Рустам гуфт: миннатпазирам.
Он гоњ љоме заррин лаболаб аз бодаи чун оби зар ба даст гирифт
ва гуфт: ба Худо савганд, ки ин бода нишон аз покї ва дўстии мо
дорад ва он гоњ ба шодии Исфандиёр бодаро сар кашид.
Исфандиёр низ љоми худро ба шодии Рустам нўшид, пас пиёлањо
ва љомњо миёни онон ба гардиш даромад, то шароб ба устухонњо
нуфуз кард ва сарњо гарм шуд ва ду њариф ба гуфтугў ва худситої
пардохтанд. Њар як некињои худро бармешумурд ва аз бартарї ва
пойгоњи хеш дам мезад ва дигареро сарзаниш мекард. Рустам
сухане ба Исфандиёр гуфт, ки мазмуни он ба ин шеър наздик буд:
ِﺘﺎبﻖَ ﺑِﺎﻟْﻌﻤﺤﻦْ أَنْ ﻳﻣ
ًةﺪﺮُ ﻣﻫﺮُ اَﻗْﺼاَﻟﺪ
Яъне: Рўзгор бисёр кўтоњ аст ва дареѓ аст, ки онро бо гила ва сарзаниш табоњ
кунем.

Дубора дархост кард, ки ба хонаи ў биравад, то паймон тоза
кунанд. Исфандиёр гуфт: ту ин њама моро ба дидори худ мехонї ва
аз паймонњо ва некињоят сухан меронї, ки чењраи маро назди
ёронам зишт бинамої, то бигўянд: Исфандиёр бо касе, ки ба ў некї
карда, ба бадї рафтор мекунад ва бар он, ки худро ба ў наздик
мекунад, ситам раво медорад. Ман пеш аз ин борњо гуфтаам ва
бори дигар мегўям, ки бо ту созиш нахоњам кард, магар бад-он
гуна, ки падар гуфтааст, бигзор то туро даст баста пеши ў бибарам.
Ман назди падар хоњишгарї хоњам кард, то озодат кунад ва ба
пойгоње, ки дар пеши подшоњони гузашта доштаї, бозгардонад.
Агар инро намепазирї ва гумонам, ки њаргиз нахоњї пазируфт, пас
омодаи набард бош ва аз ин найрангбозї даст бардор.
Рустам гуфт: агар ройи ту њамин аст, фардо мењмони ман бош.
Ман туро аз рўи зин баргирам ва ба хонаи падарам, ки чокари туст,
мебарам ва њамаи он чи ба гардан гирифтаам, анљом медињам.
Исфандиёр гуфт: эй Рустам, то кай мехоњї чунин бодпаймої
кунї ва аз сабўи беравѓан, сарам чарб кунї? Зуд бошад, ки бубинї
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чї сон ба рўи ту мепарам ва туро ба дом афканам ва бидонї мард
кист ва диловари пайкорљў кадом аст!
Рустам гуфт: зарби шасте ба ту бинамоям, ки аз љангидан бо
касе, ки бо ту аз дари оштї даромада буд ва аз рўёрўй шудан бо он,
ки созиш мехост, пушаймон шавї. Ин бигуфт ва барнишаст ва
роњи хона дар пеш гирифт.
Нахустин набарди Исфандиёр ва Рустам, ки ба љанги эрониён ва
сиистониён ва кушта шудани Озарнўш ва Мењрнўш анљомид
Чун фардо фаро расид, Рустам љомаи пайкор пўшид ва бо гурўње
аз сипоњиён, ки бародараш Завора ва писараш Фаромарз низ дар
миёни онон буданд, барнишаст ва њамин ки ба каронаи рўди
Њирманд расид, фармони ист дод ва ба онон гуфт: ман ва Исфандиёр бар он шудаем, ки ёронамонро ба ранљ наяфканем ва мо худ
ду ба ду набард кунем. Пас аз об гузашт ва ба сўи саропардаи
Исфандиёр омад ва бар теппае, ки дар рў ба рўи Исфандиёр буд,
баромада ба овози баланд гуфт: эй Исфандиёр, бархез ва сўи
њамовардат, ки пеши ту омадааст, фароз ой!
Исфандиёр бархост ва љомаи пайкор ба тан кард ва барнишаст
ва ба сипоњиёнаш гуфт: шумо љомаи разм напўшед, ман ба танњої
бо ў пайкор хоњам кард. Пеш омад то ба наздики Рустам расид.
Рустам гуфт: эй Исфандиёр! Даст аз кинатўзї бардор ва пешнињоди
оштии маро бипазир ва бар ман миннат бигузор ва ба хонаи ман
дарой, то ба љои љангидан ва найза дар найза афкандан бо њам ба
хўрдан нишинем ва бинўшем. Бигзор, то аз душманхўї ба дўстї
бигароем, то њар навиде ба забон гуфтам ва бар ўњда гирифтан,
вафо кунам ва ба ту бибахшам. Лекин агар ройи ту бар љанг ва
хунрезї аст, ба эрониён ва сиистониён фармон дињем, ки бар
якдигар битозанд ва бо њам даровезанд ва њамдигарро бикушанд ва
ифрити марг ононро як-як даррабояд ва мо аз дур назора кунем!
Исфандиёр гуфт: ту аз пеш омодаи набард шудаї ва маро ба
љанг хондаї, акнун боз ба шеваи худ аз дари найранг даромадаї!
Инак дарой, то биљангем, ё хештан ба ман биспор.
Рустам гуфт: инак ки бад-ин гуна аз ту дилљуї кардам ва аз дари
оштї даромадам ва ту сар боззадї ва љуз табоњї ва љанг нахостї,
ман пеши ту ва мардум гуноњ аз гардан дарафкандам, пас биё то
биљангем.
Пас њар ду чун ду шери дарранда ва пили маст ба њам париданд
ва замоне дароз найза афканданд ва шамшер заданд, вале њељ
кадом бар дигаре чира нашуд ва натавонист ба њамовард осеб
бирасонад. Дар њамон њангоме ки Исфандиёр ва Рустам сахт
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саргарми пайкор буданд, ёрони Исфандиёр монанди ёрони Рустам
љомаи разм пўшиданд ва барнишастанд ва ањриман миёни онон низ
чунон саронашон оташи љанг дарафканд. Пас шўълаи љанг боло
гирифт ва куштор сахт шуд. Ду лашкар ба њам даровехтанд ва
хунњо равон гашт ва корзор боло гирифт. Чун набард поён ёфт,
Озарнуш ва Мењрнўш писарони Исфандиёр кушта шуда буданд.
Бањман ба назди бародар омад ва ўро аз рухдод огоњ кард. Исфандиёрро андўње љонкоњ ва хашме сахт даргирифт. Рў ба Рустам карду гуфт: оё шарм надорї, ки паймон шикастї ва найранг варзидї?
Магар мо паймон нанињода будем, ки мо ду тан биљангем ва ду
лашкар аз љанг ба канор бимонанд?
Рустам сахт андўњгин шуд ва савганд ёд кард, ки коре, ки сипоњаш карда, ба фармони ў набудааст. Пас гуфт: он чи рух додааст
бар ман душвор аст. Ман Завора ва Фаромарзро ба ту месупорам,
то њар чи мехоњї, ба онон бикунї ва хуни фарзандонат аз онњо
бозситонї.
Исфандиёр гуфт: эй Рустам, куштани бардагон дили сарваронро
хунук намекунад. Сипас ба тирборони Рустам пардохт ва Рустам ва
Рахшро захмї кард. Лекин тири Рустам дар зирењи Исфандиёр
коргар набуд, то чи расад, ки тани ў реш кунад.
Тире аз камони Исфандиёр рањо шуд, ки ду рони Рахшро ба њам
дўхт, ба гунае ки ба ларза даромад ва лигомаш аз њам гусехт ва
тангаш пора шуд ва Рустам аз пушташ ба зер афтод ва асп бо банд
ва баргустувони оѓушта ба хуну захмхўрда ба сўи охур бозгашт.
Рустам низ, дар њоле ки аз дард поњоро ба замин мекашид ва
дардро тањаммул мекард, бар болои теппае баромад.
Исфандиёр овоз дод ки: эй Рустам, чаро истодаї, чаро ба
овардгоњ бознамегардї? Рустам гуфт: сарварам, рўз ба поён омада
ва шаб наздик аст ва њамовардонро аз њам људо мекунад. Ба ростї
бозгард ва маро то фардо мўњлат дењ.
Исфандиёр бо њама хашм ва андўње, ки барои аз даст додани
фарзандон дошт, бо бузургворї ба Рустам иљоза дод то ба хонааш
баргардад. Рустам бо захмњое, ки бардошта буд ва ба сангинї гом
бармедошт, аз рўдхона гузашт. Исфандиёр ба ў менигарист ва аз
чобукии вай дар шигифт мебуд.
Ёрони Рустам ба пешвозаш шитофтанд ва ўро бар тахти равон
ба хона бурданд. Овои зорї ва гиря аз хона бархост. Зол бо чашме
гирён ва љоне бетоб пеш омад ва гуфт: фарзанд, љонам бархии ту
бод! Ин гирифторї нест, ки пеш омада, балки растохези дуруст аст,
ки дар ин пиронасар ва поёни умр ба сари ман омадааст. Ин
кайфари касе аст, ки бо њамсолонаш намурда бошад.
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Фарёдхоњии Зол аз Симурѓ ва он чи ба марги Исфандиёр анљомид
Ин гирифтории бузург Золро бар он дошт, ки ба чораљўї бипардозад. Барои ин, паре, ки симурѓ дар кўдакї ба ў дода ва гуфта буд,
ки дар гирифторї ё пешомадњои бад онро бар оташ нињад, сўзонид
ва дуди онро бипароканд ва фармуд, ки баррањо ва гўсфандоне
бикушанд ва пўсти онњо баркананд.
Чанде нагузашта буд, ки Симурѓ чунон тундар фаро расид ва
бар сари пуштае баланд дар боѓи Зол нишаст. Зол пеш рафт ва ўро
намоз бурд ва фармон дод, ки гўсфандони пўскандаро дар пеши ў
нињанд. Симурѓ аз он бихўрд. Пас Зол пеши Симурѓ зорї кард ва
достонро барои он баршумурд. Сипас Рустамро пеши ў овард.
Симурѓ ба захмњо нек нигарист ва бо нўг ва чанголњояш беш аз
бист пайкони тир аз тан ва андоми Рустам берун кашид.
Гўянд: он оњанњо бори шутуре буд. Он гоњ болашро ба захмњо
молид, ки дарњол захмњо ба њам омад, пас бо забонаш лесид.
Рустам дардам бењбуд ёфт ва ба ёрии Худо љомаи тандурустї ба
тан кард. Пас бо Рахш низ њамин кор кард ва аз тани ў низ тирњои
фаровоне берун кашид ва боли худ бар љои захмњо молид ва бо
забон лесид. Рахш низ бењбуд ёфт ва захмњояш дармон шуд ва
шињае кашид ва тандурустї бозёфт. Симурѓ ба Зол, ки забонашро
медонист, чун Симурѓ њафт сол доягии Зол карда буд, гуфт:
Акнун бояд Рустам бар пушти ман нишинад, то ўро ба љазирае,
ки растангоњи дарахти газ аст, бибарам ва шохае аз дарахти газ ба
ў нишон дињам, то аз он тире бисозад ва чун бо Исфандиёр ба
набард бархезад, онро ба сўи чашми ў бияфканад ва корашро
бисозад, чи љуз ин чизе бар Исфандиёр коргар нест.
Зол суханони Симурѓро барои Рустам тарљума кард. Рустам аз
ин гуфта шод гашт ва омода шуд ва корде тезтар аз људої ва
буррандатар аз сарнавишт баргирифт ва бар пушти Симурѓ
нишаст.
Симурѓ бо парвозе тундтар аз Озарахш ўро ба љазира расонд ва
шохаро ба ў нишон дод.
Рустам онро бурид ва бо дурандешии тамом нигоњ дошт.
Симурѓ ўро ба хона бозгардонид. Зол пештар гўсфанд ва баррањои
бирён барои хўроки Симурѓ омода карда буд.
Чун Симурѓ ба замин нишаст ва Рустамро бар замин нињод, Зол
ўро намоз бурд ва хўроки вай пешаш овард. Симурѓ аз он хўрд ва
Рустамро ба оштї ба Исфандиёр ва дур афкандани кина суфориш
кард ва гуфт: ў дар бузургворї ва мардонагї ягонаи рўзгор аст,
вале агар оштиро напазируфт, нобудияш дар њамин тир аст. Пас
Золро бадруд гуфт ва парвоз кард.
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Рустам аз он шоха, тире сохт ва пайконе дар он нишонид. Пас
тани хеш бишуст ва намоз хонд ва ниёиш кард ва аз Худованд
дархости некї кард, пас ба хўрдан ва хобидан пардохт.
Аз он сў, чун Исфандиёр ба саропарда бозгашт, Пашутан ва
Бањман ва фармондењон ўро пешвоз карданд ва бар кушта шудани
Озарнўш ва Мењрнўш гиря ва зорї карданд.
Исфандиёр гуфт: дар баробари сарнавишт љуз шикебої ва
гардан нињодан ба хости Худо чорае нест. Пас фармон дод, ки оини
хоксупории ононро, чунон ки боиста аст, анљом дињанд ва худ ба
шеваи худ ба хўрдан ва ошомидан саргарм шуд ва ба Пашутан
гуфт: чунон осебе ба Рустам расондам, ки ё хоњад мурд ва ё худро
ба ман хоњад супурд.
Чун бомдод фаро расид, Рустам љомаи разм пўшид ва афзори
љанг баргирифт ва шодмон ва сари њол бар Рахш барнишаст ва ба
сўи саропардаи Исфандиёр, ки њанўз дар хоб буд, ба роњ афтод ва
бонг бароварду гуфт: Исфандиёр, њамовардад бозгашт, ба
овардгоњ ой.
Исфандиёр ба овози Рустам аз хоб парид ва аз сањархезї ва
нерўи гуфтори ў дар шигифт монд ва низор1 ва пажмурда аз бистар
бархост. Пашутан ба ў нигарист ва аз сустї ва андуње, ки дар ў
ошкор шуда буд, тарсид ва гуфт: эй бародар, панди маро бипазир
ва ройи маро ба кор банд ва бо Рустам оштї кун ва дубора ба
љанги ў марав, ба шикасте, ки дирўз бар ў фуруд овардаї, фирефта
машав. Ман аз расидани гирифтории бузург бар ту метарсам ва аз
он чи дар дили рўзгор нуњуфта аст, осуда нестам. Ту дирўз ду
фарзанд аз даст додаї ва дониста нест, ки имрўз аз зери мењу2 абри
љанг чї чиз падидор хоњад гашт.
Исфандиёр гуфт: ман њамвора шунида будам, ки Зол љодуи
чирадасте аст ва корњоро ба найранг ва балобандї устувор
мекунад. Лекин онро бовар ва устувор намедоштам, кунун
фусунгарии ў бар ман ошкор шуд, ки Рустамро, ки дина њамгоми
људо шудан чандон хаста ва бечора шуда буд, ки мепиндоштам
мемирад, ўро чунин дармон карда, мебинам, ки бомдод ба ин зудї
тандуруст ва сари њол ва доманкашон ба овардгоњ омадааст! Имрўз
бо ў чунон кунам, ки дигарбора аз Зол коре сохта набошад.
Пашутан гуфт: бародар, танњо ба нерўи диловарии худ такя
макун ва аз роњи ситам бозгард ва бо касе, ки бо ту оштї мељўяд ва
сахтї ва чолокї ва нерўмандї ва диловарии ўро дидаї, љанг макун.

1
2

Низор – зор, афгор.
Мењ - ѓубор, туман.

‐ 195 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Исфандиёр, ки паймонаи умраш пур шуда буд, сухани бародарро нашунид ва љомаи разм пўшида бар асп нишаст ва ба сўи Рустам
равон шуд.
Рустам гуфт: сарварам, аз Худой битарс ва дар хуни худ
машитоб ва кина аз дил бизудой ва ба ман ва хештан ситам раво
мадор, тирарўзиро бар некбахтї магузин. Биё то ман бо љон ва
хоста туро чокарї кунам ва ба паймон вафо кунам.
Исфандиёр гуфт: агар дирўз ман туро рањо намекардам, имрўз
бо чунин ёвањо бознамегаштї! Акнун ё омодаи набард шав ё тан ба
банд биспор.
Рустам боз зорї кард ва нармї намуд ва барои дилљўї ва аз миён
бурдани тирагињо ва зудудани кинањо аз њељ нармиш ва кўшише
дареѓ накард. Лекин Исфандиёр њамчунон бар сарсахтии худ пой
фишурд ва њамаи кўшиши хешро дар ростои љанг ба кор бурд ва бо
найза ба сўи Рустам тохт.
Рустам бо зиракї онро аз худ дур кард ва даст ба сўи осмон
бардошт ва гуфт: Худоё, ту медонї, ки ман ситамдидаам ва ў бар
ман ситам мекунад. Ў аз ман коре мехоњад, ки анљоми он аз ман
барнамеояд. Худоё, ман аз ин ки монанди Исфандиёр роњи куштор
дар пеш мегирам, аз ту бахшоиш мехоњам. Пас суфори тирро дар
зењи камон нињод ва онро бо њамаи нерў кашид ва ба сўи Исфандиёр партоб кард. Тир ба чашми Исфандиёр хўрд ва аз пушти сараш
гузашт.
Исфандиёр сар ба кўњаи зин нињод ва тир аз чашм берун кашид.
Чунон хуне равон гашт, ки нотавон шуд ва нерўи худ аз даст дод,
ба гунае ки натавонист худро рўи асп нигоњ дорад. Ногузир аз асп
ба зер омад ва бар бозу такя кард. Бањман ўро дид ба пањлў афтода,
Пашутанро огоњ кард, њарду барнишастанд ва шитобон худро ба
љое, ки Исфандиёр афтода буд, расониданд ва аз асп фуруд
омаданд ва ба зорї гиристанд. Рустам низ аз асп пиёда шуд ва ба
овои баланд гиря сар дод ва љомаю зирењ бар тан дарид. Зол ва
Завора ва фармондењони Сиистон ва Эрон ашк мерехтанд ва зорї
ва нола мекарданд ва љома бар тан медариданд.
Сипас њамагї гирдогирди ўро гирифтанд ва фарш густурданд ва
ўро бар он хобонданд.
Исфандиёр об хост ва биёшомид ва гуфт: Рустамро назди ман
оваред. Рустам пеш омад ва болои сари ў нишаст. Исфандиёр гуфт:
эй Рустам, бидон, ки кушандаи ман ту нестї, падарам Гуштосб
маро бар дасти ту кушт. Худованд аз ў њисоб хоњад гирифт ва ўро
ба кайфар хоњад расонд.
Акнун сарнавишт кори худро кард, ман фарзандам Бањманро ба
ту месупорам, то ўро парвариш дињї ва ойинњои худ ва њар он чиро
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Худованд ба ту омўхтааст, ба ў биёмўзї, зеро Љомосп, ки Худо
номашро аз љањон барандозад, пешгўї карда, ки подшоњии Эрон
ба ў хоњад расид.
Рустам гуфт: ба љону дил мепазирам ва ўро аз ту мегирам, то
монанди Сиёвуш дар гиромидошт ва фарњехтани ў, нигоњдорї ва
парвариши вай, њамон гуна ки ту гуфтї, бикўшам.
Пас Исфандиёр ба Пашутан рў кард ва гуфт: бародар, ба падар
бигў: кунун, ки маро аз сари роњи худ бардоштї ва хуни маро
рехтї, подшоњиатро нигоњ дор. Дуруди маро ба модар бирасон ва
бигў: ман меваи нофармонї аз ройи туро чидам, аз ин нофармонї
маро бубахшой, шикебоии некў дар пеш гир, то подоше некў
баргирї. Чанде нагузашт, ки љон супурд.
Овои зорї ва гиря аз ду сипоњ бархост. Зол нолид ва ба Рустам
гуфт: ман њамчунон, ки бар Исфандиёр мегирям, бар ту њам
гирёнам, зеро шунидаам, ки њар ки Исфандиёрро бикушад, пас аз ў
рўзгоре дароз нахоњад зист.
Рустам гуфт: падар, магар намедонї, ки марг бо бузургворї
бењтар аз зиндагї бо хорї аст.
Завора ба Рустам рў оварду гуфт: эй бародар, дар пазируфтани
Бањман аз падар ба роњи хато рафтї, ки ў бачаи шере аст, ки хуни
падарашро рехтаї! Ман бисёр њаросонам, ки вайронии хонадони
мо ба дасти ў бошад.
Рустам посух дод: бародар, сахт нагир, нобуда барнамегирад ва
сарнавишт чира аст ва он чи бояд бишавад, хоњад шуд. Андўњ
хўрдан бењуда аст ва ойин ва равиши Худованд барои мо зебост.
Он чи пас аз кушта шудани Исфандиёр то подшоњии Бањман рух
дод
Чун пайкари Исфандиёр омода шуд ва ўро дар тобут нињода ба
назди Гуштосб бурданд, саросари Эрон аз фарёд ва гиря ба ларза
даромад. Сўги ў бар њамагон - аз вижагон ва тўдагон ва зану мард,гарон омад ва мардум ойинњои сўгворї ба по доштанд. Ва чун
Пашутан њамаи достонро барои Гуштосб гуфт ва паёми
Исфандиёрро бигузорид, синааш аз бисёрии андўњ ба танг омад ва
ашкаш равон гардид ва рўзгор барои ў тира шуд.
Рустам њамаи тавонашро барои тимордории Бањман ва анљом
додани суфоришњои Исфандиёр дар бораи ў ба кор баст ва ба хубї
дар бузургдошт, гиромидошт, парвариш ва фарњехтани ў кўшид.
Ва сўгномае ба Гуштосб навишт ва ба рўшанї пўзиш1 хост ва

1

Пўзиш – бахшиш, узр.
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Пашутанро бар ростии њол ва саргузашт гувоњ гирифт. Гуштосб
пўзиши вайро пазируфт ва чигунагии рўзгор фародид овард ва
номае ба Рустам навишт ва аз ў хост, ки Бањманро бозгардонад, то
бо дидори ў дилаш ором гирад.
Рустам фармон бурд ва Бањманро бо некўии бисёр ва бахшиши
фаровон ва ба тани хеш ва касон ва сипоњаш пасвоз ва њамроњї
кард ва дар бењрўзии бахти хеш ба сўи ниёяш гусел дошт.
Бо дидани зебої ва фарњехтагии Бањман ва оростагии вай ба
манишњои Рустам, чашми Гуштосб равшан гашт. Чун солхўрдагї
Гуштосбро ба поёни зиндагї ва нўшидани љоми марг расонид,
подшоњї ва афсару гоњро ба Бањман супурд. Ин достон пас аз
гузашти як саду бист сол аз подшоњии ў рух дод ва сарнавишти
худої дар бораи ў раво шуд. Яке аз касоне, ки ба ин достон ишора
кардааст, Башшор ибни Бурд аст:
ٍﻣﺎس أَرﺠﺎرٍ وﻴﻨَﺔُ أَﺣﻫﻦْ رﻟﻜ
ً ﻴﻎَ اﻟْﻔﺘﻰ ﺣﺠﺮاﻴﻨﺎ ﻓَﻤﺎﺻﻗُﻮﻣﻰ إﻏﺒِﻘ
ٍﺸﺘﺎس ﺑﻠﻚﻫﻰ ﻣ اَوأَ ﻓﻨﻰ ﻗﺒﺎدا ً و

ٍﺮﺒﺮَ ذُوﻋﻫنﱠ اﻟﺪﻰ ﻓَﺎﺸﺎﺷّى ﻣور

Яъне: Бархез ва шароби шомгоњї биёр, ки тани љавонро аз санг насохтаанд.
Гар чи ба санг ва гўр супурда хоњад шуд.
Љони маро сероб кун, ки рўзгор саршор аз панду ибрат аст. Бингар, чї сон
Ќубодро нобуд кард ва чї гуна подшоњии Гуштосбро хор гардонд.
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ПОДШОЊИИ БАЊМАН ФАРЗАНДИ ИСФАНДИЁР
Чун Бањман аз ойини хоксупорї ва сўгвории ниёи худ бипардохт, ба гоњи шоњї нишаст ва афсар бар сар нињод ва њамагонро
бор дод. Сипас барои онон ба бењтарин гуна суханронї кард ва
анљом додани њар кори некеро ба гардан гирифт. Бањман њам аз
фарраи эзидї бањраи фаровон дошт ва њам дар тарозуи хирад бар
дигарон мечарбид ва дар пањнаи дониш пештоз буд.
Бистаре аз дод бигустурд ва миёни кишварро устувор кард ва
кори ойинро нерў бахшид ва бим ва дўстдориро ба њам омехт. Њам
фаровон љангид ва њам ободии бисёр кард. Ибни Хурдодбењ
гуфтааст, ки Бањманро «Кай Ардашер» низ мегуфтанд. Ў ба кишварњо чунин менавишт: «аз сўи Кай Ардашер – бандаи Худо ва
нигоњдорандаи бандањои Худо». Шањри Бањманшерро, ки њамон
шањри Убулла (43) аст, бисохт. Инак бархе аз суханони ў ки ба
гунаи достон омадааст:
Бахшиш пойгоњро арљманд мегардонад ва сипосгузорї аз хоста1
бартар аст, зеро сипос мемонад ва хостањои ин љањон поён
мепазирад. Мегуфт: озмоиши озмуда табоњ кардани зиндагї аст
(44).
Кушта шудани Рустами Зол пури Сом
Дар поёни рўзгори Зол фарзанде барояш зода шуд, ки ўро
Шаѓод номид. Ситорабинон Золро аз бадие, ки аз ў ба хонадонаш
хоњад расид, огоњ карданд. Зол ба гунае некў ўро аз худ дур кард ва
ба Кобул фиристод ва духтари подшоњи он љоро ба њамсарии ў
даровард. Шаѓод замонеро чун анбоз ва пуштибони хусур дар
Кобул монд.
Рустам бар шоњи Кобул боже солона нињода буд. Шаѓод мехост,
ки онро аз ў нагирад ва ба поси вай ва барои рўсафедї ва сарфарозї дар назди хонадон ва касонаш божро ба ў бубахшад.
Рустам напазируфт. Барои њамин, Шаѓод кинаи Рустам ба дил
гирифт, то он љо ки душмантарини душманони ў гардид ва бо
хештан андешид, ки бо найранге ногањонї ўро бикушад. Барои ин
кор хусурро низ бо худ њамроњ кард, ки бо тарфанде Рустамро ба
Кобул бикашонанд ва ўро бикушанд. Шаѓод роњии Сиистон шуд
ва дар пеши падар бародараш Рустамро чокарї намуд ва пеши
онон аз хусури худ гила оѓоз кард.

1

Хоста – мол, сарват.
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Ва гуфт: ба Рустам дашном медињад ва аз ў бад мегўяд. Чандон
ки Рустамро бар он дошт, то ба Кобул биравад ва аз ў кина кашад.
Рустам гуфт: ман ба номи шикор ба Кобул меоям ва намехоњам
дар он љо бимонам, зеро хусури туро арље наменињам ва барои
нобудии ў ниёзе ба ранља доштани сипоњ надорам. Меоям то чи
гуна пеш ояд: ё ўро гўшмоле медињам ва ё аз ў дармегузарам.
Чун Рустам бо тане чанд аз ёронаш бар он шуд, ки ба Кобул
биравад, Шаѓод пеш аз вай равон шуд ва хусурро аз омадани
Рустам огоњ кард. Пас бо њам ба ройзанї нишастанд ва бар он
шуданд, ки дар бешае, ки бар сари роњи Рустам аст, чоњњои бисёре
бикананд ва дар он сарнайзањо ва дашнањо фурў кананд ва сари
чоњњоро бипўшонанд, то Рустам ва ёрон ва чорпоёнаш дар он
афтанд. Пас аз ин корњоро анљом доданд.
Чун Рустам ва Завора ва тане чанд аз чокарон рў ба Кобул
нињоданд, фармонравои Кобул сару пои барањна ба пешвоз омад
ва ўро намоз бурд ва дар пеши ў ба хок афтод ва аз он чи дар мастї
бар забонаш рафта, пўзиш хост.
Рустам ўро бахшид ва фармон дод, ки барнишинад. Њукмрон
савор шуд ва Рустамро ба сўи бешазор овард ва гуфт: ин љо
шикоргоње бисёр зебо ва покиза аст. Оё сарвари мо мехоњад, то
хўроке омода мешавад, ба шикор бипардозад?
Рустам гуфт: Ман басе ба ин кор озмандам. Лаљоми аспро бадон сў кашид ва ба найзор даромад. Њамин ки ба чоњњои сарпўшида
расид, Рахш газандро дарёфт ва чамушї1 кард ва ба љастан
пардохт. Рустам чунон бо тозиёна бар ў зад, ки Рахш хештандорї
натавонист ва бо Рустам дар чоњ афтод. Њар ду дар сари найзањо ва
дашнањои девораи чоњ фурў рафтанд ва чунон захмњои корї ва
дарднок бардоштанд, ки хун аз танашон равон шуд ва њар ду
нотавон афтоданд. Зувора ва дигар њамрањон низ дар чоњњо
сарнагун шуданд ва рўзгорашон чун Рустам ва Рахш буд. Рустам бо
мардонагї ва нимаљоне, ки дошт, кўшид то аз чоњ берун ояд.
Бо ин ки хун аз танаш равон буд, худро ба рўи замин расонд.
Дар ин њангома пайкњои фариштаи марг дар омадушуд буданд.
Рустам Шаѓодро дид, ки нигарон аст, то бидонад, ки саранљом чї
хоњад шуд, ба ў гуфт: бародар, худ ва маро куштї.
Шаѓод гуфт: То кай мехоњї мардумонро бикушї? Оё он њангом
нарасида, ки худ кушта шавї?
Рустам гуфт: Рост мегўї, вале акнун ки кори маро сохтї ва инак
ки дар остонаи марг ќарор гирифтаам, аз ту мехоњам, ки маро аз

1

Чамушї – лагадзанї, саркашї
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чанголи даррандагон бирањонї. Камонро ба зењ кун ва бо ду ё се
тир пеши ман бигузор, бошад ки битавонам то гоњи марг аз худ
посдорї кунам. Шаѓод дархости Рустамро пазируфт ва тиру камон
ба ў дод. Рустам тире чунон бар пушти ў зад, ки аз шикамаш
даромад. Шаѓод наърае зад ва ба хок афтод.
Рустам гуфт: Худойро сипос, ки кушандаамро ба дасти худам
куштам ва ба ман он тавоної дод, ки пеш аз мурдан аз хештан
хунхоњї кунам. Сипас аз њуш рафт ва чун кўњи гарон бияфтод ва
хомўш шуд.
Чун шоњи Кобул омад ва Рустам ва домодашро мурда ёфт,
њаросон шуд ва фармон дод, ки пайкари Шаѓодро ба сўи касонаш
бубаранд ва касеро бар мурдаи Рустам гуморад, то ўро њам ба
пайкари бародараш бипайванданд.
Яке аз чокарон аз ин марггоњ гурехт ва худро ба Сиистон
расонид ва Золро аз фурў рехтани он кўњи баланд ва афтодани он
моњи тобон огоњ кард. Аз шунидани ин гузориш Зол хирадро аз
даст дод ва растохези Фаромарз фаро расид ва бонги нола ва фиѓон
аз сарои онон ва хонањои мардуми Нимрўз ба осмон бархост.
Фаромарз пеш аз њар коре бо ёронаш ба куштангоњи падар ва
аму шуд. Рахшро аз чоњ берун овард ва онро кафан кард ва ба хок
супурд ва тобути Рустам ва Завораро ба Сиистон овард.
Гўё осмон фурў рехт ва замин ба ларза дарафтод. Ойинњои
сўгворї барпо шуд ва нолаву фиѓон фузунї ёфт.
Зол аз зиндагии дарози хеш сер шуд ва аз гирифторињое, ки дида
буд, ба сутўњ омад ва суханоне бар забон овард, ки дарунаи он дар
ин суруд омадааст:
ﻨﻴﻪﺒﻼً ﻟ ﻣﺎ زالَ ﻗﺎﺗو
ِﺮﻫﻨُﻮا اﻟﺪﻮا ﺑﺮْﺟﺮٍ ﻳ ﺧَﻴأى
ﺔُ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻟْﻤﺼﻴﺒﻦْ ﻣﺎت ﻣو

ﺎء اﻷ ﺟِﺒﻔﻘْﺪﻔﺠﻊ ﻟﺮ ﻳﻌﻤﻦْ ﻳﻣ

Яъне: Зодагони рўзгор чї умеди некї аз ў доранд, ки рўзгор њамвора фарзандони
худро мекушад.
Касе, ки зиндагии дароз ёбад, аз марги дўстон ранљњо мебарад ва лекин он ки
мемирад, танњо љои як андўњ аст.
Чун шевани Рудоба-модари Рустам ба ѓояти бетобї расид, аз
Зол пурсид: оё дарде болотар аз дарде, ки мо гирифтор омадем, дар
љањон тавонад буд?
Зол посух дод: Оре, гуруснагї. Рудоба савганд ёд кард, ки лаб ба
хўрданї назанад, то бимирад.
Пас бар ин савганд пой мефушурд ва њар чї канизакон
мехостанд ба ў чизе бихўронанд, то рамаќе барои ў бозмонад,
намепазируфт, то ин ки пас аз як њафта ба девонагии гуруснагї
гирифтор шуд. Ба ошпазхона даромада ва даст дар деге бурд, ки ба
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каноре афтода буд. Иттифоќан мори сиёњи мурдае дар дег афтода
буд, онро бардошт ва ба сўи дањонаш бурд. Чокарон дарёфтанд ва
морро аз дасташ гирифтанд ва ба ў хўрданї доданд, то бењбуд ёфт
ва хирад ба сараш бозомад. Пас гуфт: ба Худо савганд, ки Зол рост
мегуфт, ки гуруснагї душвортарини чизњост.
Сипас Фаромарз барои хунхоњии падар бо сипоњаш ба сўи
Кобул ронд ва бо шоњи Кобул љангид ва ўро кушт ва сипоњашро
нобуд кард ва бар њамаи хостањои ў даст ёфт ва хонањояшонро
вайрон карда занонро ба асирї гирифт. Ва фармондењии Кобулро
ба яке аз сарони лашкари худ супурд ва бар ў бож нињод ва аз он
пас ба Сиистон бозгашт. Чун медонист, ки Бањман аз хунхоњии
падари худ Исфандиёр даст нахоњад кашид, ба гирдоварии нерў
пардохт ва омодаи пешгирї ва корзор шуд.
Омода шудани Бањман барои рафтан ба Сиистон,
куштани Фаромарз ва бурдани хостањои Рустам ва Зол
Чун Бањман огоњ шуд, ки Рустам кушта шудааст ва Фаромарз
шоњи Кобулро кушта, гуфт: Шаѓод дар куштани Рустам бар ман
пешї гирифт. Ман њам ба хунхоњии Исфандиёр ногузир Фаромарзро хоњам кушт, њамон гуна ки Фаромарз шоњи Кобулро ба хунхоњии падар кушт. Пас бо сипоње ба Сиистон омад ва дар каронаи
рўди Њирманд чодар зад.
Дар ин њангом Фаромарз барои гирдоварии нерў дар Зобулистон ба сар мебурд. Зол ба саропардаи Бањман омад ва ўро намоз
бурд ва бисёр лоба кард ва аз бегуноњии худ гуфт ва нигоњдории
њаќќи дўстї ва њурматро ба ў ёдовар шуд ва додани хостањоро ба
гардан гирифт ва барои нарм кардани дили ў ашк меборид. Бањман
фармон дод ўро ба банд кашанд ва зиндонї кунанд, вале бо ў ба
нармї рафтор кунанд.
Аз он сў, Фаромарз аз Зобулистон бо сипоње гашн1 саррасид ва
бо Бањман љанг оѓоз кард. Набард се рўз миёни он ду ба дарозо
кашид, то ин ки аз њар ду сў бисёре кушта ва захмї ва гирифтор
омаданд.
Чун рўзи чањорум фаро расид ва хуршед аз нимаи рўз гузашта,
боди тунд вазидан гирифт, ки ба зиёни сиистониён ва зобулиён буд
ва хоку сангреза рўи онон пошид.
Бањман сипоњашро ба куштор барангехт ва гуфт: Барои шумо
кўмаки осмонї расид. Пас битохтанд ва кўшиданд, то радањои

1

Гашн - анбўњ, бисёр.
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душманро аз њам шикофтанд ва шамшерњоро аз хуни онон сероб
карданд.
Сиистониён ва зобулиён шикастанд ва гурехтанд ва Фаромарз
бо тане чанд аз вежагонаш бар набард пой фишурд ва истодагї
кард, то эрониён ўро дар миён гирифтанд ва ба замин андохтанд ва
асир гирифтанд. Бањман фармон дод, то Фаромарзро ба дор
кашиданд ва чунон ўро ба зери борони тир гирифтанд, ки гўшту
устухон ва маѓзи сараш аз њам пошида шуд.
Пас Бањман бар хостањо ва ганљинањое, ки Зол ва Рустам дар
дарозои њафтсад сол гирд оварда буданд, даст ёфт ва хост Золро
бикушад, вале Пашутан њаќќу бузургдошти Золро ёдоварї кард ва
гуфт: ўро гуноње нест. Ту Фаромарзро куштї ва бо куштани ў аз
падар хунхоњї кардї. Куштани ин пирамард, ки рўзгораш ба поён
расидааст ва тўмори зиндагонияш дарнавардида ва љуз нимаљоне
аз ў намондааст, чї суде дорад?
Бањман сухани ўро пазируфт ва ба ёди хидматњои Зол афтод ва
аз ў даргузашт ва фармон дод, ки ўро ба хонааш баргардонанд ва
андаке аз дороияшро ба ў боздињанд.
Масъудии Марвазї дар маснавии форсияш овардааст, ки
Бањман Золро кушт ва њељ як аз касонашро зинда нагузошт.
Саргузашти Бањман пас аз набарди
Сиистон то њангоми марг
Чун дили Бањман бо куштани сиистониён хунук шуд ва хостањои
ононро, ки беш аз гумон ва шумораи реги биёбон буд, чаповул
кард, ба љойгоњи фармондењияш бозгашт. Пас ба устувор кардани
шањрњо ва ба поён расонидани сохтмонњое, ки оѓоз карда буд, рўй
овард ва ба љанги Бохтар рафт, то ба сарзамини Рум расид ва
њамаро ба фармонбарї аз худ водошт ва душворињоро осон кард ва
кеши Зардуштро нерў бахшид ва аз он пуштї кард ва дар роњи
густариши он сахткўшии бисёр анљом дод.
Бањман духтаре ба номи Хумой дошт, ки дар китобњои форсї
«Њумой» менависанд ва ба ў Чењрозод низ мегуфтанд, ки ба андом
ва рухсору боло зеботарини занони рўзгор ва ба хираду дониш
бартарини онон буд.
Бањман ўро дўст медошт. Ўро ба занї гирифт ва саранљом
Бањман вайро ба валиањдї ва љонишинии худ баргузид. Бањман
писаре ба номи Сосон дошт, ки фарраи эзидї дар ў намоён набуд
ва шоистагии подшоњии љањонро надошт. Чун Бањман Њумойро ба
валиањдї баргузид, ин кор бар Сосон гарон омад. Пас дил ба
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оворагї супурд ва роњи дурї аз хона дар пеш гирифт ва аз кори
љањон карона љуст ва ба парастиши Худо пардохт.
Чун саду дувоздањ сол аз подшоњии Бањман гузашт, бемор шуд
ва даргузашт. Дар ин њангом Њумой аз ў бордор буд. Аз ин рў,
валиањдии худро, ки ба Њумой дода буд, ба кўдаке, ки дар шикам
дошт, вогузорид, чунончи кўдак зинда монад ва ба синни мардї
расад ва мўбадон ва бузургонро бар ин гувоњ гирифт ва рахт аз
љањон барбаст.
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ПОДШОЊИИ ЊУМОЙ ДУХТИ БАЊМАН
Њумой бартарин ва бузургтарини шањбонуњои љањон ва гаронмоятарини онон буд. Чун Бањман даргузашт, Њумой ба гоњи шоњї
барнишаст. Пардае аз дебои зарнигор пеши рўйи вай овехтанд, ба
вежагон ва тўдагон бор дод. Фармондорони саросари кишвар бар ў
анљуман карданд. Ў аз пушти парда бо гуфтори некў бо онон сухан
ронд ва гуфт: Худованд бо додани подшоњї бар мо бахшоиш овард
ва бар мост, ки њамаи тавони худро дар додгарї ва некварзї ба кор
гирем, то бењтарин шевањо ва писандидатарин роњњоро равнаќ
бахшем.
Њамагон аз ин суханон шод шуданд ва вайро намоз бурданд.
Пас бори сангини подшоњиро ба дўш гирифт ва дар кишвардорї,
ободонї ва нигоњдошти дуру наздики кишвар ва бењбудии њоли
мардум аз кўчаку бузург бар бисёре аз шоњон фузунї гирифт ва
дастањо бо лашкариёнеро барои љангидан бо душманон ва
саркўбии онон равона кард ва бар пирўзињое даст ёфт. Мардумро
бо дињишњо навохт ва фармон дод, ки бар гирди шањрњо бору
бисозанд ва њар чї бештар дар ободсозї кўшид ва корњоеро, ки
мояи наздикї ба Худо буд, ба љой овард. Мардум аз паёмадњои
рўзгори хуљастаи ў бењрўзї ёфтанд ва меваи некињои ўро чиданд ва
ўро бисёр дўст доштанд ва аз Худованд дарозои зиндагонї ва
пойдории подшоњияшро хостор шуданд.
Достони Доро пури Бањман
Чун њангоми зодани Њумой фаро расид, писаре чунон моњи
тобон овард, вале аз кори ў тарсид ва вонамуд кард, ки навзод
мурдааст. Чї худ фармонравоиро бисёр дўст медошт ва аз подшоњї
ком бармегирифт, бар фарзанд рашк бурд ва тарсид, ки чун
биболад ва бузург шавад, ногузир гардад кишварро њамон гуна ки
Бањман суфориш карда, ба вай вогузорад. Барои дурї аз гуноњи
куштани кўдак вайро дар сандуќчае нињод, ки бо дебои заррин
фарш гашта буд, ёќути сурх ва гаронбањо ба бозуяш баст ва болои
сараш њамёне пур аз гавњар нињод ва дар поёни пой кисаи зар
гузошт ва фармон дод то сари сандуќчаро устувор бубанданд ва
онро ќирандуд кунанд ва шабона онро дар рўди Истахр бияфкананд.

‐ 205 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Бархе низ гуфтаанд, кўдакро дар рўди Балх афканданд. Об
њамчунон ўро аз миёни дарахтон бурд, то ба козуре1 расид, ки дар
торикии шаб барои шустани рахт омада буд. Марди козур ба тундї
сандуќро аз об гирифт ва пинњонї дар торикињои охири шаб онро
ба хона овард. Мард бо зани худ сандуќчаро кушод, ки ногоњ
моњпорае печида дар дебои заррин диданд ва бар гавњарњо ва
пулњои зар даст ёфтанд.
Наздик буд, ки аз шодї бол бароварда парвоз кунанд. Ќазоро
дар њамон њафта кўдаки ширхори онон мурда буд ва онон сахт
мотамзада ва нолон буданд. Гуфтанд: Худованд ин кўдаки
хостаниро ба љойи фарзандамон ба мо дод. Зан аз шодї гиря
мекард ва мехост аз дўстдорї бачаро ба худ бичаспонад. Пас
пистонашро ба дањони кўдак гузошт. њамин ки макид, шир аз он
сарозер шуд ва кўдак хўрд. Бад-ин сон мењри зан ба ин кўдак
бештар ва афзунтар аз бачаи худаш гардид.
Марди козур ва њамсараш ба парасторї ва хўрду хўрок ва
парвариши ў пардохтанд ва дар нигоњдории вай ва дороияш
кўшиш мекарданд ва танњо ба андозаи боиста аз хостањои ў барои
худ ва кўдак њазина2 мекарданд. Онон кўдакро Дороб номиданд,
зеро вайро дар миёни дарахт ва об ёфта буданд. Чї «дор» дар
форсї ба маънои дарахт аст, сипас «б» аз охири калима афтода,
«доро» мондааст (45).
Пас аз он ки аз он дорої бениёз ва доро гаштанд, зан ба шўй
гуфт, ки аз козурї даст бардорад. Мард гуфт: Ман кореро, ки мояи
ёфтани чунин кўдаки зебо ва хостаи беранљ гардидааст, рањо
намекунам, ки гузаштагон гуфтаанд: Њар кї аз пешааш даст
бикашад, бахт аз ў баргардад.
Доро чун моњи нав меболид ва тобиш ва зебої дар чењрааш
падид меомад. Чун нек болид, ўро ба дабистон супурданд. Доро
дар он љо омўхта ва фарњехтаву баландњиммат гардид ва ба
аспсаворї ва кор бастани ойинњои подшоњї пардохт ва фарраи
эзидї бар ў њувайдо шуд. Рўзе ба козур гуфт:
- Бар дили ман чунин гузаштааст, ки ту ба ростї падари ман
нестї, чї мешавад агар рост бигўї? Мард гуфт: Ман падари ту
њастам ва ту фарзанди манї. Агар боз њам дар ин гумоне дорї, аз
модарат бипурс. Доро дар пайи фурсат буд то рўзе, ки мард барои
коре аз хона берун рафт. Дарро баст ва шамшере аз ниём кашид ва
ба зан гуфт: Маро аз достони зиндагиям огоњ кун. Агар рост нагўї,
туро мекушам. Зан гуфт: Фарзандам, шамшер дар ниём кун ва
1
2

Козур – љомашўй, шустагар.
Њазина – сарф.
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суханамро гўш кун. Он гоњ њама достонро барои ў гуфт ва афзуд,
ки љуз андаке аз дороињои ту чизе аз миён нарафтааст ва бештари
он омода аст. Бо он њар чї хоњї кун.
Доро гуфт: Ман медонистам, ки зане чун ту кўдаке чун ман
назояд. Акнун ногузирам пеши касе биравам, ки маро ба љойгоњам
бирасонад. Пас асп ва љангафзор харид ва худро ба гунае дигар
даровард ва ба назди Рашнавод, ки аз сарони сипоњи Њумой буд,
рањсипор гашт.
Рашнавод ўро ба некўтарин гуна пазируфт ва дўстии фарзандї
бар вай афканд.
Андак-андак Доро дар чашмњои ў љой гирифт ва номаш бар
сари забонњо афтод. Њама љо сухан аз зебої ва бартарии ў мерафт.
Боре чунин пеш омад, ки Њумой Рашнаводро ба љое бифиристод ва
аз ў хост, ки сипоњро аз баробари диди ў бигузоранд. Рашнавод
фармон пазируфт ва ононро аз дидгоњи ў, ки дар болои майдон
нишаста буд, гузаронд. Чун дар ин сон дидан Доро аз баробараш
гузашт, зебої ва бузургвории ў чашми Њумойро ба худ фаро
кашонд ва пистонњояш ба шир омад ва дилаш гувоњї дод, ки ў
фарзанди вай аст. Пас ўро пеш хонд ва аз саргузашташ пурсид.
Доро достон бигуфт. Њумой козур ва занашро фаро хонд ва
достонро аз онон низ љўё шуд. Онон њамон суханони Дороро боз
гуфтанд ва ёќутеро, ки бар бозуи ў баста буд, ба ў доданд. Бо ин
кор дигар гумоне намонд ва достон чун рўз бар ў ошкор шуд.
Ба ў гуфт: Ту писари манї ва падарат Бањман аст. Аз коре, ки
дар бораи ту кардам, даргузар ва онро ба сарнавишти Худои
бузург бозгардон. Дар дониш ва хости Яздон гузашта буд, ки
парвариши ту бар дасти козур ва њамсари вай бошад, на бар дасти
ман.
Доро ўро намоз бурд ва пўзиши вайро пазируфт ва гуфт:
Худованд њаќро ба худованди он баргардонид ва корро бар
љойгоњи худ устувор кард. Њумой ба ў рўй овард, ўро бўсид ва аз
шодї њамегирист. Ба зан ва марди козур хостањои фаровон бахшид
ва ононро дар шумори вежагонаш даровард.
Он гоњ ганљхонаи кишвар ва ганљинањоро ба Доро супурд ва
сарону мўбадонро фаро хонд ва ростиву дурустии достонро барои
онон бозгуфт ва афзуд, ки ин Доро фарзанди Бањман подшоњи
шумост, Бањман ўро баргузидааст. Фарраи эзидї бар ростии
гуфтањои Њумой гувоњї медод.
Њамагон ўро намоз бурданд ва бо вай паймони чокарї ва
фармонбардорї бастанд. Ин достон пас аз он буд, ки сї сол аз
подшоњии Њумой мегузашт.
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ПОДШОЊИИ ДОРО ПУРИ БАЊМАН, ДОРОИ БУЗУРГ
Чун Њумой подшоњиро ба Доро вогузошт, Доро ба гоњ баромад
ва афсар бар сар нињод ва бори њамагонї дод. Сипас, барои онон
сухан ронд ва Худоро бар ин, ки ўро ба подшоњї расонида, сипос
гуфт ва худро ўњдадори равиши некў ва осон гирифтан бар мардум
донист. Мардум ўро намоз бурданд ва бар ў офарин хонданд.
Пас аз он Доро нигоњдории кишварро ба даст гирифт ва ба
корњои нек сомон бахшид ва бар шоњони дигар чира шуд ва ононро ба пардохтани бож ногузир гардонид. Ободонї ва сохтмонро
дўст медошт. Дар Форс шањри Доробгирдро сохт ва асирони
румиро дар он љой дод ва оташкадањо дар он бунёд нињод ва низ
шањрњои номбардори дигар ва сохтмонњои бошукўњ пай афканд.
Он ки барои Ибни Аббод (46) сухан суруда, бад-он кохњо достон
зада:
ﻬﺎ دارا ﻓﻰ أﻛْﻨﺎﻓﻌﺪ اﻟﺴو

ًﻨﻰ دارا ﺑإنﱠ اﻟﻮز َﻳﺰَ ﻗﺪ

ﻨَﻰ ﺷﺒﻬﺎً ﻟَﻬﺎ دارا ﻻ ﺑو

ﻼمِ ﻣﺜﻞ ٌ ﻟَﻬﺎﻦ ﻓﻰ اﻹﺳﺒ ﻳﻟَﻢ

إ

Яъне: Вазир (Соњиб ибни Аббод) хонае сохт, ки некбахтї дар гўшањои он
мегардид. На дар ислом чунон хонае сохта шуда ва на Доро монанди онро пай
афкандааст.
Доро нахустин касе аст, ки «пайк» барпо кард ва барои пайкон
чорпоён фароњам овард ва фармуд, ки думи аспњояшонро ба
нишонаи аспи пайк кўтоњ кунанд. Њамзаи Исфањонї (47) гумон
бурдааст «барид» муарраби «занб бурид», яъне думбурида аст. Дар
китобњои таърих омадааст, ки Дорои бузург бо кишвари Рум
љангид ва бар шоњи он Файлаќус чира шуд ва бо ў оштї кард. Бар
ин поя, ки солона сад њазор тухми мурѓи заррин, ки дар њар кадом
аз онњо чињил мисќол зар бошад, бипардозад. Духтари ўро
хостгорї кард ва ба занї гирифт. Ўро бо худ ба Форс овард. Барои
Доро аз њамсари дигараш писаре зода шуд, ки чун ўро бисёр дўст
медошт, номи ўро њам Доро гузошт, ки ба ў Дорои кењтар1
мегуфтанд.
Оѓози саргузашти Искандар
Порсиён гумон доранд, ки Искандар њамон Дорои бузург аст.
Ин пиндор аз он љост, ки чун Доро духтари Филипро ба занї

1

Кењтар – хурдтар.
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гирифт, њангоме ки бо ў њамбистар шуд, бўи бади дањонашро
нописанд гирифт ва дилаш аз ў зада шуд ва пинњонї ўро ба пеши
падар бозгардонид. Ин дар њангоме буд, ки духтари Филип аз Доро
бордор буд ва Искандарро дар шикам дошт. Ин кор бар Филип
гарон омад, вале озурдагии худро нињон дошт. Зан бўи бади
дањонашро бо гиёње, ки ба он «искандарус» мегуфтанд, дармон
кард ва он бўи бад аз дањонаш рафт. Дар њамин рўзњо фарзанде
зоид. Филип ба фархундагии он номи њамон гиёњ бар кўдак нињод.
Пас онро сабук кард ва Искандар монд.
Филип чунин фаро намуд, ки Искандар фарзанди худи ўст ва ўро
бисёр дўст медошт. Чї дар бахти хуши ў ба њангоми зодан ахтари ў
аз подшоњии вай бар саросари љањон нишон медод ва ин ки бар
шоњон чира хоњад шуд ва саркашонро ба бандагї хоњад кашонд ва
ба њамаи хушбахтињо ва комронињое, ки шоњони пешин ба он даст
наёфта буданд, хоњад расид.
Гузоришгарон дар бораи Искандар ноњамсозињои фаровон
доранд. Бархе гумон бурдаанд, ки Искандар њамон «Зулќарнайн»
аст, ки Худованд, ки номаш гиромї аст, дар Ќуръон аз ў ёд
кардааст. Дигарон гумони дигаре доранд. Бархе гуфтаанд, ки
Искандар аз фариштагон аст. Гурўњи дигаре бар онанд, ки
Искандар паёмбар буда, вале бештари муаррихон мегўянд, ки
Искандар њамон Зулќарнайн аст ва Худо донотар аст.
Пас чун Искандар болид ва бузург шуд, Филип донишмандон ва
файласуфони Юнонро, ки Арасту ва Батлимус дар миёни онон буд,
барои омўзиши ў гирд овард.
Искандар аз партави онон бањрањо бурд ва аз дарёи дониши
онон нўшид. Ў беш аз њама аз Арасту бањра бурд ва Арасту
њамвора бо ў буд. Арасту њамон гуна, ки кабўтар ба чўљааш дона
медињад, дониш ва њикматро дар коми љони Искандар рехт ва ба ў
омўхт ва ўро барои подшоњии љањон парвариш дод.
Гўянд: Рўзе, ки файласуфон ўро дар миён гирифта буданд,
модари Искандар гуфт: Фарзандам, Худованд ба ту пойгоњ ва
бањрае бидињад, ки хирадмандон дар хидмати ту бошанд ва туро
хурдї надињад, ки комрононро хидмат кунї.
Чун Филип мурд, Искандар ба љои ў ба шоњї нишаст. Рўзгор
паймонњояшро дар бораи ў ба љой овард ва ба хосту кўшиши худ
ба пойгоњи баланде расид, ки аз барои он офарида шуда буд.
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ПОДШОЊИИ ДОРО ПУРИ ДОРО
Ё ДОРОИ КЕЊТАР ВА ДОСТОНИ Ў БО ИСКАНДАР
Чун дувоздањ сол бар подшоњии Дорои бузург баромад, бемор
шуд ва дар остонаи марг истод. Пас кишварро ба фарзандаш Доро
супурд ва афсару гоњро ба вай вогузошт ва даргузашт.
Дорои кењтар дар бањори љавонї ба подшоњї расид. Барои
њамин аз лаѓзиш барканор набуд. Сармастињое, ки сухансарое
онњоро баршумурдааст, дар ў гирд омада буд:
ِﻠﺰﱠﻣﺎنﺔً ﻟ ﺧُﻠْﺴﺑِﻬﺎ ﺻﺎر
ِﻠْﻄﺎن اﻟﺴﻜْﺮَاﻟﺸﱠﺮابِ و ﺳو

ﺮءﻨﻰ اﻟْﻤذا ﻣﺲٍ ا ﺧَﻤﻜَﺮاتﺳ
ِﺸْﻖاﻟْﻌﺪاﺛَﺔِ و اﻟْﺤﻜْﺮَةُاﻟْﻤﺎلِ وﺳ

Яъне: Панљ мастї аст, ки чун бар касе чира гарданд, рўзгор ўро хоњад рабуд:
мастии дорої, мастии љавонї, мастии дилдодагї, мастии май ва мастии
фармонравої.
Доро худбинї ва густохї дар пеш гирифт ва хунњои фаровон
рехт. Бегуноњонро дар биму њарос афканд ва пешвоёну мардумонро аз худ рањонид, шоњонро арље наменињод. Пас њамаи шоњон
бо пардохти бож аз ў парњез карданд ва бо додани армуѓон бо ў аз
дари нармиш ва созиш даромаданд. Лекин Искандар божеро, ки
Филип мепардохт ва пеш аз ин андозаи онро гуфтем, напардохт.
Доро кас ба назди Искандар фиристод, ки бож аз ў бихоњад ва
ўро бар ин кўтоњї сарзаниш кунад. Искандар ба фиристодаи Доро
гуфт: ба ў бигў: Он мокиёне, ки тухми заррин менињод, мурдааст.
Пас аз он ба сухани Искандар достон заданд.
Фиристода ба сўи Доро бозгашт ва ўро аз он чї гузашта буд,
огоњ кард. Доро хашмгин шуд ва дубора номае сарзанишбор ва
кўбанда фиристод ва њамроњи ў чавгоне ва гўйе ва боре кунљид
фиристод. Бо он гўша мезад1, ки ў кўдаке аст, ки дар кори подшоњї
аз худ раъйе надорад ва њанўз бояд чун кўдакон бо гўй ва чавгон
бозї кунад ва ин ки ба њамин зудї сипоње ба шумори донањои
кунљид ба сўи ту хоњам фиристод.
Искандар ин фиристодањоро ба фоли нек гирифт ва гуфт: Доро
кишварашро монанди гўе, ки бо чавгон бияфкананд, ба сўи ман
афканд ва ин гўй њамоно тасвири замин аст, ки ман њамаи онро
хоњам гирифт.
Кунљид донаи равѓанї аст, ки на талх аст ва на тунд. Ман
инњоро низ ба шугун гирифтам, ки хушу гуворо бар дороии ў даст

1

Гўша задан – ишора кардан ба танзу таъна
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хоњам ёфт. Пас посухи барангезандае навишт ва ба њамроњи кисае
хардал1 барои ў фиристод, ки гўша мезад ба ин ки агар сипоњи ман
андак бошад, дороияшон бисёр ва нерўи тозиши он сахт аст. Чунон
хардал, ки нерў ва тундиро бо њам дорад ва њар кї ба он даст занад,
мегирёнадаш.
Доро аз гуфтор ва кирдори Искандар хашмгин шуд ва омодаи
набард гардид ва бо њаштод њазор сипоњї ба сўи Искандар ба роњ
афтод.
Чун Искандар аз омадани Доро огоњї ёфт, бо дувоздањ њазор
љанговар ва њамроњи файласуфону донишмандон ба баробарии ў
омад. Дар бархе аз гузоришњо омадааст, ки Искандар Њазрати
Хизрро, дуруд бар ў бод, њамроњ дошт. Искандар нахуст ба љанги
фармонравои Миср рафт ва бар ў чира шуд ва бар хостањо ва
ганљњояш даст ёфт ва ин бар нерўяш афзуд.
Сипас, бо сипоње ба сўи Ироќ рўй нињод. Доро низ равона шуд
ва дар каронаи рўди Фурот чодар зад.
Ба Искандар гуфтанд, ки Доро њаштод њазор сипоњї дорад.
Гуфт: Гўштфурўш аз бисёрии гўсфандон њаросе надорад. Ин сухани
Искандар монанди бештари гуфтањояш ба сони достон даромад, ки
дар зебої ва кўтоњї бемонанд аст.
Искандар кори нодуруст ва зиёнбор анљом дод, ки бахти некаш
онро дуруст кард ва он ин буд, ки бо тане чанд аз чокаронаш ба
назди Доро рафт ва фаро намуд, ки фиристодаи Искандар аст.
Хостааш ин буд, ки худ аз наздик рафтор ва кору чигунагии
подшоњии Дороро бубинад, то биниши равшане дар бораи ў ба
даст оварад.
Чун Искандар ба лашкаргоњи Доро расид, монанди дигар
фиристодагон бо ў рафтор карданд. Пас Доро ўро назди хеш хонд
ва аз ў хост, ки паёмашро бозгўяд. Гуфт: Искандар бар ту дуруд
мефиристад ва мегўяд: Оштї бењтар аз љанг ва рўй овардан ба
газанд аст ва нарехтани хунњо худ бањрае гаронбањост ва
бадгумонї аз дурандешї аст. Агар шоњ аз дари оштї дарояд, ман
бо ў созиш мекунам, вале агар танњо дар андешаи љанг бошад, ман
низ бар ў ситам раво хоњам дошт ва бо ў хоњам љангид.
Доро гуфт: Ба зудї посухи ўро хоњам дод. Пас фармон дод ба
љойгоњаш баргардад. Сипас, ўро фаро хонд ва бо вай бар сари хон
шуд ва бо ў хўрд, нўшид ва њампиёла шуд. Искандар пиёлањои
заррини майро, ки чењраи Доро дар он нигошта буд (48), пас аз
нўшидан дар мўза ё остин менињод.

1

Хардал – тундї; испандон.
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Чун чанд пиёла назди ў монд, љомдорон достонро ба Доро
гуфтанд. Доро фармон дод, ки ангезаро аз ў бозпурсанд, ки чаро
љомњоро нигоњ медорад. Искандар посух дод: ин ойини мо-гурўњи
фиристодагон аст, ки чун назди подшоњон бода менўшем, љомро
нигоњ медорем. Доро хандид ва фармон дод, ки пиёлањоро ба ў
бубахшанд. Дар ин њангом яке аз фиристодагон, ки пеш аз ин аз
сўи Доро ба назди Искандар ба паёмгузорї рафта буд, барои
чокарї ба анљуман даромад ва Искандарро шинохт ва пўшида ба
Доро гуфт, ки ин мард худи Искандар аст. Доро аз ганљхона љомаи
дебоеро, ки чењраи Искандар бар он нигошта буд, хост то онро
ворасї кунад. Искандар ба бањонаи он, ки ба обрезгоњ меравад,
бархост ва бар аспе, ки њељ аспи дигаре ўро дар натавонист гирифт,
барнишаст ва роњи лашкаргоњи худ дар пеш гирифт ва ёронашро
низ фармуд, ки аз пайи вай биёянд. Аз он сў то љомаи деборо аз
ганљхона оварданд ва Доро замони дароз чењраи Искандарро
бознигарист ва фармони боздошт дод, Искандар ду фарсанг роњ
паймуда буд ва љўяндагон ба ў нарасиданд ва Искандар тандуруст
ва комёб ба лашкаргоњ расид ва ба ёронаш гуфт: Ман бар кору
рўзгор ва сипоњи Доро огоњ шудам ва андозаи жарфбинии ўро
дарёфтам ва донистам, ки дар бархўрд бо ў ба чї чиз ниёз дорам.
Ин љомњои зарринро, ки чењраи Доро бар онњо нигоштааст, ба
даст овардам ва онро ба фоли нек гирифтам, ки бар вай ва
подшоњиву кишвараш чира хоњам шуд.
Кушта шудани Доро пури Доро
Саранљом кор миёни Искандар ва Доро ба љое кашид, ки њар ду
омодаи набард шуданд ва ду сипоњ дар каронаи рўди Фурот бо њам
бархўрд карданд ва љанги сахте даргирифт, ки як њафта ба дарозо
кашид.
Бархе ба Искандар пешнињоди шабехун доданд. Искандар гуфт:
Шабехун дуздї аст ва дуздї зебандаи шоњон нест. Ёрони Доро, ки
бо вай рост набуданд ва бо ў баддил буданд, дар љанги мардона
намекўшиданд. Аз миёни њаминон ду тан аз дарбонон аз мардуми
Њамадон ба Искандар нома навиштанд ва пазируфтанд, ки Дороро
дар овардгоњ бикушанд.
Искандар ба онон навид дод, ки агар ин корро ба анљом
бирасонанд, ононро бениёз созад ва дињиши бисёр бахшад. Чун ду
сипоњ дубора барои набард рў ба рў истоданд ва љанг даргирифт ва
набард сахт шуд, њангоме ки Доро дар дили сипоњ буд ва худ
душманонро мепоид ва парвои вежагон надошт, марг аз паноњгоњи
худ бар ў дар тохтан овард ва ў љуз ду дарбони вежаи њамадониро
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наёфт, ки ду захм бар ў зада буданд, ки аз он захмњо аз асп ба зер
афтод ва љон супурд.
Оњу фиѓон аз сипоњи Доро бархост ва ёронаш дар њам рехтанд.
Гурўње гурехтанд ва гурўње аз Искандар зинњор хостанд. Чун
Искандар аз кушта шудани Доро огоњ шуд, бо тане чанд аз
вежагонаш ба куштангоњи Доро омад ва аз асп ба зер омад ва хок
аз чењраи ў сутурд ва сарашро дар доман гирифт ва бисёр ашк рехт
ва сахт нолид ва гуфт: Эй озодаи озодагон! Эй гиромии гиромиён!
Эй шоњи шоњон! Он чї бар сари ту омада, бар ман душвор аст,
Худоро сипос мегўям, ки ин кор бар дасти ман анљом нагирифт.
Худои бузург некандешии маро дар бораи ту медонад ва низ
медонад, ки агар бар ту чира мешудам, ба ту некї мекардам ва
поси хешовандї, ки миёни мост, нигоњ медоштам ва њурмати
намакхорагї бо туро нодида намегирифтам.
Доро чашм кушод ва бо овои нотавон гуфт: Эй бародар, аз он чї
мебинї, панд гир ва бингар, ки шоњи љањон људо аз ёрону дўстонаш
дар хок тапидааст. Подшоњияш аз даст рафта ва маргаш фаро
расидааст.
Искандар чандон гирист, ки ришаш тар шуд ва фарёди зорї ва
гиря аз порсиён ва румиён ба осмон бархост. Доро ба Искандар
гуфт: Бародар, зорї суде надорад, суфоришњои бародаратро
бинавиш ва бо бузургворї дар нигоњдошти он бикўш.
Искандар гуфт: Њамаи суфоришњои худро бозгў ва чизе дар дил
магузор ва маро устувор бидор, ки фармони туро ба кор хоњам баст
ва ба навидам кор хоњам кард. Доро гуфт: Ман духтарам
Равшанакро ба њамсарии ту дармеоварам. Сазои ўро пос дор ва бо
вай ба некї рафтор кун ва гиромияш бидор. Озодагон ва бузургони
Форсро низ гиромї бидор ва кењтаронро бар мењтарон магумор ва
оташгоњњоро вайрон макун ва аз касе, ки маро кушт, хунхоњї кун.
Искандар гуфт: Шунидам ва фармон мебарам.
Он гоњ пас аз чањордањ соли подшоњї љон ба љонофарин супурд.
Искандар фармон дод ойини мурдаро ба кор баранд ва худ бо
сарони сипоњ дар он њамроњї кард. Пас фармон дод, то ду марде,
ки њурмати Дороро надошта ўро куштанд, ба дор биовезанд ва
тани ононро тирборон кунанд ва чандон сангу тир бизананд, ки
гўшт ва устухонашон бирезад ва дарњам шиканад. Гуфт: Ин
бодафрањи касест, ки аз чокарї фаротар равад ва поси шоњонро
нигоњ надорад.
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ПОДШОЊИИ ИСКАНДАР ВА ГУЗИДАЕ АЗ СУХАНОНАШ
Чун Доро даргузашт, Искандар Эронро ба Миср ва Рум афзуд
ва ќаламраваш фарох шуд. Шоњон ба ў нома навиштанд ва аз љони
дил фармонбардори ў шуданд.
Искандар бо Равшанак арўсї кард ва аз некўиву зебоии ў дар
шигифт монд ва фармони ўро дар дороии худ раво сохт ва
хоњишгарињои вайро пазируфт ва ўро бисёр гиромї дошт. Бар
дороињо ва ганљинањо даст ёфт ва ба гардиш дар шањрњо пардохт
ва аз раъйи донишмандон ва файласуфон бањрањо љуст, то он љо ки
(чун сухан мегуфт) аз дањонаш гавњар меборид.
Рўзе ба пирамарде, ки мўи худро ранг карда буд, гуфт: Мўйро
ранг кардї, пириро чї гуна ранг хоњї кард?
Рўзе марди зеборўй ва бадкирдорро дид, гуфт: Хона некўст ва
хонахудо–паст. Занеро ба дор овехта дид, гуфт: эй кош њамаи
дарахтон чунин мевањое медоштанд. Ба яке аз сарони сипоњ, ки ўро
равонаи љанг мекард, гуфт: гурезро дар чашми душман биёрой,
бад-ин ки агар бигурезад, ўро дунбол нахоњї кард. Бо њамаи
сипоњиёнат чунон рафтор кун, ки гўё љосус бар ту њастанд.
Ба Искандар гуфтанд: Агар занони бисёр бигирї, бисёр фарзанд
хоњї дошт ва номи ту бо онон љовид хоњад шуд. Гуфт: Номи нек ба
шевањои нек ва рафтори писандида баста аст, барои касе, ки бар
мардон чира мешавад, зебанда нест, ки занон бар ў чира шаванд.
Мегуфт њељ коре љуз аз бимнокї сомон наёбад, чї ё диндор аст, ки
аз кайфар метарсад ва ё бузургвор аст, ки аз нанг њарос дорад ва ё
хирадманд аст ва аз сарзаниш бим дорад. Ба яке аз сарони сипоњ
гуфт: Раъйи дурустро аз марди хурд кўчак машумор, зеро марвориди гаронбањоро ба хурдии шикоркунандааш хор намешуморанд.
Ойини Искандар дар њангоми рафтан ба љанге, ки аз он њарос
дошт, ин буд, ки андаке май менўшид то хунаш ба љунбиш дарояд
ва дилаш гарм шавад. Пас ба ромишгар мегуфт: Овозе дар
диловарї бинавозад. Бо ин кор дар тимори тану равон мекўшид ва
пас аз он ба љанг мерафт ва чун кўшандае ростин ва бебок ва на ба
сони њаросидаи маст пайкор мекард.
Шеваи фармонравоии Искандар
Чун Искандар ба гоњи Доро баромад, гуфт: Худованд моро бар
Доро пирўз гардонид ва рўзии мо гардонид хилофи он чиро, ки
Доро моро аз он бим медод. Ман суфоришњои ўро љуз дар бораи
оташкадањо, ба кор бастам. Пас фармон дод оташгоњњоро вайрон
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кунанд ва њирбадонро бикушанд ва навиштањои зарнавиштаи
Зардуштро бисўзонанд.
Дар њар љои Ироќ, Форс ва шањрњои дигари Эрон сохтмон ё
боруе устувор ё кохе барафрошта ва устувор ёфт, вайрон кард ва
нишонае аз он бар љо нагузошт.
Дар Бохтар шањрњои Искандария ва Малтийя сохт ва дар Чин
низ шањрњое дуруст кард, ки бурљи сангин аз онњост. Дар Хуросон
шањрњои Самарќанд ва Њиротро пай афканд ва гирдогирди Марви
Шоњиљањонро як фарсанг дар як фарсанг бору кашид. Шањри
Фисоро сохт ва шањри Исфањонро монанди бињишт бунёд карда,
дар кишвари Њинд шањри Сарандебро сохт.
Табарї ва Ибни Хурдодбењ гуфтаанд: Чун Искандар аз кори
Доро бипардохт, аз сипоњаш сон дид ва онро як миллиону чањорсад
њазор мард ёфт, ки њаштсад њазори он сипоњи худаш буданд ва
шашсад њазор тан аз сипоњиёни Доро.
Искандар бар он буд, ки ободонї ва вайронии Эрон ба ягонагї
ва дугонагии фармонравоёни он бастагї дорад ва он чї ба зудї
кишварро табоњ мекунад, људої афкандан миёни фармондорон аст.
Бар ин поя бархеро бар бархеи дигар баргузид ва њар сарвареро
бар гўшае фармонраво гардонд ва њар кадомро шоње људогона
донист, ба гунае ки њамагон аз як тан фармон набаранд. Бар њамаи
онон бож ва хирољ нињод. Дар пайи ин кор Эрон «мулуку-ттавоифї» шуд, чунонки пас аз Искандар низ Эронро миёни худ
бахш карданд ва то њангоме ки Ардашер фарзанди Бобак подшоњи
љањон шуд, ин чандпорагии Эрон ба дарозо кашид.
Искандар марде љањонгард буд, шањрњоро аз зери по мегузошт.
Бар мардумон чира мешуд ва намади аспаш хушк намешуд ва ором
намегирифт ва аз рафтан ба Ховар ва Бохтар ва дигар кишварњо ва
гирд овардани хостањо ва бурдани бештари онњо ба кишвари Рум
даме намеосуд. Барои њамин кишвари Рум то кунун доротарини
кишварњост.
Рафтани Искандар ба Њинд ва набард
бо Фуршоњи он сомон
Искандар барои Фур‐шоњи Њинд паём фиристод ва ба ў навишт,
ки ба фармонаш дарояд ва ба ў бож бипардозад. Фур аз сари
сарафрозї ва бузургманишї ба ў посух дод ва сипоњи худро ба
рухи ў кашид ва аз пуштвона ва нерўву диловарие, ки дорад, сухан
гуфт.
Искандар Батлимусро дар Эрон љонишини худ сохт ва чунон
абри пуртундар ва озарахш ба сўи Њинд равон шуд. Хўй ва равиши
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ў ин буд, ки чун ба кишваре дармеомад, бечуну чаро онро мекушуд
ва хостањои онро бармегирифт.
Чун ба наздикии кишвари Фур расид, паёме фиристод ва ўро
тарсонд ва ба пўзишхоњї фаро хонд. Лекин Фур бо сипоњиён ва
пилон ба пешвоз омад ва бо густохиву диловарї омода шуд, то бо ў
даровезад ва пайкор кунад.
Искандар дар баробари ў истод ва бар гирдогирди сипоњ гўдол1
канд ва аз њељ чиз љуз шашсад пиле, ки Фур ба он менозид,
намењаросид. Пас фармон дод, ки тандисњое2 миёнтињї монанди
мардон аз мис ва оњан бисозанд ва миёни онњоро аз нафту гўгирд
биёкананд. Чун рўзи набард фаро расид, фармон дод, ки онњоро
бар гардуна баста, ба овардгоњ оваранд ва дар љилуи радањо бар по
доранд. Пас љоњои сипоњиёнро дар росту чап биёрост ва худ дар
дили сипоњ истод.
Фур ва сипоњиёнаш, дар њоле ки бар пилон баргустувон ва
љангафзор нињода буд, ба овардгоњ омада фармон дод кўс бизананд
ва дар шайпурањои њиндї бидаманд ва то тавонист њарос афканд.
Чун ду сипоњ омодаи набард шуданд ва љанг даргирифт ва
пањлавонон бар якдигар париданд, Искандар фармон дод, ки
пилворањоро оташ бизананд. Фур савор бар пил фармон дод, ки бо
њамаи пилон аз њама сў бар сипоњи Искандар битозанд. Худ низ бо
сарони сипоњ дар сари пушти сари онон юриш овард.
Чун пилон юриш оварданд ва хартумњояшонро бар тандисњои
барафрухта заданд, ки онњоро мардони љангї меангоштанд, хартумњояшон аз мисњои тафтаву3 доѓ бисўхт, рў ба гурез нињоданд ва
бар соњибони худ тохтанд. Ёрони Искандар ба дунболи пилон
юриш бурданд ва шикасти сахте бар њиндуён фуруд оварданд ва
касони бисёре аз ононро куштанд, ононро ба тамомї аз беху бун
барафканда буданд, ки торикии шаб миёнашон људої афканд.
Чун бомдод шуд, Фур дубора ба набард бархост ва њамаи
сипоњашро басиљ кард ва гирд овард. Аз њар сў ёрї барояш фаро
расид ва аз нав љанг даргирифт ва шўълањои пайкор боло гирифт.
Марги нобаюсида4 мардонро мерабуд ва сарњо аз тан људо мегашт.
Љанг бист рўз бипаёйид ва дастањову ягонањо кушта шуданд, чизе
намонда буд, ки Искандар шикаст бихўрад.
Пас барои Фур паём фиристоду гуфт: агар љанг ба ин гуна пай
гирад, њамаи моро ба коми марг хоњад фиристод ва касе зинда

Гўдол - чоњ, хандаќ.
Тандис – пайкара, њайкал.
3 Тафта – тасфон, гарм.
4 Нобаюсида – ѓайримунтазира.
1
2
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нахоњад монд. Роњи дуруст он аст, ки њар ду сипоњро бигзорем ва
мо ду тан бе саввумї набард кунем, њар кадом пирўз гашт, кишвари
дигарї аз они ў бошад. Ин дар њангоме буд, ки тундии љанг коста
буд ва оташи он фурўкаш карда буд.
Фур аз ин пешнињод дар шигифт афтод ва озманди чирагї бар
Искандар шуд ва пирўзї бар ўро устувор кард, чї дар сиришт
худхоњ, тановар ва нерўманд буд. Искандар аз ин рўйњо1 дуруст
ворунаи2 ў буд.
Пас њар ду ба сипоњиён фармон доданд, ки аз љангу куштор даст
бардоранд. Худ ба набард пардохтанд ва бар якдигар париданд ва
бо найза бар њам юриш оварданд. Дар ин њангома Фур аз пушти
сар фарёд шунид ва дил бад-он пардохт ва то ба сўи он баргашт,
Искандар аз фурсат бањра љусту бар ў кўбиши шамшере фуруд
овард ва ду дигару се дигар, чандон ки аз асб ба зер афтод ва љон
супурд.
Чун њиндиён кушта шудани Фурро диданд, сахт хашмгин
шуданд ва барошуфтанд ва кинатўзона бар сипоњи Искандар
тохтанд. Искандар фармон дод, ки аз забони ў ба онон бигўянд:
Акнун ки шоњи шумо кушта шудааст, набарди шумо барои чист?
Аз Худо битарсед ва љони худро табоњ масозед, то ба сарваратон
напайвандед. Љангафзор ба замин нињед, ки ман ба шумо зинњор
медињам.
Њиндувон донистанд, ки ройи дуруст њамин аст ва нигањдории
љонашон дар гарави сарсупурдан аст. Аз ин рў, љангафзор бар
замин рехтанд ва зинњор хостанд.
Искандар ба онон зинњор дод ва чандон ѓанимат аз хоставу коло
ва љангафзор ба даст овард, ки бурун аз шумориш буд. Кишвари
Фурро ба чанг овард ва ба гоњи он баромаду ганљинањоро берун
овард. Сипас кишварро ба яке аз хешони Фур супурд ва бар ў бож
нињод ва корњои ўро сомон дод ва омодаи рафтан шуд.
Рафтани Искандар ба сарзамини барањманон
Сипас, Искандар ба сарзамини барањманон рафт. Онон мардуме
нотавон ва бечиз буданду баргузидагонашон ба хирадмандиву
некгуфторї ва порсої номвар буданд. Искандар дар пайи он буд,
ки аз онон панд бигирад ва андарзашонро бинуюшад. Ба сипоњаш
фармон дод, ки ба онон газанде нарасонанд ва бо мењрубонї
рафтор кунанд. Барањманон њамагї сару пойи барањна ва танњо бо
1
2

Рўй – ваљњ, љињат.
Воруна – чаппа, акс.
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танпўши гиёњї ба тан ба пешвози Искандар омаданд ва барои ў
некї хостанд. Искандар дар миёни онон фуруд омад ва аз
баробарии бузургон дар нодорї ва њамсонии занону мардон дар
шигифт монд. Саронашонро фарохонд ва аз љойи зиндагону
мурдагонашон пурсид. Эшон посухе доданд, ки дар сухани Худои
бузург дар Ќуръон омадааст: «Оё мо заминро барои зиндагону
мурдагон басанда наёфаридем?» (49).
Ва гуфтанд: мо зодагони хокем, аз он офарида шудаем ва ба он
бозмегардем. Ва сипас аз он барангехта мешавем. Пас аз дигар
корњои зиндагии онон бозпурсид, посух доданд: зерандози мо
замин, рўандози мо осмон ва хўроки мо растанињои биёбон ва
меваи мо дарахтон аст. Яке аз онон сухане гуфт, ки дарунаи он дар
ин шеър омадааст:
ﺮﱡد ﺗَﺠأﻧْﺖﻧْﻴﺎ وﻟَﻰ اﻟﺪ اﻘَﻄْﺖﺳ
ﻧﱠﻤﺎ اﻧﱠﻚﻧْﻴﺎ ﻓَﺎﻦَ اﻟﺪ ﻣﺮﱠدﺗَﺠ
Яъне: Аз љањон барањна бадар ой, зеро ту њангоме ки ба љањон омадї, низ
барањна будї.
Искандар ба онон гуфт: шумо мардуми беозор њастед ва
сазовори онед, ки озор набинед. Ман бар онам, ки чизе ба шумо
бибахшам. Њар чї ниёз доред, аз ман бихоњед. Барањманон
гуфтанд: мо аз ту зиндагии љовидон мехоњем. Искандар гуфт: оё
зиндагии љовид барои касе, ки дар гарави марг аст, даст дињад?
Гуфтанд: агар медонї, ки њеч одамї љовид нест, чаро бо мардум
мељангї ва хуни онон мерезї ва хостањояшонро меситонї ва ба
љанги сарзаминњое меравї ва занону кўдаконро њаросон мекунї?
Оё мепиндорї, ки агар бар њамаи љањону мардумонашон чира
шавї, саранљом нахоњї мурд? Њамаро ба љо нахоњї нињод ва
гуноњи онро ба гардан нахоњї дошт?
Искандар гуфт: Рост мегўед, лекин ман бандаи Худо њастам ва аз
сўи ў фармон ёфтаам ва корам кори Худо аст. Њарчи анљом дињам
ба хости Худост ва њарчи вогузорам, њамон аст, ки ў вомегузорад.
Њама ба хосту сарнавишти Худой бастагї дорад. Ман аз
душманони Худо кина мекашам ва дўстонашро нигоњ медорам.
Касе наметавонад љилуи фармону хости Худоро бигирад ва
фармони ўро ба кор набандад.
Њамаи мо аз ўем ва ба ў зинда њастем. Сипас ононро падруд гуфт
ва бо ёронаш аз он љо кўч кард.
Шунидаам, ки чун Маъмун (50) ин сухани Искандарро шунид,
гуфт: Ойини подшоњон аз оѓоз бар зўрфармонї устувор будааст.
(51)
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Достони «Кайд»-и њиндї бо Искандар
Чун Искандар аз кори Дорову Фур осуда шуд, дигар шоњон аз ў
тарсиданд ва подшоњии вайро гардан нињоданд ва фармони ўро
пазируфтанд. Кайд, ки яке аз шоњони Њинд буд, аз дигарон пайравї кард ва чун Искандар бар ў нома навишт ва аз ў дархост кард,
ки бож бипардозад, бандагї намуд ва онро пазируфт ва гуфт: Аз
навбова1 ва шигифтињои љањон чањор чиз бо ман аст, ки њеч подшоњеро чунон чизњое нест. Ман онњоро ба ту пешкаш мекунам, то
ба ту наздикї љўям, чї онњо танњо дархўри туст ва њамон бењтар, ки
пеши ту бошад. Нахустини онњо духтари ман аст, ки хуршед бар
духтаре зебову арљманд чун ў натобида аст. Ў чашмњоро хира
мекунад ва болотарин арзишу пойгоњро дорад ва яке аз шигифтињои зебої дар љањон аст. Ду дигар, пизишки ман аст, ки дар
шинохти дард ва доруњо ва дармони беморињои кўњна чунон аст, ки
гўё Худованд пеш аз ин огоњиро ба дили ў меафганда ва то њангоме
ки ў бо ту бошад, аз тандурустиву дармони дардњо осуда хоњї буд.
Седигар, њамнишини худам. Донишманде аст, ки Худованд
њамаи донишњоро ба ў арзонї дошта, гўї аз паси пардаи нозуке
менигарад, аз нињонї огоњ аст ва аз оянда гузориш медињад.
Чањорум пиёлае аст аз чўби бињиштї, ки чун як бор аз об пур
кунандаш, њама сипоњиёнро сероб мекунад ва аз оби он коста
намешавад.
Чун нома ба Искандар расид, шод шуд ва ба Кайд навишт, ки
њар чањорро бар боли парандагон ё бар дўши бод равона гардонад.
Кайд фармон пазируфт. Чун духтар, ки номаш Ганга буд, ба
пешгоњ расид ва дар чашму дили Искандар љо гирифт ва чунон бар
љону хиради ў чира шуд, ки як чашм барњам задан дурии ўро
намешикебид. Искандар дил ба зебоињои ў супурд ва гуфт: Поко
офаридагоре, ки ин чењраи бемонанду чунин вежагињои шигифтеро
офарида. Фармон дод пойгоњи ўро гиромї бидоранд. Ўро барои
равшании чашму бањраварии хеш баргузид.
Сипас пизишкро фарохонд, ки номаш Манкат (52) буд. Њарчи аз
решањову шохањои пизишкї пурсид, ба дурустї посух дод, ба
њамаи пурсишњо ба гунаи саросарї посух гуфт ва бо борикбинї
нуктаеро ногуфта нагузашт.
Онгоњ аз ў решаи беморињо пурсид, Манкат посух дод, ки решаи
беморињо ногувории шикам аст. Пурсид: он аз чист? Посух дод: аз

1

Навбова – њар чизи нав ва тоза
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бисёрии хўрду нўш, беш аз он чї сиришт бипазирад ва беш аз ончї
дастгоњи гувориш битавонад онро бигуворонад.
Пурсид: бењтарин чизњо барои нигоњдошти тандурустї чист?
Гуфт: Камии хўришу нўшиш ва омезиш бо занон. Мансури Фаќењ
(53) дар сурудааш њамин гуфтаро овардааст:
ﻴﺘﺎ ﻏَﺸ وﺖنْ ﺷَﺮِﺑ او
 إنْ أَﻛﻠﻠﺖﺘُﻚﻳﻞ ﻓَﺪأﻗْﻠ
ﻴﺘﺎﺑِﺄنْ ﺗُﻌﺎﻓﻰ ﻣﺎ ﺑِﻘ

ﻠْﺖ أﻧَﺎ اﻟْﻜَﻔﻴﻞُ إذا ﻓَﻌو

Яъне: Љонам бархии ту бод, кам бихўр, кам бинўш ва бо занон кам биёмез.
Агар чунин кунї, ба гардани ман, ки то зинда бошї, тандуруст бимонї.
Сипас аз ў аз нўшидани дору пурсид. Посух дод: дору монанди
собун барои љома аст онро покиза мекунад, вале онро мефарсояд.
Ба ў гуфт: дастури бењдоштро бо фишурдатарин сухан бигў:
Гуфт: аз се чиз парњез кун ва чањор чизро кор банд, то ба пизишкат ниёз наяфтад: аз гарду хок, аз бўи баду дуд дурї гузин ва хўрдани нони гандум, гўшти барра ва ширинии набот ва майи ангурї ба
андозаи на бисёр дар њар бор бањра бар.
Искандарро гуфтаи ў хуш омад ва ўро вежаи худ сохт ва фармон
дод, ки барояш моњона номзад кунанд. Сипас фармон дод то
файласуфро, ки номаш Шанга буд, биёваранд ва аз ў ба некї
пазирої кунанд. Онгоњ кўзае пур аз равѓани гов барояш фиристод.
Шанга њазор сўзан дар он фурў бурд ва сар ба муњр бозгардонд.
Искандар фармон дод, то сўзанњоро об кунанд ва аз он шимши1
сиёње бисозанд ва онро барои Шанга баргардонанд. Шанга аз он
ойинаи зебо сохт ва барои Искандар фиристод. Искандар фармон
дод, ки оинаро дар оби дарё бияндозанд то занг бизанад. Онгоњ
оинаи зангориро ба сўи Шанга бозгардонд. Шанга оинаро софу
равшан кард ва боз ба сўи Искандар фиристод.
Искандар аз зиракї ва дарёфти дурусти ў аз ончи дар дил дошт,
дар шигифт афтод ва ўро пеш хонд ва пурсид: Хостаи ман аз
фиристодани кўзаи пур аз равѓан барои ту чї буд? Гуфт: Ту
мехостї ба ман бигўї, ки дилам пур аз хираду дониш аст ва чизе
дар он намегунљад. Искандар гуфт: рост гуфтї. Пурсид: ту бо фурў
бурдани сўзанњо дар равѓан мехостї чї бигўї?
Гуфт: ман гуфтам, резакорињое аз панди нек медонам, ки агар
њам дили ту пур аз дониш бошад, дар он љо мегирад. Искандар
гуфт: Рост гуфтї. Хостаи ман аз сохтани шимши сиёњ чї буд? Гуфт:
ту мехостї вонамуд кунї, ки аз гуноњони бисёре, ки анљом додам ва
хунњое, ки рехтаам, сангдил шудаам. Искандар гуфт: нек гуфтї.

1

Шимш – хишти маъданї.
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Пурсид: ту чаро аз он оина сохтї? Гуфт: мехостам бигўям, ки метавонам ба дили ту роњ ёбам ва онро дигаргун кунам ва онро бењбуд
бахшам ва дармон кунам.
Искандар гуфт: некў кардї. Пурсид: ман чаро онро зангзада ба
ту бозгардонидам? Гуфт: ту мехостї бигўйї, ки чунон дилам табоњ
гашта, ки пандњои ту наметавонад онро ба ислоњ оварад.
Искандар гуфт: ман њаминро хоста будам. Ту чаро онро равшан
ва соф карда, ба ман бозгардондї?
Гуфт: ман бар онам, ки агар чи дили ту зангор гирифта, ман
метавонам бо сухани нарму зебо онро равшан кунам ва парда аз
рўи он баргирам. Искандар гуфт: Худо ба ту некї дињод ва замине,
ки чун туро парвардааст, обод бигардонод.
Сипас ўро миёни мондан дар миёни ёронаш ё бозгаштан ба
кишвараш озод гузошт. Шанга бозгашт ба кишварро баргузид.
Искандар фармон дод, ки бар ў љомаи гаронбањо бипўшонанд ва
равонаи кишвараш кунанд.
Рўзи дигар Искандар пас аз хўрдан бо њамроњон фармон дод
љомро биёваранд ва онро пуроб кунанд, пас худ нўшид ва сероб
шуд ва чизе аз он коста нашуд. Фармон дод то љомро бигардонанд
ва њамаи њамнишинонро аз он биёшоманд.
Њама аз он нўшиданд, вале аз оби он коста нашуд. Искандар аз
ин вежагї дар шигифт монду гуфт: Кайд он чї тавонист барои мо
анљом дод. Акнун мо бояд он чиро аз ў ба гардан дорем, бигзорем.
Пас фармон дод то номае ситоишомез ба ў бинвисанд ва корњои
ўро арљ нињанд ва аз ў сипосгузорї кунанд ва барояш љомаи гаронбањо бифристанд. Сипас, дар бораи Ганга, ки саросар зиракї ва
хирад буд рояш дигар шуда гуфт: Ин зан фитнае бузург ва банде
шигарф аст ва маро аз гушудани кишварњо ва чирагї бар шоњон
бозмедорад. Ва барои касе, ки бар мардон чирагї ёфта, зишт аст,
ки зане бар ў чира гардад. Танњо чора ин аст, ки ўро ба назди
падараш баргардонам ва супурдаи ман пеши ў бошад.
Пас фармон дод то боистањои осоиши ўро фароњам оваранд ва
вайро ба некї ба назди падар баранд. Ин кор ба Ганга бархўрд ва
хашму андўњ ўро бар он дошт, ки худро хаба1 кард ва хонаводаашро бо марги чунон чењраи бењамоле сўгвор сохт.
Нависандаи ин китоб гўяд: ман дар бораи Ќобус писари Вушмгир (54) достоне монанди ин достон шунидаам: барои шигифтии
Ќобус писаре зебо аз куњистон фиристоданд, ки дар зебоиву
дилпазирї ва доштани њамаи хубињо бемонанд буд ва барои њамин

1

Хаба – гулўгир; худро хаба кардан – худро овехтан.
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зебоии бисёр рўбанде бар чењра меафканд, то чашмњо ўро набинад
ва дилњоро нарабояд. Чун Ќобус як нигоњ ўро дид, аз чунон зебої,
ки љањон ба ў бахшида буд, дар шигифт монд. Фармон дод, ки ўро
гиромї бидоранд, лекин тарсид, ки шефтаи ў шавад.
Пас гуфт: агар ўро барои худ нигоњ дорам, диламро хоњад рабуд
ва хирадамро афсун хоњад кард ва маро аз корњоям бозхоњад дошт
ва агар ўро рањо кунам, дигаре аз ў бањра хоњад бурд ва дили ман
ба дунболаш хоњад буд. Чора ин аст, ки ў ва худро осуда созам. Пас
фармон дод, ки ўро бикушанд.
Рафтани Искандар ба сўи Бохтар
Сипас Искандар роњи Бохтарро аз роњи хушкї ва дарё пеш
гирифт, чи дар дил медошт, ки худро ба торикињо бирасонад ва бар
оби зиндагї аз чашмаи љовидонї даст ёбад.
Дар дарозои роњ ба шеваи худ ба чира шудан бар шоњон ва гарданкашон пардохт ва аз шоњони Яману Шом ва каронањои Бохтар
њаќќи мењтарї ситонд ва бар онњо божу хирољ нињод. Њамагї
фармонбари ў гаштанд ва подшоњии ўро гардан нињоданд. Аз
Ќайдона- шањбонуи ќибтиён, гунањое аз хоста гирифт, ки агар онро
густарда баршумурам ва достонро саросар бинигорам, баргњоеро
пур хоњад кард ва аз шеваи китоб, ки бар нигориши нуктањое
дурахшон устувор шудааст, берун хоњам рафт.
Сипас ба нињоншуди нигоњи хуршед расид ва дид, ки хуршед,
њамонгуна ки Худо фармудааст, дар чашмае гилнок нињон мешавад
(55). Пас нек нигарист то бибинад хуршед чигуна дар шикофњо ва
гўдињои1 он фурў меравад ва низ ончиро, ки мехост бишносад. Пас,
бо чањорсад тан аз ёронаш ба торикињои сўи ќутби шимол
даромад, дар њоле ки хуршед дар сўи љануб буд. Њаждањ рўз бар
рўи сангрезањо мерафтанд ва намедонистанд, ки бар рўи чї роњ
мераванд. Искандар ба онон гуфт:
Аз инњо баргиред ва бидонед, ки њар кї аз инњо баргирад,
пушаймон хоњад шуд ва њар кї барнагирад, низ пушаймон хоњад
гашт. Бархе аз њамроњон чанде аз онњо бардоштанд ва дар
хўрљинњои чорпоён рехтанд ва бештарашон чизе барнагирифтанд.
Искандар ба хостааш, ки дастёбї бар чашмаи љовидонагї буд,
нарасид. Гўянд: Хизр (а) бад-он даст ёфт ва аз он нўшид ва касеро
огоњї надод, зеро дар фармони Худой чунин омада буд, ки танњо ў
дер бипояд ва то рўзи растохез зинда бимонад.

1

Гўд – умќ, чуќурї.
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Чун аз торикињо даромаданд ва ба партави хуршед расиданд,
дарёфтанд, ки сангрезањое, ки баргирифтаанд, њама зумуррад буда.
Пас њамон сон, ки Искандар гуфта буд њар кас, ки баргирифта
буд, пушаймон шуд, ки чаро кам баргирифта ва он ки барнагирифта буд, нек пушаймон гашт аз ин, ки чаро тињидаст бозомада
ва њељ барнагирифта. Гўянд: ончи то кунун зумурради хуб дар
дасти мардумон аст, он аз он зумуррадњост. Ва Худой донотар аст.
Бархе гуфтаанд, ки кўњи Муќаттам ба Миср танњо кони зумуррад
дар љањон аст.
Рафтани Искандар ба Ховар ва даромаданаш ба сарзамини Тиббат
Чун Искандар аз Бохтар ва дидани шигифтињои он љо ниёзи
худро баровард, аз миёни хушкї ва дарё ба сўи Ховар рў нињод, то
ин ки гузораш ба сарзамини Тиббат афтод. Подшоњи Тиббат ба
пешвози ў омад ва чокариву фармонбарї намуд ва њазор бор зару
њазор ратл мушк ба назди ў армуѓон овард. Искандар аз дороиву
бахшиши ў дар шигифт монд ва суханони некў гуфт ва подоше нек
бад-ў дод.
Искандарро сарзамини Тиббат бисёр хуш омад, чи вежагињое ки
аз он шунида буд, ба чашм дид.
Яке он ки њар кас ба Тиббат дарояд, то њангоме ки аз он берун
равад, беангеза механдад. Гўянд, аз замоне, ки Искандар аз торикињо берун омада буд, лабаш ба ханда боз нашуда буд, то онгоњ ки
ба Тиббат даромад ва дар он љо буд, ки андаке ба њамдамиву
шодмонї пардохт.
Шоњони турк, аз шањрї ва биёбоннишин, ба назди ў омаданд ва
бо пешкаш кардани фаровардањои сарзаминашон хидмат карданд,
чї дар сиришти онон буд, ки бузургонро гиромї бидоранд ва то он
љо ки метавонанд, дар бузургдошти онон бикўшанд. Барои њамин
назди Искандар омаданд ва аз кўтоњї пўзиш хостанд, ки барои
ошуфтагињои бозмонда аз даргирињои Афросиёб ва Арљосб, ки
гузидаи дороињои онон рабуда буд, он гуна ки мехоњанд, наметавонанд ба ў чокарї намоянд. Искандар пўзиши ононро пазируфт
ва чанд тан аз эшонро бо худ ба сарзамини Чин бурд ва шоњи
Тиббатро ба кишвари Тиббат ва дигар турконро ба шањрњояшон
бозгардонд.
Дар омадани Искандар ба сарзамини Чин
Чун Искандар бо сипоњиён ба Чин даромад, подшоњи Чин
тарсид ва хоб аз чашмаш парид ва худро ба беморї зад ва гурўње аз
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саронро барои дидори Искандар фиристод, ки ўро хидмат кунанд
ва дар љое фуруд оваранд ва пазирої кунанд.
Чун посе аз шаб гузашт, дарбони Искандар даромад ва гуфт:
фиристодаи подшоњи Чин бар дар аст ва дастурї мехоњад, ки бор
биёбад. Искандар гуфт: ўро биёваред. Ўро пеш оварданд. Рў ба рўи
Искандар истод ва дуруд фиристод ва гуфт: агар ройи подшоњ
бошад, бифармояд, ки танњо бошам.
Искандар ба чокарон ва перомуниён гуфт, ки аз он љо дур
шаванд ва љуз пардадор касе намонд. Мард гуфт: сухане дорам, ки
љуз Шумо дигар кас наметавонад онро бишнавад. Искандар
фармон дод, ки ўро бозбибинанд.
Чун ворасї карданд ва љангафзор наёфтанд, Искандар шамшери
охтае дар пеш нињод ва гуфт: њамон љо биист ва ончи хоњї бигўй.
Ва ба пардадор низ ишорат кард, ки аз он љо биравад. Гуфт: ман
худ подшоњи Чин њастам, на фиристодаи ў. Омадаам аз ту
бипурсам, ки аз ман чї мехоњї. Агар ончи мехоњї шуданї бошад,
агар њам сахт душвор, онро ба љо меоварам, то ниёзе ба љанг
набошад.
Искандар пурсид: чї чиз туро аз газанди ман осуда дошт, ки аз
љони худ бок надоштї? Гуфт: ман медонам, ки агар маро бикушї,
мардуми Чин кишварашонро ба ту вогузор нахоњанд кард ва
ононро аз гузиниши шањриёре барои худ боз нахоњад дошт. Онгоњ
ту ба коре носутуда ва дур аз фарзонагї ва њушёрї номбардор хоњї
шуд.
Искандар хомўш монд ва лахте бияндешид ва донист, ки марде
хирадманд аст, ба ў гуфт: аз ту мехоњам божи панљсолаи
кишваратро ба ман бидињї. Шоњи Чин гуфт: љуз ин чї мехоњї?
Гуфт: њеч. Шоњи Чин гуфт: инро пазируфтам.
Искандар пурсид: бо пардохти ин бож бар ту чї хоњад рафт?
Гуфт: ман куштаи нахустин љангљў хоњам буд ва лошае, ки
нахустин дарранда маро бихўрад.
Искандар гуфт: чї гуна хоњад шуд, агар ба як саввум басанда
кунам? Ин осонтару фарохтар аст.
Гуфт: агар ба даромади як сол басанда кунам чї? Гуфт: ин кори
мояи устувории подшоњии ман хоњад шуд, вале њамаи шодхорињои
маро аз миён хоњад бурд. Искандар гуфт: агар ба як саввуми
даромади сол басанда кунам чї? Гуфт: як шашумро њазина хоњам
кард ва мондаи онро њазинаи перомуниён ва ниёзњои кишвардорї
хоњам сохт. Искандар гуфт: њамин маро бас аст. Шоњи Чин аз ў
сипосгузорї кард ва бозгашт.
Чун фардо фаро расид ва хуршед баромад, сипоњи Чин, ки рўйи
заминро пўшонида буд, ба Искандар рўй овард ва Искандарро дар
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миён гирифт, ба гунае ки аз нобудї тарсиданд. Ёрони Искандар
бар асбњо баромада, омодаи набард гардиданд. Искандар низ
берун омад ва миёни онон истод. Дар ин њангом подшоњи Чин
афсар бар сар аз миёни лашкари худ берун омад ва чун Искандарро
дид, аз асб ба зер омада замин бўса дод. Искандар гуфт: найранг ба
кор бурдї! Гуфт: на, ба Худо савганд. Гуфт: пас ин сипоњ барои
чист? Гуфт: ман хостам туро огоњ созам, ки фармонбарии ман аз
костиву нотавонї нест. Дидам, ки љањони боло рўй ба сўи ту дорад
ва туро бар касоне, ки аз ту беш нерў доранд, чира гардонида ва
касе, ки бо осмон дарафтад, аз пой дарояд. Ман бо фармонбардорї
аз ту аз осмон фармонбардорї кардам ва пеши ту хорї намудам, то
пеши осмон фармонбар гардам.
Искандар гуфт: аз чун ту касе раво нест, чизе бистонанд. Ман
касеро чун ту сазовори бартарї ва хирадмандї надидаам. Туро
бахшидам ва аз ончи аз ту мехостам, даргузаштам. Акнун аз пеши
ту бозмегардам. Шоњи Чин гуфт: зиён нахоњї дид. Искандар лагом
баргардонид ва ба лашкаргоњи худ бозгашт. Шоњи Чин њазор
љомаи абрешим ва њазор паранд ва њазор дебо ва њазор ман сим ва
њазор тикка пўст аз самур, фанак, ќоќум, санљоб ва њазор пўсти хаз
ва њазор мисќол анбар ва њазор мисќол нофаи мушк ва њазор ратл
уд ва њазор љоми зару сим ва сад шамшери њиндии зарандуди
гавњарнишон ва сад зину лигоми чинии зарнигор ва сад зирењи
гўшод фиристод. Ва пардохтани божи солонаро низ ба гардан
гирифт.
Искандар армуѓонњоро дарёфт кард ва ба офтоббароён рў
нињод.
Он чи Искандар дар садди Яъљуљ ва Маъљуљ анљом дод
Дар бораи ин достон бар ончи Худои бузург овардааст, ки
росттарин ва дурусттарин ва шевотарини суханон аст, наметавон
чизе афзуд. Ва ончи Салломи тарљумон (56) дар бораи сад(д) гуфта
ва барои он дару чањорчўб ва калидон1, калид ва дандонањое
монанди сутун овардааст, дархўри бовар нест, зеро бо ончи дар
Ќуръон омада, якї нест:
«Худованд, ки аз њар гўяндае гиромитар аст, мегўяд: чун ба
баромадангоњи хуршед расид, офтобро чунон дид, ки бармеомад ва
бар гурўњеро метофт, ки миёни эшон ва миёни офтоб њеч пўшиш
набуд. Ва нек донем ончї наздики ў буд аз дониш ва огоњї. Пас,

1

Калидон – ќуфл.
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роњеро дунбол кард, то гоње ки ба миёни ду банд расид. Мардумеро
дар наздики он дид, ки гуфтореро дарнаёбанд.
Гуфтанд: эй Зулќарнайн, њамоно Яъљуљу Маъљуљ дар замин
табоњкорї мекунанд. Оё барои ту њазинае бигузорем, то миёни мо
ва онњо банде бисозї? Гуфт: ончи Парвардигорам маро бар он
фармонраво кардааст, бењтар аст. Пас маро ба нерўи тан ёрї дињед,
то миёни шумо ва онон банде бузург бисозам. Барои ман хўрдањои
оњан биёваред то он љо, ки миёни ду кўњ баробар шавад. Гуфт:
бидамед то гоње, ки онро оташ гардонед. Гуфт: биёваред назди ман
то бар он миси гудохта бирезам.
Пас, натавонистанд, ки аз он боло раванд ва натавонистанд, ки
онро бисунбанд. Гуфт: ин мењрубонии Парвардигори ман аст бар
шумо.
Пас, чун навиди Парвардигори ман биёяд, онро реза-реза
мегардонад. Ва навиди Парвардигори ман дуруст аст» (57).
Пас, бо будани ин ояњои шифобахш ва басанда дар бораи
достони сад(д) ниёзе ба гуфтаи дигаре нест.
Номгузории Искандар ба Зулќарнайн ва баршумурдани порае
аз офариниш ва хўю ойини ў
Гузоришгарон дар номгузории Искандар ба Зулќарнайн ихтилоф доранд. Бархе гуфтаанд, ки Искандар дар хоб дид, ки ду
каронаи хуршедро гирифтааст. Хобро чунин гузориш карданд, ки
бар ончи хуршед бар он метобад, даст хоњад ёфт. Аз њамин рў ўро
Зулќарнайн номиданд.
Дигаре гуфтааст, ки чун ў мардуми Рум ва Порсро бо њам дар
даст дошт, ба Зулќарнайн номвар шуд. Дигаре гуфта, ки чун дар
сараш ду шохак дошт, ки нишонии шоњии ў буд, Зулќарнайн номида шуд, чунон ки подшоњии љањон вежаи ў шуд ва Худо донотар
аст.
Гузоришгарон гуфтаанд, ки Искандар кўтоњболо, лоѓарандом ва
дорои чашмоне ду ранг буд. Яке аз чашмњо сиёњ ва дигаре кабуд.
Ингуна чашмњоро барои мардон ба фоли нек мегирифтанд ва
барои асбон бадшугун медонистанд. Искандар чашми кабудашро
мебаст, занонро нохоњон буд ва ба донишмандон гароиш дошт ва
фалсафаву файласуфонро бар дигарон бартарї медод.
Аз устодаш Арасту фалсафа омўхт ва корњояшро бар ройи ў
њаме нињод ва суханони ўро ба кор мебаст.
Аз ў пурсиданд: Чаро устодатро аз падарат бештар арљ менињї?
Посух дод: падарам созандаи зиндагии нопойдори ман аст, вале
устодам оварандаи зиндагонии љовидонаи ман.
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Арасту аз миёни бештари файласуфон ба ягонагии Худо ва
тозапайдоии љањон бовар дошт ва барангехта шудану растохез ва
подошу кайфарро пазируфта буд. Искандар низ ба роњи ў мерафт
ва пояи андешааш њамон буд, ки ба шеваи ў парварда ва болида
буд.
Искандар мардумро ба пазириши ойин вонамедошт, балки
ононро ба рой ва ойини худашон воњамегузошт. Бар зўрмандон
сахтгир ва бо нотавонон мењрубон буд. Дўстдори ёдгорњои нек буд
ва чун љоњое аз боруњо ва сохтмонњои Эронро барои расидан ба
хостае, ки дошт, вайрон карда буд, барои чораи он ба боздўхтани
порагињо пардохт ва шањрњое, ки аз ин пеш ном бурдем, бисохт.
Чунон ки он чї обод кард, бештар аз он буд, ки табоњ карда буд ва
он чї сохта буд, афзунтар аз он чї вайрон карда.
Искандар марди љањонгард ва пурсафар ва моландўз буд, молу
чиз ба касе намедод. Зару сим ва гавњарњои пурбањоро дар ганљина
меанбошт. Ў аз миёни хостањо ба зару сим бештар рўй меовард.
Дар як сухан дар сиришти ў бухл беш аз бахшандагї буд. Гўянд:
дар Рум аз бахшиш номе нест, њамчунон дар миёни туркон вафо
ёфт нашавад.
Ибни Хурдодбењ гуфтааст: Искандар нахустин касе буд, ки аз
гандум, љав ва бодом пўст гирифт ва онро бо шакар хўрд. Бењтарин
гўштњо барояш гўшти пур1 ва бењтарин нуќлу хўрданї себу
найшакар буд.
Бахше аз он чи шоирон ба сони достон
дар бораи Искандар сурудаанд
Яке аз шеърњои зариф ва намакин гуфтаи Абулњасани Таботабо
(58) дар бадгўї аз Абўалии Рустамии Исфањонї (59) аст, ки бахше
аз боруи Исфањонро вайрон кард, то бар замини хонааш бияфзояд.
Ба шањри Исфањон «Љї» мегуфтанд:
ﻫﺎ ﻧﻮرﺲﻄْﻤﻦﱠ ﻫﺬا اﻟﻨﱠﻐْﻞِ ﻳ ﻟﻜو
لِ أﻣﻴﺮِﻫﺎﺪ ﺑِﻌ ﺟﻰ أ ﺷْﺮَﻗَﺖﻟَﻘَﺪ
ﻫﺎﻮر ﺳمﺪﻬ ذَاﻟْﻘَﺮْﻧﺎنِ ﻳﺢﺒﻓَﺄﺻ

ًﺪﻳﻨﺔﻨﻰ ﻣﺒﻦِ ﻳ ﻛﺎنَ ذُواﻟَﻘَﺮْﻧَﻴﻗﺪو

Яъне: Шањри Исфањон бо додгарии фармонравояш дурахшид, вале ин
нопокзода роњро бар партави он мегирад.
Искандар шањре сохт, лекин ин ду шохдор боруи онро вайрон мекунад.
Ва низ гуфтааст:

1

Пур – мурѓе аст монанди кабк.
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ِﻨُﻮنﻦُ اﻟﺠﻴ ﻋﻪﻣﻫﺪ

ًﻮرام ﺳﺎ اﻟْﻬﺎدﻬاَﻳ

ِرﻧﻴﻦِ إﻻّ ذُو ﻗُﺮُون

ى اﻟﻘَـﻮرِ ذﻮﻫﻰ ﺳ ﻳﻟَﻴﺲ

Яъне: Эй, ки боруро вайрон мекунї, бидон, ки вайрон кардани он худ девонагї
аст,
Љуз шохдор касе боруи Зулќарнайнро вайрон намекунад.
Абўбакри Хоразмї (60) сурудаи Абулњасани Басриро (61), ки
барои худ гуфта буд, барои ман хонд:
 اﻟْﻔَﺮَﺣﺎتﺬُو داﺋـِﻢ ﺗَﻌ وّﻤﺎ ﺗَﺮُوحﻨَﻌ ﻣ ﻓﻴﻪ ﻛُﻨْﺖﻟّﻰ ﺷَﺒﺎبﺗَﻮ
ﻰ اﻟﻈّـُـﻠُﻤﺎت ذُواﻟﻘﺮْﻧﻴﻦِ ﻓ ﻛَﻤﺎﺳﺎر ﺧَﻠْﻔَﻪﺮْتإنْ ﺳ و ﺗُﻼﻗﻴﻪﺖﻓَﻠَﺴ
Яъне: Рўзгори љавонї, ки ту аз он бањра мебурдї ва бомдоду шомгоњро ба
шодмонї мегузарондї, пушт ба ту доду сипарї гардид.
Ту наметавонї онро дарёбї ва агар њам ба дунболи он бишитобї. Њамчунон ки
Искандар дар торикї рафт ва ба чизе даст наёфт.
Абўтаййиби Мутанаббї (62) гуфтааст:
ﺰْﻣﻰﻦْ ﻋ ﻣﺪر اﻟﺴﻜَﻨْﺪﺎْﺳﻨَﻰ اﻟﻛـَﺄ َﻧـّﻰ ﺑ
ﻦْ ﺧُﺒﺮﺗﻰ ﺑِﻬﺎ ﻣض اﻟْﺎَرتﻮﺣﻛَﺎَﻧّﻰ د
Яъне: Гўё ман заминро густурдаам, зеро аз он ба хубї огоњам. Гўё Искандар ба
хости ман бандро сохтааст.
Бадеуззамони Њамадонї, Абулфазл (63) дар чакомае, ки барои
подшоњи бузурги ховарзамин - Абулќосим Мањмуд фарзанди
Носируддин(64), Худо равонашро пок бидорад, суруда буд, барои
ман бархонд.
 اﻟﻠّﻪ أﻣﺎﻧﻰ زادو
 ﻣﺎ ﺷﺎءﺗَﻌﺎﻟَﻰ اﻟﻠّﻪ
ﻜﻨﺪر اﻟﺜّﺎﻧﻰاَمِ اﻹِﺳ

أ أﻓﺮﻳﺪونَ ﻓﻰِ اﻟّﺘﺎج

إﻟَﻴﻨـــــﺎ ﺑﺴﻠﻴﻤﺎن

ت ﻋﺎدأم اﻟﺮﱠﺟﻌﺔُ ﻗَﺪ

ِﻠﻰ أﻧﺠﻢ ﺳﺎﻣﺎنﻋ

ﺤﻤﻮد ﻣ ﺷﻤﺲأﻇَﻠّﺖ

ِﺒﻴﺪاً ﻹﺑﻦَ ﺧﺎﻗﺎنﻋ

ِﻬﺮام أ ﺿﺤﻰ آلُ ﺑو

Яъне: Худованд бузургу тавоно аст. Бар њар чї хоњад, бар бовари ман
њамеафзуд.
Оё ин Фаридун аст, ки афсар ба сар дорад ё Искандари дуввум аст?
Ё хуршеди Мањмудї аз баландї бар ситорагони Оли Сомон партав афканд?
Ва хонадони Бањром бардаи1 пури Хоќон гаштанд (65).

1

Барда – ѓулом, банда.
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Ёдкарди саранљоми кори Искандар
Чун кори Искандар ба андозаи фарози худ расид ва подшоњии ў
њамаи љањонро фаро гирифт ва бар шоњон чира гардид, девонњо
пай афканд ва ганљинањо андўхт ва дар пайи худ подшоњоне
гумошт. Шањрњову боруњо сохт ва Худованд ба ў њама чиз арзонї
дошт, љуз зиндагонии сармадї ва даст ёфтан бар чашмаи љовидон.
Аз рўди Љайњун гузашт ва ба сўи Ироќ равон шуд, то ин ки ба
Ќумис даромад, гўї ки љањон ба хости ў мегардид. Ногоњ рўзгор
бар ў тохтан овард ва он чи ба ў дода буд, бозситонд ва он чи бар ў
пўшонида буд, вопас гирифт. Ба беморие дучор шуд, ки пизишкон
натавонистанд онро дармон кунанд ва донишмандон ба фарёдаш
натавонистанд расид.
Он њама сипоњу хоста низ суде набахшид. Њарљо мерафт, беморї
низ бо ў буд ва дард дар канораш ва њарос њампаймони ў ва андўњ
хўгари ў. Ба Батлимус фармон дод, то дар ситораи бахти ў
бингарад. Чун дар он нигарист,ба Искандар гуфт:
Рўзгори ту хуљаста хоњад буд, то замоне, ки замини зери пойи
худро аз оњану осмони болои саратро аз зар бинї. Танњо дар ин њол
аст, ки бояд бар ту тарсид. Чун Искандар ин суханро шунид,
умедаш нерў гирифт, лекин љонаш њамекоњид. Андўњаш коста шуд,
лекин беморияш сангинтар мегашт. Чун ба наздики Шањрзўр
расид, ранљи сафарњои ин љањон ва сафар ба сарои дигар бар ў гирд
омад. Дар ин њангом хост даме баросояд, зирење бар зери ў
густурданд, худро бар он афканд ва чун тобиши офтоб ўро
меозурд, сипари заррине болои сараш соябон карданд, њамин ки
андаке осоиш ёфт, осмонашро заррин дид ва заминашро оњанин!
Аз худ навмед шуд ва донист, ки зиндагияш ба поён расидааст,
ўро ба Шањрзўр расониданд. Пас номае барои модараш навишт ва
ўро ба шикебої ва андўхтани подоши нек суфориш кард. Ва њамон
сон номае низ барои Равшанак навишт, ки дар он њамсару модар ва
љойнишинону ёронашро ба шикебої фарохонд. Пас љон ба
љонофарин супурд. Мурдаи ўро ба Искандария бурданд.
Ин достон пас аз гузашти чањордањ сол аз подшоњї ва сию њашт
сол аз зиндагияш рўй дод.
Замин овои марги ў сар дод ва осмон сўгмандона нолид. Ўро дар
тобуте заррин нињоданд ва ба Искандария расониданд, лекин ў
бузургтар аз он менамуд, ки дар хок пинњон шавад. Ўро ба рўи
замини баланде нињоданд. Љањон аз зорї бар худ ларзид ва
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мўягарон1 арљмандињо ва бузургињову некўињои ўро бармешумурданд ва шеван мекарданд.
Гуфторњои файласуфону донишмандон ва дигарон дар канори
тобути Искандар
Чун шумори бузурге аз файласуфону донишмандони Савод (66)
гирдогирди тобути Искандарро гирифтанд ва ба миёни дигар
сўгворон даромаданд, Арасту ба онон гуфт: биёед то нуктањо ва
суханони арљманде, ки дар сина дорем, берун бирезем, то вежагон
панд гиранд ва тўдагон огоњї пазиранд.
Пас дасташ рўйи тобут гузошт ва дар њоле, ки гиря роњи
гулўяшро гирифта буд, гуфт: бабандкашандаи бандиён худ ба банд
кашида шуд. Ва кушандаи шањриёрон инак кушта афтода аст.
Афлотун, дар њоле ки нолаву фарёдаш ба осмон мерасид, пеш
омаду гуфт: Искандар бо оромиданаш моро ба љунбиш даровард.
Пас Батлимус фароз омад ва гуфт: бингаред, ки хоби парешони
ин хуфта ба сар омад ва сояи абр чї сон сипарї шуд!
Пас аз ў Диюжен љилу2 омад ва гуфт: Искандар њамвора зар
меандўхт, кунун зар ўро андўхтааст. Пас Дизусиюс пеш омад ва
гуфт: Мардум чї бисёр ба ин тобути заррин дилбастаанд ва аз он,
ки дар он гузоштаанд, безор!
Он гоњ Балинос пеш омад ва гуфт: туро чї шуда, ки наметавонї
андоме аз танатро бигардонї, њол он ки ба танњої кори кишварњо
ва мардуми онро мегардонидї?
Пас аз ў Тубиќо пеш омад ва гуфт: туро ин оромиш бо он њама
гарданфарозии дина намезебад.
Сипас Димоќиротис пеш омад ва гуфт: ту ки густураи љањон
бароят танг буд, кунун чї шуд, ки аз ин љойи танг рў барнаметобї?
Пас Суќрот омаду гуфт: дирўз ту бас гўё будї ва имрўз бас
панддињанда.
Пас Fариюс (67) пеш омад ва гуфт: ин шер аз ин пеш шеронро
шикор мекард, вале акнун худ ба дом афтодааст.
Пас дигаре омад ва гуфт: њар касе он чи мекорад, медаравад. Ту
њам кишти худро дарав кун.
Дигаре гуфт: Орояи зар бар зиндагон зебандатар аст то бар
мурдагон! Дигаре пеш омаду гуфт: аз гирифторињои рўзгор осуда
шудї. Бингар, аз биму њароси он сарой биёсойї!

1
2

Мўягар - навњагар.
Љилу - пеш
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Дигаре пеш омад ва гуфт: бо он њама куштори мардумон
натавонистї аз ин марги зудрас рањо шавї!
Дигаре пеш омаду гуфт: мо аз ин пеш наметавонистем пеши ту
сухан бигўем ва кунун наметавонем хомўш бимонем.
Дигаре пеш омаду гуфт: чї душвор буд он чи худро барои он ба
ранљ меафкандї ва чї осон аст он чи ба љо гузоштаї!
Дигаре пеш омаду гуфт: дар зиндагонии худ рўзгоре мардумро
гирёндї, акнун низ дар марги худ ононро мегирёнї!
Дигаре омаду гуфт: ту ки чунин дар тобут шикебо њастї, дар
обзан1 шикебо набудї!
Дигаре пеш омаду гуфт: ба торикињо даромадї, то партаве аз
зиндагї биёбї ва намедонистї, ки роњи ту дар торикии тобут хоњад
гузашт!
Дигаре пеш омаду гуфт: ту шабро дар љое меосудї ва нимрўз дар
љое дигар, акнун чї шуда, ки хобгоњи шабу рўзи ту як шудааст?
Дигаре пеш омаду гуфт: њангоме ки ту њарчи мехостї мекардї,
сухане наметавонистем гуфт, вале кунун ки сухан тавонем гуфт, ту
коре наметавонї анљом дињї!
Дигаре пеш омаду гуфт: тундбоди марг дарахти устувору
тановарро аз беху бум барканд ва шубон рафту гала табоњ шуданд.
Дигаре пеш омада гуфт: ба дунболи шоњи дигаре биравед, ки ин
шоњи шумо ба љое рафта , ки бозгаште надорад!
Дигаре пеш омаду гуфт: акнун донистї, ки барои марг зода шуда
будї ва барои вайронї сохта гаштї!
Дигаре пеш омаду гуфт: дарозо ва пањноии заминро дарнавардидї ва онро зери фармони худ овардї, лекин кунун аз он њама
чањор араш беш барои ту намонд!
Дигаре пеш омаду гуфт: бингаред, кўњи осмонсой фурў афтод ва
дарёи хурўшон фурў рафт ва моњи тобон пинњон шуд.
Онгоњ модари Искандар пеш омад ва гуфт: фарзандам, замоне,
ки миёни ману ту дурии Ховару Бохтар буд, ба ту умед доштам,
вале акнун ки аз сояам ба ман наздиктарї, аз ту ноумедам!
Сипас Равшанак пеш омаду гуфт: ман мепиндоштам, ки касе, ки
бар падари ман пирўз шуд, шикаст бихўрад.
Онгоњ калиддори хазона пеш омаду гуфт: ту ба ман фармон
медодї, ки хостањоро гирд оварам, акнун он чи бароят гирд
овардаам, бигир!

1

Обзан - њавзи хурд, ки онро пуроб кунанд ва дар он сару тан бишўянд.
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Ганљур пеш омад ва гуфт: инњо калиди ганљинањост, фармон дењ
то онро аз ман бистонанд, пеш аз он ки он чи аз ту нагирифтаам, аз
ман бозситонанд!
Пас хонсолор пеш омаду гуфт: фаршњоро густурдаанд ва болишњо нињода ва хон густурда, чї шуда ки сарвари анљуманро
намебинам!
Нависандаи китоб мегўяд: дар бисёре аз сўгномањо ва сурудањои
зоњидонаи Абулатоњия (68) ин мояњо аз суханонро ёфтаам. Аз он
миён сурудае аст, ки дар он сухани Афлотунро ба назм оварда, ки
гуфт: Искандар бо оромиши худ моро такон дод.
 ﺟﻞﱠ ﻓﻘﺪه ﻳﻮم ﺑﻨﺘﺎﺻﺎﺣﺐ
 ﺑـــﺎنَ ﻋﻨّﻰﻳـــﺎ ﻋــــﻠﻰ اﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
و ﺣﺮّﻛﻨﺘﻰ ﻟﻬﺎ و ﺳﻜﻨﺘﺎ

 ﻟﻰ ﻏﺼﺺ أﻟﻤﻮتﻗﺪ ﻟﻌﻤﺮى ﺣﻜﻴﺖ

Яъне: Эй Алї пури Собит, дўсте аз ман људо шуд, ки дар он рўз људоии вай бар
ман сахт душвор омад.
Ба љонам савганд, ки ту андўњи маргро барои ман гуфтї ва маро такон додї,
лекин худ ором гирифтї.
Дигар сурудаи ў дар бораи ин сухан њамсў аст, ки: «ў дирўз
гўётару имрўз панддињандатар аст».
ﺎﺰﻧﺎ إﻟﻴ دﻋﻮﺗﻰ ﺣت ﻓﻠﻢ ﺗَﺠﻨﺒﻰ ﻓَﺮدﻮﺗﻚ ﻳﺎ أﺧﻰدﻋ
ﺎ ﻗﺒﺮك ﻣﻦ ﻳﺪﻳ ﺗﺮابﻧﻔﻀﺖ

ﺰَﻧﺎ ﺑﺪﻓﻨﻚ ﺛﱠﻢ إﻧّﻰﻛﻔﻰ ﺣ

 ﻓﺎﻧﺖ اﻟﻴﻮم اوﻋﻆ ﻣﻨﻚ ﺣﻴﺎ ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻟﻰ ﻋﻈﺎتوﻛﺎﻧﺖ
Яъне: Туро фаро хондам, о њой, бародари ман! Вале посух надодї, фарёди
бепосухи ман барои ман андўњ ба бор овард.
Њамон хоксупории ту барои андўњи мо бас буд. Пас ман хоки гўри туро аз
дастонам афшондам.
Дар зиндагии ту маро пандњо буд, валекин акнун ки мурдаї, беш аз зиндагоният
маро панд медињї.
Низ дар бораи сухани он ки дар назди тобути Искандар гуфт:
акнун донистї, ки барои марг ба љањон омадї ва барои вайронї
сохта шудї, чунин сурудааст:
ٍﻰ ذَﻫﺎبﻴﺮُ اﻟﺼﻮا ﻳﻓَﻜُﻠّﻜـُﻤ

ِﻠْﺨَﺮابأﺑﻨُﻮا ﻟ وﻮتﻠﻤوا ﻟﺪﻟ

Яъне: Барои марг бизоед ва барои вайронї бисозед, зеро њамаи шумо ба сўи
нобудї меравед.
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Ёдкарди мулук-ут-тавоиф (69) пас аз Искандар
Чун рўзгори Искандар ба сар омад, корњои Эрону љуз он ба
гунае даромад, ки хоста буд. Чунон ки бар њар бахше аз кишварњо
шоње чира шуд ва ойини пешин аз миён рафт, ки як шоњ фармонраво буд ва њар киро мехост мегумошт ва ё бармедошт ва фармон
медод ё боз медошт, то он љо ки аз Туркистон то Яман ва Мисру
Шом беш аз њафтод шоњ фармон меронданд, бар сарзаминњо чира
мешуданд ва аз њамдигар мерос мегирифтанд. Ашкониён бар Ироќ
ва каронањои Форсу Кўњистон фармон меронданд. Румиён бар
Мавсилу Савод фармонравої мекарданд ва њайтолиён бар Балх ва
Бомиён подшоњї мекарданд ва тархонони турк Хуросонро зери
фармон доштанд ва дигарон низ шањрњо ва кишварњоро миёни худ
бахш карданд, вале њама Ашкониёнро бузург мешумориданд ва
дар номањои худ аз онон ба бузургї ёд мекарданд ва номи ононро
пеш аз номи худ меоварданд, чї бар он буданд, ки аз табори
шоњонанд. Дигар ин ки бар нофи замин фармонраво буданд.
Гўянд: Ашкон аз фарзандони Дорои бузург буд. Бархе гўянд ў аз
фарзандони Ашкон пури Кай Ораш писари Кайќубод будааст.
Љуз ин њам гуфтаанд. Аз ин рў гумонмандињое дар нажоди
Ашкониён рух додааст. Лекин дар ин, ки онон аз нажоди шоњони
гузашта буданд, ихтилофе нест ва Худо донотар аст.
Њамин ноњамройї дар табор ба номњо ва пешу пас будани
замони фармонравоии онон низ кашида шудааст.
Табарї дар яке аз навиштањояш бар он аст, ки нахустин шоњи
ашконї Ашк фарзанди Ашкон будааст ва бисту як сол подшоњї
кардааст. Дар ин бора нависандаи «Шоњнома» бо Табарї њамсоз
аст, љуз ин ки ў замони шоњии Ашкро дањ сол медонад. Табарї дар
љои дигар гуфтааст: нахустин шоњи Ашкониён Аќфуршоњ буда, ки
бисту ду сол подшоњї кардааст.
Ибни Хурдодбењ ба ин гуфтаи Табарї њамрой аст ва чизњое бар
он афзуда, лекин ман дар бораи даромехтањои рухдодњо ва номњову
замони подшоњии онон суханеро ба гардан намегирам ва он чиро
худ бар он эътимод дорам, аз гузидањои достонњояшон менигорам.
Аќфуршоњи Ашконї
Аќфуршоњи Ашконї бар Мадоин ва бештари хоки Ироќу Форс
фармон ронд ва фармонравоёни дигар ба унвони шоњї ба ў нома
навиштанд ва армуѓонњое аз рўи бузургворї, на божгузорї, барояш фиристоданд. Ў Дирафши Ковиёниро дар нињонгоње дарёфт ва
дар нигоњдошти он кўшид. Ба фармонравои Рум, ки аз сўи
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Искандар бар Мавсилу Савод гуморида шуда буд, чира шуд ва ўро
аз он љо ронд. Пас ба хунхоњии Доро бо румиён љангид ва бештари
ононро дарњам кўбид. Ў мардонро дар киштї менишонд ва
киштиро бо онон ѓарќ мекард, то ин ки гурўњи фаровоне аз эшонро
кушт ва боруњое бисёр вайрон кард ва китобњои пизишкиву
ситорашиносї ва фалсафиро, ки Искандар бурда буд, баргардонд.
Бори мардумро сабук сохт ва бо некўтарин равиш бо онон рафтор
кард. Чун шасту ду сол бар подшоњияш баромад, пайки марг дари
хонаашро кўбид ва Аќфуршоњ фарохони парвардигорро посух
гуфт ва даргузашт.
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ПОДШОЊИИ ШОПУР ПИСАРИ АЌФУРШОЊ
Шопур дар оѓози нављавонї ба љои падар ба подшоњї нишаст ва
бањрањои шоњиву љавониро якљо дар худ гирд овард. Ба хуррамии
рўзгор равнаќ бахшид ва аз шохсори рўзњо меваи навбарона чид.
Исову Яњёи Закариё, дуруд бар онон бод, дар рўзгори ў мезистанд.
Гўянд: рўзе Шопур ба яке аз ёронаш гуфт: подшоњї чї некўст
агар њамешагї бошад!
Мард гуфт: агар њамешагї буд, ба ту намерасид. Шопур гуфт:
рост мегўї. Ў њар рўз барменишаст ва ба шикор мерафт ва
гумонаш он буд, ки шикор варзиш барои тан аст ва намунае аст, ки
саворкорон метавонанд аз он шева дар тирандозї бањра бигиранд.
Сипас наздики нимрўз, ки ба кох бозмегашт, сад духтари бисёр
зебо ва шоиста дар љомањои ороста ва зеварњо ба пешвозаш
меомаданд ва дар њоле ки ба дасташон созњои гуногун ва љомњои
майи нобу сабза ва гулњои тозаву хушбў, дастанбўњо, удсўзу
синињое пур аз хўроки сабуку хушгувор буд, ўро хидмат мекарданд
ва бар ў дуруд мефиристоданд ва ба ў хушомад мегуфтанд, ба ў
бода менўшонданд ва ромишгариву бозї мекарданд. Шопур бо
онон хандарўйиву шўхї ва бозиву хушмаззагї мекард, то ин ки
шодмон мешуд ва њамдамияш ба болотарин пойгоњ мерасид. Пас
ба андозаи ниёз мехобиду нек меосуд.
Он гоњ ба айвони зарнигор мерафт ва бо њамнишинони худ ба
хўрдан саргарм мешуд, то ин ки шаб ба нима мерасид ва ба сарои
занонаш бозмегашт ва аз онон бањра мељусту осоиш меёфт. Ва чун
бомдод лаб ба ханда мегушуд, монанди гузашта ба шикор мерафт.
Моње танњо як бор бо мардум дастурии дидор ва њангомаи бор
медод ва мегуфт: касе ки шерро бисёр бубинад, камтар аз ў
метарсад. Дар њангоми њушёрї ба надимон чизњои гаронбањо
мебахшид ва дар њангоми мастї ба касе чизе намедод, то нагўянд,
ки бахшиши ў аз май аст.
Нависанда мегўяд: Буњтурї дар чакомааш ба њамин моя ишора
дорад:
ًﻤﺎﺜّﻮن اَﻧْﺠﺘَﺤﺴﻮ ﺑﺪوراً ﻳراﺣو
ذا إﻧﺘَﺸُﻮاﻠﻨﱠﺪاﻣﻲ ا ﻟ ﺧـِﻼﻣﺎ زِﻟْﺖو
ً  ﺗَﻜَﺮُّﻣﺎﺛْﻦَ ﻓﻴﻚﺪﺤﻦَ أن ﻳﻓَﻤﺎااﺳﻄَﻌ

ﻬِﻢﻠَﻴسِ ﻋﻞَ اﻟْﻜﺆوﻦْ ﻗَﺒ ﻣﺖﺗَﻜَﺮﱠﻣ

Яъне: Ту њамвора дўсти њампиёлон ва њамошомон будї, ки чун маст
мешуданд, ба гунаи моњи чањордањ дармеомаданд. Љомњо ё ромишгаронро чун
ситорагон бармеангехтанд.
Пеш аз паймудани љомњо ба онон бахшиш мекардї, зеро ки бода наметавонист
туро ба бахшишу бузургворї во дорад.
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Шопур ба ин зиндагонии хуш ва неъмати беомеѓ1 панљоњу се сол
ба подшоњї сар кард ва дар ин њама сол бемориву дарде ба
суроѓаш наёмад ва душмане бар ў нашўрид, то њангоме ки дардњо
паёпай бар ў юриш оварданд ва ўро ба љое, ки њама кас меравад,
равона карданд.

1

Беомеѓ - беолоиш
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ПОДШОЊИИ ГЎДАРЗ ПИСАРИ ШОПУР
Шопур Гўдарзро љонишини худ карда буд ва ба ёронаш фармон
дода, ки бо ў паймон бибанданд. Чун Гўдарз пас аз падараш ба
шоњї нишаст, гуфт: агар Худо моро ёрї кунад, аз њамагон бениёзем
ва танњо ба ў ниёзмандем, ў ёригари мост, то бад-он чи ба ў наздикамон гардонад, даст ёбем. Пас кори шоњиро бо љангидан бо Банї
Исроил оѓоз кард, то аз Яњё фарзанди Закариё, дуруд бар њар ду
бод, хунхоњї кунад. Аз Банї Исроил њафтод њазор кас кушт, то ин
ки љўшиши хуни Яњё фурў нишаст. Зеро замоне ки Яњё кушта шуда
буд, чаккае аз хунаш бар замин рехта ва чун дег мељўшид, то ин ки
Гўдарз аз ў хунхоњї кард ва Байтулмуќаддасро вайрон сохт.
Гўдарз яке аз гарданфарозони номбардор буд. Бо чањорсад юзпаланг, ки гарданбанди заррин доштанд ва понсад бози шикории
хокистарї ба нахљир мешуд. Чун панљоњу њафт сол аз подшоњияш
гузашт, марг дар нахчиргоњ ба суроѓаш омад ва шикораш кард.
Ва он чунон буд, ки дар њангоме ки хук шикор мекард, хуке бо
дандони худ бар асби вай тозиш овард. Асб рам кард ва шоњро
ноогоњ аз пушти худ парт кард ва гарданаш бишкаст. Шунидаам,
ки марги Вушмгир писари Зиёр дар шикори хук бекаму кост
монанди марги Гўдарз будааст.
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ПОДШОЊИИ ЭРОНШАЊР ПИСАРИ БАЛОШ ПУРИ
ШОПУРИ АШКОНЇ
Чун Эроншањр пас аз амуяш Гўдарз ба подшоњї расид, ганљхонаи кишвар дар тангно буд, лекин рухдоде нек ўро бар ганљномае
огоњ кард, ки Искандар онро дар Ироќ нињода буд ва бо даст ёфтан
ва даровардани он кишвар пуштгарм шуд ва ў ба бахшишу
мардонагї расид. Агар на он ганљинањо буд, кори кишвар нобасомон мешуд ва њоли ў табоњ мегашт, вале Худои бузургро бар
мардум ба гунаи њамагонї ва бар шоњон (ба вежа) бузургворињое
аст, ки њангоми гирифторї ба фарёди онон мерасад ва аз душворї
мерањонадашон.
Чун Эроншањр чињилу њафт сол подшоњиро пур кард ва Гўдарзи
кењинро љойнишини худ гардонид, роњи сарои дигар дар пеш
гирифт.
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ПОДШОЊИИ ГЎДАРЗИ КЕЊИН ПУРИ ЭРОНШАЊР
Чун Эроншањр мурд, писараш Гўдарзи кењин ба шоњї расид ва
марзњои кишварро то Ироќу Форс кашонд ва ба некї љањондорї
кард ва бештар ба кори ободонї пардохт. Яке аз достонњои
зиндагии Гўдарз ин аст, ки се савгулї дошт, ки љањонро аз чашми
онон менигарист ва дар анљуманњои комронї, ки дошт, њарсеро
гирд меовард то шодияш бо бањра бурдан аз зебоии онон пур
гардад ва њар чї бештар аз дидори эшон ком баргирад.
Занон пофишорї карданд то бидонанд, кадоминро дўсттар
медорад. Гўдарз гуфт: ба зудї ба шумо хоњам гуфт. Сипас ба њар як
пинњон аз дигаре ангуштарии ёќут дод ва гуфт онро аз он ду
савгулї пинњон дорад ва ба дигаре нагўяд. Рўзе аз ў хостанд, ки
бигўяд кадоминро дўсттар дорад. Гуфт: он ки ангуштарї дорад.
Њар як гумон мебурд, ки ў танњо савгулии шоњ аст ва бад-ин сон
њамагї хушнуд шуданд ва бо онон ба комронї сар кард. Шоњии
Гўдарз сию як сол буд.
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ПОДШОЊИИ НАРСЇ ПУРИ ЭРОНШАЊРШОЊ
Чун Нарсї ба шоњї расид, ба сипоњиёну мардон гуфт: ман бандаи фармонбари Худоям.
Њамчунон ки ман аз Худо фармон мебарам, шумо низ аз ман
фармон баред ва фармонбардорї аз манро гардан бинињед, ман низ
ба гардан мегирам, ки бо шумо ба доду некї рафтор кунам. Пас
кори кишвардориро бар дўш гирифт ва яксара ба кори зиндагонии
ин љањону он љањони мардум пардохт ва нишонањои некў дар
Ироќу Форс аз худ ба љой гузошт.
Гўянд: Нарсї духтарони чањор подшоњи бузургро ба њамсарї
гирифт, яке аз онон бар ў рашк бурд ва ба ў зањр хўронид ва пас аз
сию чањор сол, ки бар подшоњияш баромад, зиндагиро падруд
гуфт.
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ПОДШОЊИИ ЊУРМУЗОН ПУРИ БАЛОШ
Чун Њурмузон ба подшоњї расид, ба гаштугузор дар њар сўи
кишвар пардохт ва аз бедодгарї даст бардошт, бо ситамдидагон ба
дод рафтор кард ва ба нотавонону бечизон ба дидаи нек нигарист.
Ў сахт дўстдори ахтагон буд ва гурўњи бисёре аз ононро гирд овард
ва ба кор гумошту эшонро баркашид ва мегуфт: онон бо занон зан
ва бо мардон марданд ва шоистатарин чокарон барои шоњонанд.
Њурмузон дар нигоњдории паррандагони шикорї аз Гўдарз пайравї мекард. Дўстдори бозони шикории хокистарї буд. Рўзе аз бози
хокистарии зебои дастомўзе сахт хушаш омад. Онро аз бозёр1
гирифт ва рўи бозу нињод ва бо остин навозиш њамекард ва шодї
њаменамуд, ки ногоњ боз парњояшро афшонду афтоду мурд.
Њурмузон андўњгин шуд ва онро ба шугуни бад гирифт. Аз
њамроњон пурсид, ки умри боз чанд сол аст. Гуфтанд: бист сол. Ва
камтар бозе беш аз ин зиндагї мекунад. Сипас дар бораи умри
паррандагон сухан гуфтанд ва њама бар он буданд, ки зиндагонии
каркас аз дигар паррандагон дарозтар аст. Њурмузон пурсид, чанд
сол умр мекунад? Гуфтанд: понсад то њафтсад сол. Гуфт: шигифто,
каркас бо он њама зиштї чунин умри дарозе дорад ва боз бо ин
зебої чунин кўтањзиндагонї аст (70).
Сипас донотарини мўбадонро фаро хонд ва пурсид: иллати
дарозии умри каркас ва кўтоњии рўзгори боз чист? Мўбад гуфт:
гумон намекардам ин роз бар шоњ пўшида бошад. Оё шоњ
намедонанд, ки боз бо њама зебої хунрез аст ва бар паррандагон
ситам мекунад ва зиндагонии ситамкор бисёр нест, вале каркас
бегазанду озор аст ва ба љонварон коре надорад, аз ин рў умре
дароз дорад. Њурмузон гуфт: офарин бар ту, ки гирењ аз дилам
гушудї ва маро ба дурї аз бедоду рўй овардан ба дод огоњї додї,чизе ки мояи суди бисёр аст.
Ў њаштод сол бизист, ки чилу њафт соли он ба шоњї гузашт.

1

Бозёр – мутасаддии бози шикорї.
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ПОДШОЊИИ ФИРЎЗ ПУРИ ЊУРМУЗОН
Фирўз пас аз падар ба шоњї нишаст ва дар нигањдории кишвар
кўшид ва роњи некию дод паймуд. Ў нављавонони бисёр зебо аз
асирони руму турк баргузид ва ононро вежаи худ сохт, то ин ки ба
ў огоњї доданд, ки вежагону наздикон хуш надоранд, ки подшоњ
фарзандони душманро биписандаду шумори бисёре аз ононро гирд
оварад. Тўдаи мардум дар бораи вай суханони зишту гўшадор
мегўянд ва чизњое бар шоњ мебанданд, ки гуфтани он шармовар
аст.
Фирўз ононро аз кох берун кард ва гуфт: касе, ки занонро ба
хидмат гирад, оромиш меёбад. Ў писаре ба номи Хусрав дошт, ки
ба синни рушд расида буд. Ба ў огоњї доданд, ки Хусрав дар кори
кишвар дармеояд ва ба «бикуну макун» мепардозад. Фармон дод,
ки ўро зиндонї кунанд. Гуфт: ин кайфари касе аст, ки шитоб кунад
ва пеш аз расидани замон ба коре даст бизанад. Пас аз андаке ўро
рањо сохт ва пеш хонду гуфт: писарам, бояд шикебо мебудї, то
навбати ман ба сар ояд ва навбати ту фаро расад, чи подшоњии
љањон дар гардиш аст ва њар шоњеро аз он бањрае аст, то рўзгори
падарон ба поён наёяд, гоњи писарон намерасад. Хусрав падарро
намоз бурд ва аз карда пушаймонї намуд ва дигар ба њеч «бикуну
макун» напардохт. Фирўз пас аз сию нўњ сол, ки бар шоњияш
гузашт, аз љањон чашм дарпўшид.
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ПОДШОЊИИ ХУСРАВ ПУРИ ФИРЎЗ
Хусрав замоне ба подшоњї нишаст, ки гирифторињо ўро обдида
карда, рўзгор ўро корозмуда сохта буд. Онгоњ ба кишвардорї
пардохт ва некї пеша кард ва дар ободонї кўшид. Ў дўстдори
дониш буд. Гўянд як бор дар рўзи љашни Мењргон нишаста буд,
армуѓонњои бешуморе барояш меоварданд. Дар ин миён фиристодаи мўбади мўбадон бо синии заррини сарпўшидае даромад, ки
дастмоле нигорину искандаронї рўйи он афканда буд. Синиро
пеши Хусрав нињод. Хусрав фармон дод пўшиши онро бардоштанд, ки дар синї ду зуѓоли1 нимсўхта дид. Аз ночизии армуѓон ва
гаронбањоии љои он дар шигифт монда гуфт: бегумон дар ин розе
нуњуфтааст. Фармон дод то мўбадро биёваранд. Чизе нагузашт, ки
мўбад њозир шуд. Хусрав аз ў пурсид: ин зуѓолњо чист? Мўбад гуфт:
шоњо! Дар ин рўзњо гузорам ба бешазоре афтод, ки оташ гирифта
буд ва шўълаи оташ њама љо густарда шуда, то он љо ки дарахтонро
низ фаро гирифта буд. Дар ин миён бозеро дидам, ки ба дунболи
дурроље парвоз дода буданд. Дуррољ аз боз гурехт ва аз тарс худро
ба миёни оташ афканд. Боз низ барои шикори дуррољ аз пайи ў
худро ба оташ зад ва њар ду бо њам сўхтанд ва афтоданд ва ба
сурати ин ду тикка зуѓол даромаданд. Ман аз рўйи панд онњоро
баргирифтам ва бо худ гуфтам: насазад, ки одамї чандон аз
душман битарсад ва ба чизе паноњ барад, ки марги ў дар он бошад.
Њамон сон ки дуррољ аз тарси бисёр худро ба оташ афканд, низ
набояд он андоза ба хостаи љањон озманд бошад, ба гоми худ
хештанро ба куштан дињад, он гуна ки боз аз бас озмандї худро
дар коми нобудї афканд.
Хусрав пури Фирўз гуфт: ин армуѓон чї пандомўз буд ва чї нек
ба љо афтод! Имрўз њељ армуѓоне монанди он пеши ман наёваранд.
Он рўзро бо мўбад ба сар бурд. Рўзгори подшоњии Хусрав чињилу
њафт сол буд.

1

Зуѓол – ангишт.
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ПОДШОЊИИ АРДАВОН ПУРИ БАЊРОМ ПИСАРИ БАЛОШ–
ВОПАСИН ШОЊИ АШКОНЇ
Тозиён ба ў Ардавони кењтар мегўянд, чї дар бархе аз гузоришњо омадааст, ки пеш аз ў Ардавони дигаре будааст, вале порсиён
ўро Ардавони бузург меноманд. Зеро бо ин ки аз нигоњи рўзгори
фармонравої дунбол буд, аз нигоњи фарохии кишвар ва дарозии
зиндагї бар дигарон пешї дошт.
Ў бузургтарин шоњи ашконї ва гиромитарину хушномтарини
онон ва дар санљиш бар мулуки тавоиф басе чира ва сахтгир буд.
Ироќ ва Форсу Кўњистон ва Рай саросар вежаи ў буд. Мегуфт:
некўкорро њамвора ёрї мекунанд ва бадкор њамвора њаросон аст.
Саргузашти Бобак ва Сосон ва Ардашер
Порсиён мепиндоранд, ки Бобак марзбони Ардавон дар Порс
будааст. Сосон, ки аз хонадони Сосон пури Бањман писари Исфандиёр буд, аз ёрони Бобак ва перомуниёни вай будааст. Ў дар хоб
дид, ки хуршеду моњ аз пешонии Сосон баромадаанд. Сосонро
фаро хонд ва хобашро барои ў бозгуфт. Сосон гуфт: ман низ дар
хоб дидам, ки партаве аз пешониям берун омад ва њамаи љањонро
равшан кард.
Бобак аз нажодаш пурсид. Сосон, ки то он замон нажоди худро
нињон дошта буд, худро шиносонд.
Бобак ба пайвандиву хешї бо ў дил баст, духтарашро ба
њамсарии ў даровард ва ўро баркашид ва дар кори худ анбоз кард.
Аз духти Бобак барои Сосон Ардашер зода шуд, ки фарраи
эзидї аз ў метобид. Чанде барнаёмад, ки Сосон даргузашт ва
Ардашер аз хонадони Бобак ба шумор омад ва ба он нисбат љуст ва
ба сони комронону рўзбењон меболид. Бобак ўро бисёр дўст
медошт ва аз ў нек нигоњдорї мекард ва њамаи тавонашро дар
парвариши ў ба кор мегирифт. Ўро омўзиш дод ва фарњехта
гардонид, то дар манишњои волову некў, бењамтову ягона омад ва
чашмону дилњоро рабуд.
Чун Ардавон аз кори Ардашер огоњї ёфт, ба Бобак навишт, ки
Ардашерро ба назди ў фиристад, то ба писаронаш бипайвандад.
Бобак фармон бурд ва ўро бо армуѓонњои фаровон равона кард.
Чун Ардашер ба пеши Ардавон даромад, Ардавон ўро ба худ
наздик сохт ва гиромї дошт ва ба ў некї кард. Чанде нагузашт, ки
Ардавон бар ў рашк бурд, чун ў бо њамаи нављавонї ба пойгоњњои
бисёр волое баромад, ки љуз дар миёнсолї ё поёнњои зиндагї
натавон бад-он расид. Рўзе ўро дар шикоргоњ дид, ки дар ойини
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саворкорї ва шикори бузи кўњї ва гўрхар бар фарзандонаш фузунї
дорад. Пас ба ў гуфт: писари Бобак, туро чї ба шикору ойинњои
шоњон! Ман туро ба охурсолорї гуморидаам, ба сутурхона ва ба
кори чорпоён расидагї кун. Ва касеро бар ў гуморид, то ўро ба
кори худаш вобидорад.
Ардашер андўњгин шуд ва номае ба Бобак навишт ва ўро аз он
чи гузашта буд, огоњ кард.
Бобак дар посух фармон дод, ки биравад ва ба коре, ки ба ў
супурдаанд, саргарм шавад ва гушоишу саранљоми нек њаме –
баюсад1 ва низ барои њазинаи зиндагии ў моле фиристод.
Ардашер дар сутургоњ монду корашро пай гирифт, вале
сиришти вай ўро бармекашид ва рўзгор ба ў навид медод, ки вайро
ба орзуяш хоњад расонд. Яке аз рўзњо, ки дар сутургоњ бар тахте
нишаста буд, ногоњ духтаре, ки аз коргузорон ва канизакони вежаи
Ардавон буд, аз пушти бом ўро дид ва дилдодаи ў шуд ва ба
Ардашер паём фиристод, ки бо якдигар дидор кунанд. Ардашер,
барои ин ки аз ин роњ аз розњои Ардавон сар дароварад,
пешнињоди ўро пазируфт.
Духтар барои расидан ба ў ба њар тарфанде даст мезад ва њар аз
гоње бо ў дидор мекард ва њар рўз бар дилдодагияш меафзуд. То ин
ки гузориши марги Бобак расид ва ин ки њамаи ганљхона ва
ганљњояшро ба номи Ардашер кардааст. Ардашер ойини сўгворї
бапо дошт ва мебаюсид, ки Ардавон ўро ба љонишинии Бобак
баргузинад, лекин Ардавон ба љои ў писари бузургашро љонишини
Бобак сохт ва фармонравоии Форсро ба ў дод ва ба он сў равон
кард.
Ардашер андешаи гурехтанро њаме дар сар парваронд то бар
хостааш даст ёбад, магар рўзе Ардавон ба ситорабинон фармон
дод, ки дар хонаи зани ганљур2 гирд оянд ва бо нигаристан дар
ситорагон ўро аз фарљоми корњо огоњ кунанд. Ситорабинон ба
Ардавон гуфтанд: касе аз перомуниёнат, ки дар ин њафта
бигурезад, бар кишвари Эрон даст хоњад ёфт. Зани ганљур Ардашерро аз гуфтори онон огоњ кард. Пас оњанги ў бар он чи дар дил
дошт, устувор шуд ва ба духтар гуфт: ман мегурезам ва ба кишвари
худ меравам, оё ту њам бо ман меойї?
Зан гуфт: ба Худо савганд, аз ту људо намешавам ва бе ту насими
зиндагиро намехоњам. Пас барои рафтан бо њам навидгоњ
нињоданд. Зан ба хонааш бозгашт ва ба навидгоњ фароз омад ва
чанде зару гавњар бо худ овард.
1
2

Баюсидан – умед доштан, интизор будан
Ганљур – хазинабон.
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Ардашер бар асби Ардавон, ки дар тохт њамто надошт, барнишаст ва канизак њам савор шуд ва ин ду шабона дар паноњи торикї
чунон гурехтанд, ки њанўз хуршед сар назада, бист фарсанг роњ
паймуда буданд.
Ардавон замоне огоњ шуд, ки хуршед боло шуда буд. Онгоњ
саворонро дар пайи онон фиристод то эшонро бигиранд, вале
саворон ба онон нарасиданд. Ардавон ангушти пушаймонї газид.
Расидани Ардашер ба Форс ва даст ёфтан ба Истахр
Пас Ардашер пинњонї ба Истахр даромад. Ёрони Бобак бар ў
гирд омаданд ва хостањои Бобакро ба ў вогузоштанд ва бо ў
паймон бастанд ва ба гурўњи њаводорони ў пайвастанд ва њамагї
бо ў њамроњ шуданд ва бар писари Ардавон тозиш оварданд ва ўро
аз Истахр берун ронданд. Писари Ардавон ба падар пайваст ва
Истахр ба тамомї аз барои Ардашер якрўя шуд ва хостањои дигар
шористонњои Форс ба сўи ў сарозер гашт.
Бузургони Порс ба назди ў омаданд ва бо ў ягона шуданд. Сарон
аз њар сўи Эрон пеш омаданд ва ба ў пайвастанд ва ба хидмати вай
даромаданд. Ардашер ба шоњони њама сў нома навишт ва ба онон
огоњї дод, ки ў бапо хоста аст ва кишварро ба пояи худ бозгардонида ва ононро ба фармонбардорї аз худ фаро хонд ва аз
паёмади нофармонї барњазар дошт. Бархе аз мардумон фармонашро аз љону дил пазиро шуданд ва бархе дигар бо фиристодани
мардону хостањо ёрияш карданд. Гурўњи дигаре фарљоми корњоро
њамебаюсиданд.
Дар миён гирифтани Ардашер Ардавонро ва куштани ў
Ардашер монанди номањое, ки барои дигар шоњон навишта буд,
барои Ардавон њам навишт. Ардавон посухи дурушт дод ва барои
ў арље нанињод. Пас Ардашер бо сипоњиёнаш ба сўи ў равон шуд ва
шањрњоро яке пас аз дигаре гушуд ва бар гурўњњо чира шуд, то ин
ки ба наздикии шањри Дуљай, ки Ардавон дар он паноњ гирифта
буд, расид, ўро дар миён гирифт ва бар вай фишор овард ва аз
расидани хўрокї ба ў пешгирї кард, то ин ки ногузир шуд бо
давлате рў ба поён ва бахте баргашта ба овардгоњ ояд.
Ардашер бо бахте, ки ба ў рў карда буд, бо Ардавон љангид ва
бар ў чира шуд ва гурўњи ўро аз њам пошид ва хунашро ба замин
рехт. Ин рухдод пас аз гузашти панљоњу панљ сол аз подшоњии
Ардавон буд.
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ПОДШОЊИИ АРДАШЕР
Чун Ардашер аз кори Ардавон бипардохт, ба гоњи заррин баромад ва афсар ба сар барнињод ва њамагонро бор дод.
Мардумон ба номи шоњаншоњ бар ў дуруд гуфтанд ва бар ў
офарин хонданд ва ситоиш карданд. Ардашер ба мардум гуфт:
Худованд бахшоиши худро бар мо фурў фиристод ва сухани моро
якї кард ва хушии дињишро комил фармуда ва маро ба љонишинї
бар бандагону љањониён баргумошт, то кори кеш ва подшоњиро
дарёбам, чї ин ду чун ду њамзоданд. Ман оини додгарї ва некиро
бапо дорам.
Пас ба корњо сомон дод ва онро некў гардонид ва сипоњро ба
њар карон ва канору гўшае равона сохт ва ба шоњон номањо навишт
ва фармонњо дод. Шоњон аз ў фармон бурданд ва саросари Эрон аз
барои ў якрўя гашт ва шири пистони саросари кишвар ба сўи ў
резону равон шуд ва бо борњое аз божу хирољ ба пешгоњаш расид.
Ардашер марде устувор, хирадманд, ба мардумон мењрубон буд.
Дар баробари ситамкорон сахтгир ва дўстдори бењсозї буд ва
дилбастаи ободонї ва дар фаро гирифтани дониш кўшиш мекард
ва он чиро, ки худ дар кишвар пай афканда буд, устувор мекард ва
бар нигоњдошти он пой мефушурд. Ў бар суханронии дарозу
номанигории муфассал тавоно буд ва дар ин ду корозмуда буд ва
бо ин њама суханонаш ба њеч рўй бењуда набуд.
Суханони гузидаи Ардашер дар бораи њар чиз
1. Нерў бе бузургмардон коргар нест ва мардони бузург бе
хоста пайдо нашаванд ва доройї бе ободонї ба даст наёяд ва
ободонї бе додгариву љањондории нек даст надињад.
2. Кина ба дил нагиред, то аз душман ранљ набинед. Коло
анбор карданро дўст мадоред, то ба хушксолї дучор нашавед.
Паноњи оворагон ва дар роњ мондагон бошед, то дар рўзи растохез
паноње дошта бошед.
Ба ин љањон бингаред, чї ин гетї пойдор нест ва наметавон ба
он љањон љуз аз роњи њамин љањон расид.
3. Бо парешонии тўдагон некї ва сомоне барои вежагон нест,
бо фармонравоии фурўмоягон кори мардум сомон намеёбад.
Шоње, ки мардум аз ў битарсанд, бењтар аз шоње аст, ки аз мардум
битарсад.
4. Љое, ки ситами шоњ бошад, ободонї нахоњад буд. Подшоњи
додгар боистатар аз борони резон аст. Ва шери даранда аз шоњи
ситамкор бењтар ва подшоњи ситамкор аз ошўби пойдор бењтар.
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5. Њамагонро шоистааст, ки бахшанда бошанд, аммо
нобахшандагї аз подшоњон ба њеч узр ва бањонае пазируфта нест,
чї онон ба бахшиш тавоноянд.
6. Барои шоњон чизе њаросангезтар аз он нест, ки мењтарон дум
шаванд ё кењтарон сар гарданд.
7. Додгарии подшоњ аз хуррамию фаровонии рўзгор
судмандтар аст.
8. Бадтарини шоњон касе аст, ки бегуноњ аз ў битарсад.
9. Кишвар ба ойин пойдор мемонад ва ойин ба парњезгорї
нерў мегирад.
10. Куштани кушанда бештари кушторро аз миён мебарад.
11. Подшоњонро месазад, ки мардумону касонро бо дур сохтан
гўшмоле дињанд, на ба ноумед сохтан ва бебањра кардан.
12. Бидонед, ки ману шумо пайкари ягонае њастем, њар осоиш ё
озоре ба андоме бирасад, ба андомњои дигар ва тамоми пайкар
хоњад расид. Дар миёни шумо гурўње њастанд, ки ба љои саранд, ки
пайванди андомњо ба онњо бастагї дорад ва гурўње ба љои даст
њастанд, ки бо он тавон аз газанд рањид ва судро наздик кард ва
гурўњи дигар ба љои диланд, ки меандешанд ва чораљўї кори
онњост. Гурўњи дигар чун андомњои кўмакии тананд. Пас бояд
њамёрї ва њамандешї дар миёни шумо ва низ миронидани кинањо
бар ин поя бошад.
13. Божу сов1 сутуни кишвар аст, вале њеч чиз чун додгарї онро
фарбењ намекунад ва чизе монанди ситам онро намекоњонад.
14. Мардуми Истахр ба Ардашер нома навиштанд ва аз камии
борону хушксолї ва камбуд нолиданд. Ардашер дар посух навишт:
њар гоњ осмон аз бориш дареѓ варзад, абри мо бахшандагї хоњад
кард. Фармон додем камбудињои шуморо товон дињанд ва шуморо
аз нодорї бирањонанд.
Он чи Ардашер пояи корњояшро дар поёни зиндагї бар он гузошт
Ардашер фармон дод нусхањои китобњои динї, пизишкї ва
ситорашиносиро, ки Искандар бархе аз онњоро сўхта ва бештари
онро ба Рум бурда буд, ба даст оранд ва онњоро насўзанд ва
нишонагузориву хоно кунанд. Ў ба ин кор рўйкарде вежа дошт ва
хостаи фаровоне дар он њазина кард ва появу пойгоњи мўбадону
њирбадонро сомон дод, то корњои диниро ба по доранд ва марзи
миёни корњои раво ва нораворо равшан кунанд.

1

Сов – хирољ, молиёт, андоз
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Дар бораи ойину кеш ба подшоњону сарон нома навишт ва
ононро ба корбурди он ва нигариш ба чигунагии ойин ва посдории
њуќуќ фармон дод ва эшонро аз кўтоњї кардан дар анљоми фармонњои динї барњазар дошт.
Шањрњое бунёд нињод, ки аз он миён Ардашерхура дар Форс,
Бодѓис дар Хуросон, Бањманардашер ва Ромардашер дар наздикињои Басра ва Астаробод, ки њамон Кархи Мисён аз дењистонњои
каронаи Даљла аст.
Ибни Хурдодбењ гуфтааст, ки Хоразмро низ Ардашер сохт.
Хуросонро ба чањор пора бахш кард: бахши нахустро ба марзбони
Ду Марв,1 Толиќон ва Љузљон супурд ва бахши дуюмро ба
марзбони Њирот ва Бушанљ (71), Бусту Сиистон ва бахши сеюмро
ба марзбони Балху Табаристон вогузошт ва бахши чањорумро ба
марзбони Фарорўд (Мовароуннањр) вогузошт.
Чун Ардашер дарёфт, ки писараш Шопур нек болида ва ба
огоњї расидааст, ўро љонишин ва фармонравои пас аз худ кард. Ва
он чи дар дил дошт, ба ў суфориш кард ва аз панд додани ў чизе
фурўгузорї накард ва чун корњои кишвар сомон ёфт ва нишонањои
додгарї ва бузургворияш бар њамагон ошкор шуд ва чањордањ сол
бар подшоњияш баромад, фарохони Парвардигорро посух гуфт ва
кишварро ба писараш вогузошт.

1

Ду Марв – Марви Шоњиљањон ва Марврўд
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ПОДШОЊИИ ШОПУР ПИСАРИ АРДАШЕР
Шопур дар зебої, хирадварзї, њушёрї ва бо њам доштани
мењрубониву љањондорї ва дилбастагии фаровон ба комравоии
њамагон монанди падар буд ва дар бахшишу суханварї бар падар
пешї гирифт. Чун ба љои падар нишаст, мардум Худоро барои ў
хонданд ва бар ў офарин гуфтанд.
Шопур бо суханони нек ва навидњои зебо онњоро умедвортар
кард ба онон посух гуфт ва бар гардан гирифт, ки роњи падарро
дунбол кунад ва кўшандагї ва барномањои неки ўро зинда бидорад. Ба подшоњон ва марзбонон нома навишт ва ононро дар љойи
худ устувор дошт ва онњоро ба дўстдории мардум ва њамроњї бо
онон фаро хонд ва хост, ки дар фармонбардорї аз вай шеваи накў
дар пеш гиранд. Онон аз љону дил пазируфтанд ва бандагии худро
ёд карданд ва фармонњои ўро ба кор бастанд.
Шопур ба сомон додани корњо ва устувор сохтани марзњо ва
гардонидани корњои кишвар пардохт ва ба ободсозии шањрњо ва
набард бо душманон рўй овард. Ва бо коштани нињоли дўстї дар
дили мардум ширинии дод ва некї ба коми онњо рехт ва эшонро ба
фармонбарї ва њамраъйї бо худ фаро хонд.
Тозиён Шопурро барои диловарии бемонанд ва лашкарњои
фаровон, ки дошт, «Собуру-л-љунуд» ном доданд.
Гушудани Насибин (72) ва набарди Рум
Чун Шопур дарёфт, ки Канстонтин – подшоњи Рум оњанги сарпечї дорад ва мехоњад бож бозгирад, бар он шуд, ки ўро гўшмоле
дињад ва бо кина кашидан аз ў дигар шоњонро битарсонад. Аз ин
рў, бо сипоњиён ба роњ афтод ва дар шањри Насибин, ки каронаи
марзи Рум буд, фуруд омад ва онро дар миён гирифт ва бо кор
гузоштани партобаафкан ва дижгушой дар баробари боруњо ва
бурљњои он фармон дод, ки аз Шањрзўр каждум биёваранд ва
онњоро дар обгина љой дињанд ва ба сўи Насибин партоб кунанд.
Пайомади ин кор бар мардум ногувор буд ва зиндагиву осоишро
бар онон тангу душвор гардонид. Саранљом Шопур шањрро гушуд
ва ба зўру хашм ба шањр даромад ва онро ба яке аз марзбонони худ
супурд ва ба роњ афтод ва Тарсусро низ гушуд ва аз он љо ба
Ќустантания рў нињод.
Шоњи Ќустантания номае мењромез ба ў навишт ва армуѓонњои
фаровон фиристод ва пардохти божро гардан нињод ва аз ў хоњиш
кард, ки аз ќаламрави ў бозгардад. Шопур пазируфт ва бо пирўзї
ба Мадоин бозгашт.
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Саргузашти Сотирун – фармонравои Њазар, ки ба ў Зайзан гўянд
Миёни Фурот ва Даљла шањре ба номи «Њазар» буд, ки Сотируни номвар ба «Зайзан» бар он фармон меронд. Зайзан Савод ва
Љазираро ба зери фармони худ даровард ва Шопурро бимнок
гардонид ва аз фармони ў сар боззад. Шопур ба сўи ў рафт ва дар
дарвозаи Њазар лашкаргоњ зад. Зайзан дар диж њисор гирифт ва
паноњ љуст.
Шопур шањрро дар миён гирифт, вале наметавонист бар ў даст
ёбад ва наметавонист шањрро вайрон кунад. Чунон афтод, ки рўзе
Назира, духти Зайзан, бар яке аз бурљњо, ки болои лашкаргоњи
Шопур буд, баромад ва њамчунон ки перомуни шањрро менигарист
ва нигоњ ба њар сў гардонид, ногоњ Шопурро дид, ки аз шикоргоњ
ба хиргоњаш бозмегашт, љавоне хушрўю зебоандом. Шопур чашму
дили духтарро чунон рабуд, ки хобу ором аз даст бидод ва ўро сахт
ошуфта кард, то ин ки тире баргирифт ва бар он навишт: «агар ба
ман сухан бидињї, ки маро ба занї бигирї ва бо ман некўї кунї,
рахнаи шањрро ба ту нишон медињам, то бар он даст ёбї ва бо
камтарин кўшиш ва сабуктарин њазина онро бигушої». Пас тирро
ба сўи саропардаи Шопур партоб кард.
Шопур тирро бардошт ва бар дарунаи навиштаи он огоњї ёфт,
бар он навишт: ман он чиро мехоњї, бар гардан мегирам ва ин
паймонро ба кор мебарам, пас тирро ба њамон сўе, ки омада буд,
боз афканд.
Назира нома ба Шопур навишт ва равзани кўчакеро, ки бо хишт
баста шуда буд, ба ў нишон дод ва ба Шопур навид дод, ки њамон
шаб нигањбонони дижро маст мекунад ва гушудани диж ба дасти
вай ва омадани ўро чашм медорад. Чун посе аз шаб гузашт, Назира
барои нигоњбонони рўзона беш аз андоза хўрданї ва бода
фиристод. Чу посбонон хўрданду нўшиданд ва маст шуданд,
Шопур бо тане чанд аз саворон омад ва фармон дод, ки равзанаро
бо куланг1 бигшоянд ва њангоме ки мардум аз њама љо ноогоњ
буданд, ба шањр даромад ва сипоњиён низ ба дунболаш даромаданд
ва бар шањр ва њар кї ва њар чї дар он буд, даст ёфтанд ва
Сотирунро дар рўи тахташ куштанд. Ёрони Сотирун аз Шопур
зинњор хостанд. Шопур онњоро зинњор дод ва бар шањр даст ёфт ва
ба навиде, ки ба Назира дода буд, вафо кард ва ўро ба занї гирифт
ва бо вай арўсї кард. Дар яке аз шабњо, ки Шопур бо Назира буд,
дид, ки бистар пурхун аст, чун дарнигарист дарёфт, ки барге аз

1

Куланг – каланд.
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мўрд пўсти тани Назираро харошида ва хун аз он равон шудааст.
Барг ба чини пањлуи духтар часпида буд.
Шопур аз шодобї ва нозуктании духтар дар шигифт монд ва аз
ў пурсид: падарат ба ту чї хўроке медод?
Духтар гуфт: ба ман маѓз, сафедаи тухми мурѓ, саршир, ангубин
ва майи ноб медод. Шопур гуфт: зишто гунае, ки ин њаќќи бузурги
ўро кайфар додї! Ман аз чунин рафторе аз сўи ту осуда нестам.
Пас фармон дод, то гесўи ўро ба думи асби саркашу тундтозе
бибанданд ва ўро аз рўи замини пурхор бикашанд. Чунин карданд,
то бандњояш аз њам гусаст ва андомњояш тикка пора шуд.
Сухансароёни љоњилї дар бораи Њазар ва шоњи он сурудањои
фаровон гуфтаанд, аз он миён Абўдуоди Иёдї (73) гуфтааст:
َﺮُونﺎﻃﻪ اﻟﺴﻠّ أﻫبﻠﻰ رـﺮِﻋ
ﻀـﻦَ اﻟْﺤﻟّﻰ ﻣﺗَﺪ ﻗَﺪتﻮى اﻟْﻤأرو
Яъне: Маргро чунин мебинам, ки болњои худро бар рўи Њазар ва болои сари
подшоњу мардуми он фурў густурда.
Сухансарои дигар Аъшо (74) дар миён гирифтани дусолаи Њазар
ва гушудани онро чунин гузориш медињад:
ﻢﻦْ ﻧَﻌ ﻣﺪﻞْ ﺧﺎﻟﻫﺑِﻨُﻌﻤﻰ و
ﻠُﻪﻀﺮِ إذْ أﻫﻠْﺤ ﺗَﺮَ ﻟأﻟَﻢ
م اﻟْﻘُﺪ ﻓﻴﻪﻀْﺮِبﻦِ ﻳﻟَﻴﻮﺣ

ﻨﻮد اﻟﺠ ﺷﺎﻫﻔُﻮر ﺑِﻪأﻗﺎم

Яъне: Оё набинї бар сари Њазар ва мардуми он, ки ба ноз мезистанд, чї омад?
Нишон бидењ нозмандеро, ки љовидона мондааст.
Шопур ду сол лашкари худро бар перомуни он нигоњ дошт ва тешањо бар боруи
он њамезад.
Адї ибни Зайд (75) зеботарин сурудањоро дар бораи нобудии
мардуми Њазар ва фарљоми кори шоњону панд гирифтан аз онон
сурудааст:
ِﻓُﻮرــــــــــﻮﺮُ اﻟْﻤﺒ اﻟْﻤأ أﻧْﺖ
ِﺮﻫﺮِ ﺑِﺎﻟــــــﺪﻴﻌ اﻟْﻤﺖﺎ اﻟﺸّﺎﻣﻬاَﻳ
ﺑﻞ أﻧﺖ ﺟﺎﻫﻞ ﻣـــــــــﻐﺮور

ﺎمﻦَ اﻻَﻳﺛﻴﻖَ ﻣ اﻟْﻮﺪﻬ اﻟْﻌﻚﻳ ﻟَﺪاَم

ﻴــــﺮ ﺧَﻀﻀﺎمﻦْ أنْ ﻳ ﻣذا ﻋﻠﻴﻪ

ْن،ـــﺎم ﺧﻠّﺪنَ أم ﻣ اﻻَﻳﺖأﻳﻦْ رﻣ

 ﺳﺎﺑـُـــــــﻮرﻠَﻪ أﻳﻦَ ﻗﺒوانَ أم

ﺮ اَ ﻧُﻮﺷﻠُﻚأﻳﻦَ ﻛﺴﺮى ﻛَﺴﺮَى اﻟْﻤ

ﺗُﺠﺒﻰ اﻟﻴﻪ و اﻟﺨﺎﺑــــــــــﻮر

ـــﻠﺔﺟﻀﺮِ إذﺑﻨﺎه )وإذ( دأﺧﻮاﻟْﺤو

ﻛــــــــﻮرﻓـَﻠـِﻠﻄﻴﺮ ﻓﻰ ذُراه و

ً ﺷﺎده ﻣﺮﻣــﺮا ً و ﺟﻠﻠـّﻪ ﻛـِـــﻠﺴﺎ

ٌ  ﻟـِﻠﻬﺪى ﺗﻔـــﻜﻴﺮ ﻳﻮﻣﺎ ً وفر

 اﻟﺨـُـــﻮرﻧﻖ ِ إذ أﺷـﻦَ ربو ﺗﺒﻴ

ُ ﺪﻳﺮ اﻟـْﺒـَﺤـْﺮُ ﻣـُﻌﺮ ِﺿﺎ ً و اﻟﺴو

ﻤﻠـِﻚ ﻛﺜﺮةُ ﻣﺎﻳﺳـَﺮﱠه ُ ﻣـُﻠـْﻜـُﻪ و

ُ ﻳﺼـــــــﻴﺮ إﻟﻲ اﻟﻤـَﻤﺎتﺣﻰ

ُ ﻋﻮى ﻗـَﻠﺒﻪ و ﻗﺎل و ﻣﺎ ﻏـِﺒﻄﺔﻓﺎر
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ِ ﺑﻮر اﻟﺪﺒﺎ و ﺑﻪ اﻟﺼتﻓـــﺄﻟﻮ

ﻮا ﻛﺄﻧـّﻬﻢ ورق ٌ ﺟـَﻒ أﺿﺤﺛﻢ

Яъне: Эй он ки рўзгорро сарзаниш мекунї, оё худат њеч костї надорї?
Оё аз рўзгор паймоне устувор ситонидаї? Бегумон ту нодону худписандї?
Киро дидаї, ки дар љањон љовид бошад? Ё он ки чї касеро дар баробари бедоди
рўзгор нигоњбон гумоштаанд.
Ку Хусрав, шоњи шоњон, Анўшервон ё Шопур, ки пеш аз ў мезист? Ку
фармонравои Њазар, ки онро сохт ва Даљла божгузори ў буд?
Ў онро аз санги мармар бароварду онро бо оњак андуду сафед кард ва
паррандагон болои он лона карданд.
Аз саргузашти фармонравои Хаварнаќ (76) бозљўй, ки рўзгор бар фарози кох
бармеомад ва кунун мояи панду њидоят шудааст.
Вале чун дилогоњ шуда гуфт: одами зинда чигуна шодї мекунад, ки роњаш ба
марг меанљомад.
Инон њамагї чунон баргњои хушке гаштанд, ки бодњои дабуру сабо1 онро ба њар
сў мепарронад.

Дигар рухдодњои дурахшони рўзгори Шопур писари Ардашер
Чун Шопур аз кори Зайзан бипардохт ва аз устувор кардани
кори Рум осуда шуд, ба сохтани шањрњо бархост ва ба он дилбастагии бисёр нишон дод. Дар Ањвоз Љундишопурро сохт ва
асирони румиро дар он љой дод. Дар Мисён (77) Шодшопурро (78)
пай афканд ва дар Форс Шањршопурро сохт ва писараш Њурмузи
пањлавонро ба фармонравоии Хуросон баргузид ва ўро ба он сў
равона кард ва марзбонии он љоро ба вай супурд.
Њурмуз фармонравоии Хуросонро ба даст гирифт ва чунон ки
бояд, доди љањондорї бидод. Душманонро барафканд ва чунон аз
мардум нигоњдорї кард, ки нишонањои нек аз ў ба љо монд ва
огоњии он ба њама љо расид. Сипас Шопур ўро ба назди худ фаро
хонд ва рўзе, ки ба пеши падар расид, ба ў гуфт: писарам, омадани
ту ба пеши ман монанди пайвастани бол аст ба пайкари шоњин.
Нависандаи китоб мегўяд: Ибни Муътазз (79) дар сурудае, ки
дар бораи Муътазид (80) ба њангоми фарохони фарзандаш
Муктафї (81) ба Рай сурудааст, аз ин сухан моя гирифтааст, ки
гуфта:
ًﻨﺎﺣﺎﻟـَﻴﻪ ِ ﺟ ﺑﺎز ٌ اﻛَﻤﺎ ﺿَﻢ
ﺎً إﻟﻰ ﻗـُﺮﺑِﻪﻴﻠ ﻋ ﺿَﻢو
Яъне: Мутазид фарзандаш Алиро ба худ наздик кард, њамчунон ки боз болашро
ба худ часпонд.
Чун Њурмуз ба назди Шопур омад, ба ў суфоришњои бисёр кард,
ки ман аз миёни њама ин сухани ўро баргузидам: бидон, ки агар аз

1

Дабуру сабо – бодњое, ки аз тарафи шарќу ѓарб мевазанд.
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божгузорон ба зудї бож бихоњї, ногузир хоњанд шуд, ки
фаровардањои худро дар њангоми касодї ба бозор бифурўшанд ва
ин мояи зиёни онон хоњад шуд ва агар ба эшон диранги бисёр дињї,
ба гусастани паймон ва напардохтани бож озманд хоњанд шуд. Аз
ин рў, ба коргузорони худ фармон бидењ, ки божи њарсоларо дар
дањ навбат бипардозанд, то њам ганљхонаи кишвар бањраашро
дарёфт кунад ва њам тўдаи мардум бо осудагї андеша ва дар сари
навидгоњ бешитоб онро бипардозанд.
Низ гуфтааст: агар бихоњї ба касе бахшиш кунї ё хоставу ниёзи
ўро бароварї, худро бартар аз он бидон, ки ба дасти хеш онро
бидињї ё дастур дињї, ки онро дар маљлиси ту ё дар пеши чашми ту
бидињанд, чи ин кори касе аст, ки бахшиши худро бисёр мепиндорад ва онро бузург мешуморад.
Барои шоњон шоиста нест, ки бахшиши хешро бузург
биянгоранд, чї корњои подшоњон худ бузург ва подшоњияшон
фарох аст.
Сухани дигари ў ин аст: бидон, агар ба касе некўї кунанд ва
сипас онро комил гардонанд ва шевањои бахшишу некї ба кор
гирифта нашавад, чун љомаи жанда куњна хоњад шуд. Ва
дарёфткунандагони он сипосгузориро, ки дар баробари он бар
онњо боиста аст, аз ёд хоњанд бурд. Њамон гуна ки дигар чизњо дар
дарозои рўзгор фаромўш мешавад, чї њар коре аз корњои љањон, ки
аз он ёд накунем ва бад-он бањои бояста надињем, омољи нобудї ва
табоњї хоњад буд.
Сухани дигари ў ин аст: бидон, агар ба касоне аз хонадони худ,
фармондењон, коргузорон ва вежагон љираи бисёр низ бидињї бар
моњонаи онон афзун кунї хурсандии ононро фароњам нахоњад
овард ва ниёзмандии онњоро басанда нахоњад буд, магар он ки гоњ
ба гоњ ба онон дињише бахшї ва аз њар кї кори неке сар зад, дар
њамон замон ба ў подоши вежа бидињї.
Сухани дигараш: бидон, ки осоиш бањраи њамагон нахоњад буд,
магар ин ки тарс бар касони норост ва њарзаву мардумозор чира
бошад. Ту низ, чунон ки бояд, нахоњї тавонист бар онон чира
шавї, магар ин ки хешону њамсоягон дар кўйњо чашму гўши ту бар
онон бошанд ва туро дар кайфар расонидан ба онон ёрї дињанд.
Чун сию як сол бар подшоњии Шопур гузашт, марг ба болинаш
фароз омад ва ўро аз рўи тахт рабуд ва Њурмузи бузург ба љойи ў
ба подшоњї нишаст.
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ПОДШОЊИИ ЊУРМУЗ ПИСАРИ ШОПУР
Њурмузро барои диловарї, љангозмої ва ин ки суми асбонашро
ба хуни душманон рангин мекард ва каллаи душманонро ба сони
сарпўш бар нўги найза мезад, «Њурмузпањлавон» хонданд, вале
Њурмуз рои устувору андешаи дуруст дар баробари сахтињо, он
гуна ки падару ниёи ў доштанд, надошт. Рўзгор низ ба ў муњлат
надода буд, ки ба марзи пухтагиву бурдборї бирасад ва афсори ўро
накашида ва озмуда ва ромаш накарда буд. Чун ба гоњ баромад ва
ба афсар озин ёфт, ба њамагон бор дод. Мардум Худоро барои ў
хонданд ва сухангўи онон гуфт: падар ва ниёят чандон нишонањои
нозу арзонї ва осоиш барои мо баљо гузоштаанд, ки мо аз
сипосгузории онон нотавонем. Нобасомонињоро сомон доданд ва
андешањои парокандаи моро ба њам пайвастанд ва шамшери
душманони моро дар ниём карданд ва барои мо фарше аз нозњо
густарданд. Акнун, ки ба бахшоиши Худованд подшоњї ба ту
расидааст, кишвар дар оромиш аст ва мардумон дар осоиш њастанд, сипоњиён фаровонанд ва хостањо афзун ва замин ободон аст.
Бояд ту аз он ду пайравї кунї.
Њурмуз сухани ононро пазируфт ва некї кардан ба эшонро ба
гардан гирифт ва пас аз он ба навиди хеш вафо кард ва дар додгарї
аз Ардашер ва Шопур пайравї кард. Дар Ањвоз шањри Ромњурмузро сохт ва Даскаратулмулкро пай афканд ва бо њайтолиён, ки
њамон суѓдиёнанд (82), љангид ва бар онон чира шуд ва эшонро ба
пардохти бож водор кард ва дар сари марзи онон санге сутург
нињод, ки аз он нагузаранд.
Пас ба Истахр ё Мадоин бозгашт ва дар њамон љо љон дод.
Замони подшоњии ў камтар аз ду сол буд.
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ПОДШОЊИИ БАЊРОМ ПУРИ ЊУРМУЗ
Пас аз он Бањром писари Њурмуз дар оѓози љавонї ба подшоњї
расид. Бо ин њама аз бурдборї, некандешї, мењрварзї ва сангинї
бањраманд буд. Мардум аз подшоњии ў шод шуданд ва ба
фархундагии рўзгору подшоњияш умед бастанд. Ва Худоро барои ў
хонданд ва бар ў офарин гуфтанд.
Бањром ба дурустї ба онон посух доду гуфт: подшоњони пешини
хонадони мо дар корњои кеш ва кишвар ва доду дињиш нишонањое
ба љой гузоштаанд, ки мо низ бар онњо хоњем истод ва аз он
нахоњем гузашт.
Аз Худо мехоњем, ки моро ёрї расонад, ки дунболарави онон
бошем ва аз партави эшон роњ ёбем.
Ба Худованд рўй меоварем, то ёвари мо бошад, то коре кунем,
ки чашмњои шуморо равшан созад ва ба дилњои шумо фарохї
бахшад ва ба шумо пуштгармї дињад ва бар хушбахтиятон
бияфзояд. Мардумон ба замин биафтоданд ва ўро намоз бурданд
ва сипосгўён аз пеши ў бозгаштанд.
Бањром дар нигоњдории кишвар ва чирагї бар душманон ва
оростани корњо ва афзунии хостањо ва тарсонидани душманон ба
шамшерњои охта ва бењбуди корњои ободонї сахт кўшид. Ва
дирафши кишвардориро барафрошт.
Саргузашти Монии бедин, ки паёмбарї ба худ баст
(нафрини Худо бар ў бод)
Монии Гуљастак дар рўзгори Шопур пайдо шуд, вале то замони
Бањром фарохони худро ошкор накард ва меандешид, ки Бањром
бо камсолие, ки дорад, ба сухани ороста ба дурўѓ ва кеши
ороишкардааш фирефта хоњад шуд.
Муќаддасї дар китоби «ал-Бадъ ва-т-таърих» гуфтааст: Монї
нахустин касе аст, ки бединї дар замин ошкор кард, љуз ин ки бар
он номњои гуногун нињодаанд ва акнун пайравони ўро ботиниён
мехонанд.
Чун Монї кеши дурўѓини худро бар Бањром арза дошт, фармон
дод, ки мўбадон барои гуфтушунуд бо ў гирд оянд.
Пас, мўбади мўбадон ба Монї гуфт: ту моро ба чї мехонї?
Гуфт: рањо кардани ин љањон ва вайрон сохтани он ва тарки
омезиш бо занон, то тухми мардум барафтад ва ин љањони хокї
нобуд гардад, зеро љонњои поки Худой бо танњои палиди ањриманї
даромехтааст ва яздон аз ин омехтагї дар ранљ аст ва осоиши ў дар
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људої афкандан миёни ин дутост, то ин ки Худованд офаринише
нав оѓоз кунад ва чунонки мехоњад, љањоне тоза пай афканад.
Мўбад аз Монї пурсид: ободонї бењтар аст ё вайронї?
Монї гуфт: ободонии љонњо дар вайрон кардани танњост.
Мўбад гуфт: бигў, оё куштани ту ободї аст ё вайронї?
Монї посух дод: куштан вайронии тан аст.
Мўбад гуфт: пас шоистааст, ки туро бикушем, то тани ту вайрон
ва љонат обод гардад. Пас марди нобовар саргашта шуд (83).
Бањром гуфт: мо аз вайрон кардани тани ту оѓоз мекунем ва ба
гуфтаи худат бо ту рафтор мекунем. Пас фармон дод то пўсти ўро
баркананд ва аз коњ биянборанд ва аз яке аз дарвозањои
Љундишопур биёвезанд. Кунун низ ин дарвозаро дарвозаи Монї
мегўянд.
Бањром дувоздањ њазор тан аз пайравони Мониро кушт ва бар
касоне, ки аз онон бўи бединї меомад, сахт гирифт. Барои ин
мардум ўро дўст доштанд ва бар ў офарин хонданд. Чун аз
подшоњии ў се солу се моњу се рўз гузашт, зиндагї бо ў насохт ва
кораш поён ёфт.
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ПОДШОЊИИ БАЊРОМ ПУРИ БАЊРОМ ПУРИ ЊУРМУЗ
Ин њамон аст, ки ба ангезаи худбузургбинї ва гарданкашиаш
ўро «Бањроми худсито» мехонданд. Ў марди дуруштхў, сангдилу
масти бодаи љавониву подшоњї ва саргарон аз худписандї буд.
Касеро арљ наменињод ва барои бузургу хурд сар барнамедошт.
Ва аз кайфар додан љуз гардан задан чизе намедонист. Пас
наздикон дилозурда шуданд ва њамагон тарсону рамон гаштанд.
Пас фароњам омаданду шикоят ба мўбади мўбадон бурданд ва дар
кори Бањром рой мезаданд.
Мўбади мўбадон гуфт: шумо нола пеши касе овардаед, ки худ
нолон аст ва дарди худро пеши касе мегўед, ки худ озурда аст, лек
агар ройи маро бипазиред ва аз ман фармон баред ва нофармонї
накунед, Бањромро ба роњи дуруст боз хоњам овард ва ба њамон
гуна, ки шумо мехоњед, боз хоњам гардонд.
Мардумон пазируфтанд, ки аз ў пайравї кунанд ва ба роње
бираванд, ки ў мегўяд.
Мўбади мўбадон гуфт: чун фардо фаро расад, дар хонањои худ
бимонед ва берун наёед ва њеч як аз шумо ба ў наздик нашавед ва
шумо эй дастурон,1 пардадорон, марзбонон, љавонон ва нављавонон дар нарафтан ба даргоњи вай ва дурї гузидан аз пешгоњи вай
ва посух надодан ба фармонаш ва тињї гузоштани анљуман ва
хонаи ў бо њам якї шавед ва то ман дастурї надињам, касе ба ў
наздик нашавад.
Њамагон суханони ўро пазируфтанд, ки фармони ўро пеши чашм
бидоранд ва аз он нагарданд ва бар ин кор бо ў паймон бастанд ва
њамрой шуданд. Чун Бањром шабро ба пойгоњ овард ва ба гоњ
баромад, аз љавонон ва перомуниён касе дар хона надид ва чашмаш ба сиёњии вуљуди чокар ё марзбоне сурмагун нагашт, ба љойгоњи њар кадом аз ёрон нигарист, онро тињитар аз кафи даст ёфт.
Чун чокаронро овоз дод, касе посух надод. Дарбононро хонд,
касе наёмад. Њаросон ва саргардон шуд, њар гуна гумон ба дилаш
роњ љуст ва њамчунон ки бо худ меандешид ва аз ин пешомад дар
шигифт монда буд ва њанўз оѓози рўз буд, ногоњ мўбади мўбадон
бар ў даромад. Бањром шод шуд ва ба ў рў кард ва ростиву
дурустии достонро аз вай љўё шуд.
Мўбад гуфт: шоњо, магар намедонї, ки подшоњии ту ба ёрии
Худованд ва сипас бо мардум бозбастааст? Ва то њангоме, ки
мардум аз ту фармон баранд ва дар чокарии ту биистанд, ту шоњ

1

Дастурон – вазирон.
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хоњї буд! Вале агар бо бадрафтории худ эшонро аз хештан биронї
ва бо бадхўї ононро биронї ва бо сахтгирї ононро битарсонї, дар
ин њангом мужда бод туро ба танњо мондан. Ва бењудагї ва
бекорагиро пеши чашм бидор.
Бањром достонро дарёфт ва сухан дод, ки хўи бадро рањо кунад.
Мўбад бархост ва њамагонро ба пешгоњи ў фиристод. Онон ўро
намоз бурданд. Бањром хандид ва бо эшон ба мењрубонї бархўрд
кард ва бо хушрўї ва рафторе нав дигаргун шуд ва бад-ин сон њам
худ бархурдор шуд ва њам мардумон аз ў бањраманд гаштанд.
Аз мўбад барои пок сохтани хўи бад ва ба поси панд додан ба
вай сипос гузорид ва аз он пас аз ройи ў сар напечид ва њеч коре бе
ройзанї бо вай анљом надод.
Рўзе хост аз бонуи гузидааш барои нофармонї, ки бад-он даст
ёзида буд, кина кашад ва ўро бикушад, лекин даст нигоњ дошт ва
мўбадро фаро хонд ва пурсид: кайфари касе, ки аз фармони шоњ
сарпечї кунад, чист? Мўбад гуфт: кайфараш марг аст, магар ин ки
зан ё кўдак ё маст ё девона бошад. Бањром аз куштани зан даст
бардошт. Аз рухдодњои зебои рўзгори ў, ки дар бораи дигарон њам
овардаанд, ин аст, ки рўзе бар хон нишаста буд, хонсолор косаи
бузурге ош (84) пеш овард, чаккае аз он бар бозуи Бањром рехт.
Бањром фармон дод ўро бикушанд.
Мард гуфт: шоњо, туро ба Худой мепаноњам, мабодо ки маро ба
ситам ва бегуноњ бикушї! Бањром гуфт: бояд туро бикушам, то
дигарон панд бигиранд ва дар чокарии шоњон бепарвої накунанд.
Мард косаи ошашро бардошт ва њамаро бар сари Бањром рехт ва
гуфт: шоњо, аз ин ки маро ба ситам бикушї ва бар ин сарзанишат
кунанд, нохурсанд будам, инак сазовори маргам ва зиштии кори ту,
яъне ситам бар чокарон, аз миён рафт, инак њар чї мехоњї бикун.
Бањром хандид ва гуфт: пояи зиндагонии ту сахт устувор буда, ки
аз марг растї, ман туро бахшидам.
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ПОДШОЊИИ БАЊРОМ ПУРИ БАЊРОМ ПИСАРИ БАЊРОМ
Ин Бањромро Шоњаншоњ мехонданд. Њангоме ки афсар бар сар
нињод, бузургони кишвар пеши ў омаданд ва Худоро барои ў
хонданд, то аз подшоњиву пирўзї бар душманону зиндагонии
дароз ва тандурустиву хушбахтї ва хубї бархурдор шавад.
Бањром гуфт: агар зинда бимонам, ба њамин зудї аз некхоњии
ман чизњое хоњед дид, ки аз он шодмон шавед. Ва агар Худованд
каси дигареро ба љои ман баргузинад, умедворам шуморо
вонагузорад ва хўю маниши неки шуморо аз шумо бознастонад.
Аз Худованд барои худ ва шумо некиву ростї мехоњам. Пас
гуфтори дурусту кирдори некро ба кор баст ва сарнайзаи кишварро
рост гардонид ва дасти бедодро кўтоњ кард, лекин њанўз чањор моњ
аз подшоњияш нагузашта буд, ки хирмани љавонияш дарав шуд ва
дасташ аз њар дастафзоре бурида гардид ва шодобии чашмписанду
ширинии дилпазири ў вайро басанда нагашт.
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ПОДШОЊИИ НАРСЇ ПУРИ БАЊРОМ ПИСАРИ БАЊРОМ
Нарсї писари Бањроми дуюм ва бародари Бањроми сеюм аст.
Чун ба подшоњї расид, бузургону сарон бар ў гирд омаданд ва
Худоро барои ў хонданд, ки зиндагияш дароз бошад ва кораш боло
гирад. Нарсї ба онон рў оварда гуфт: њангоме зиндагонии шоњон
дароз мегардад, ки кирдорашон нек бошад ва њангоме номашон
пойдор мемонад, ки гузоришњои рўзгори онон некў ва хуш бошад.
Умедворем бо хости Худованд аз ин шоњон бошем.
Пас, кори кишвардориро бо равише нек ва рўйкард ба мардум
оѓоз кард. Мегуфт: бадтарин шоњ он аст, ки гуфторе нек ва кирдоре
бад дорад ва бадтар аз ў шоње аст, ки ошкораш мардумро шод
кунад ва нињонаш ношод.
Нарсї тобистонро дар Истахр мегузаронд ва дар зимистон дар
Мадоин мемонд. Як рўз май менўшид ва рўзи дигар аз он парњез
мекард. Љомае, ки як бор пўшида буд, дубора намепўшид, магар он
ки љомаи бисёр камёб ва пурбањо мебуд.
Нарсї њамнишинони худро бармекашид ва дар хўрдану
ошомидан худро аз онон бартар намешумурд, балки бо эшон дар
хўрду нўш анбозї мекард, аз онон болотар наменишаст, љуз дар
рўзи бори њамагонї. Зани бисёр намегирифт ва танњо ба ду
озодазан аз шоњзодагон, ба ду савгулии бисёр зебо басанда мекард.
Ба оташгоњ намерафт ва чун дар ин бора аз ў пурсиданд: гуфт:
бандагии Худованд маро аз бандагии оташ боздоштааст.
Чун нўњ сол дар боѓи подшоњї чамид ва меваи зиндагї чид, кори
кишварро ба Њурмуз вогузошт ва он чи бояста буд ба ў суфориш
кард. Сипас аз сабзазори ин љањон ба љањони љовид шитофт.
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ПОДШОЊИИ ЊУРМУЗ ПУРИ НАРСЇ
Пас аз Нарсї писараш Њурмуз ба шоњї расид, ў дар дуруштхўї
ва сахтгирї монанди Бањроми дувум буд. Мардум аз бегузаштї ва
ситампешагии ў тарсиданд ва бими фармонравоии ў ба дилњо роњ
ёфт ва тарс аз газанди рафтораш љонњоро фаро гирифт, вале чун ба
гоњ баромад ва душворињои кори кишварро ба даст гирифт,
саркашиаш ба ром будан ва сахтияш ба нармї гаройид ва
бадхўйияш ба некхоњї дигаргун гардид ва заминро пур аз дод кард,
пас мардум ўро дўст гирифтанд. Вежагону тўдагон мењрашро дар
дил љо доданд.
Лекин рўзњои хуши ў монанди рўзњои љавонї ва шодии бода
зудгузар буд. Рўзе хушњолу шодмон ба шикор рафт, чанде диранг
накард, ки шикастабол баргашт, дар њоле ки гарди марг бар ў
нишаста буд. Њанўз рўзро шом накард, ки фармон ёфт ва ин
њангоме буд, ки њафт ё њашт сол, ки аз подшоњияш мегузашт.
Њурмуз писаре надошт, ки љойи ўро бигирад ва ин бар дастурону
марзбонону дигар мардумон душвор омад ва аз ошўб пас аз марги
ў бимнок шуданд. Дар њамин њангом яке аз мењтарон ба онон огоњї
дод, ки мењтарину арљмандтарини занони ў аз Њурмуз бордор аст
ва Њурмуз суфориш кардааст, ки њамон кўдакро ба подшоњї
биншонанд. Бузургон кас фиристоданд ва аз њоли шањбону ва
чигунагии бача љўё шуданд.
Зан гуфт: ман аз тозагии ранги худам ва такон хўрдан дар пањлўи рост ва осонї ва сабукбории ў чунин мепиндорам, ки бача
бегумон писар аст.
Њамагон аз ин гуфта шодмон ва умедвор шуданд, ки кўдак,
њамонсон ки ситорабинон дидаанд, кўдаки хуљастафол ва дароззиндагонї ва баландпоя хоњад буд, кишваре фарох хоњад дошт. Пас
афсар бар рўи шиками зан нињоданд ва ўро намоз бурданд ва
бузургаш шумориданд ва њамвора лањзашуморї карданд, то ин ки
фарзанде чун моњи тобон бизод, ки чашмњоро равшан кард ва
гумонњоро рост гардонид. Пайкони шодї ба њама љо мужда
бурданд ва саросари кишварро шодї фаро гирифт. Ўро Шопур
номиданд ва ў њамоне аст, ки дар саросари гетї ба «Шопури
зулактоф» номвар гардид.
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ПОДШОЊИИ ШОПУРИ ЗУЛАКТОФ ПИСАРИ ЊУРМУЗ
Ў нахустин ва вопасин подшоње аст, ки дар шиками модар шоњ
шуд ва њамаи рўзгораш аз зодан то мурдан ба подшоњї гузашт ва
чун бо покнажодї ва бекостї зода шуд ва нишони бузургворї бар ў
ошкор буд, мардуми њамаи кишвар ўро ба сўи худ мекашиданд ва
барои парвариши вай мењрубонтарин дояњо ва некўтарин љойњо ва
созгортарин хўрокињоро фароњам оварданд. Пас андак-андак моњи
нав камол ёфт ва зебоияш афзун гардид. Дастурон, сарону
марзбонон ва перомуниёни Њурмуз, падараш, дарбори ўро дар
миён гирифтанд ва кохи вайро даме рањо намекарданд ва аз марзњо
нигоњдорї мекарданд ва корњои кишварро меперостанд ва бар
дороињо меафзуданд ва фармондорону коргузоронро сомон
медоданд ва ба сипоњиён ороиш мебахшиданд ва ононро барои
набард омода мекарданд ва корњоро ба њамон гуна, ки дар рўзгори
Њурмуз буд, мечархонданд.
Чун ба њама љо огоњї расид, ки Эрон беподшоњ аст ва ёрони
Њурмуз кори кишварро ба даст гирифтаанд ва гоњи баромадани
кўдакро мебаюсанд, ки биболад ва кори кишварро сомон дињад ва
онро обод кунад, шоњон аз њар сў ба Эрон озманд шуданд ва
тозиёну румиён ва туркон ба сўи бисёре аз каронањои Эрон даст
дароз карданд.
Дар ин њангом тозиён беш аз њама ба Ироќу Форс наздик буданд
ва чун гирифтори сахтии гузарон ва тангдастї буданд, худро
ногузир медиданд, ки ба њар сў бираванд ва ба зўри лабаи1 шамшер
ва сари найза чизе ба даст оранд ва рўзгор сар кунанд. Пас гурўњи
бисёре аз сарзамини Ийёд ва билоди Абдуќайс ва Бањрайн ва
Њаљар ва Козима ва љуз он ба сўи Ироќ ва каронањои Форс рўй
оварданд. Бар мардумон ва чорпоёну сарзамини он чира шуданд ва
дар он љо бисёр табоњї бор оварданд ва њарчї тавонистанд
чаповул карданд. Гурўње аз румиён низ бо Ироќ љангиданд ва онро
ба табоњї кашиданд ва гурўње аз мардуми онро ба асирї гирифтанд
ва пањнањоро чаповул карданд.
Туркон низ бар бисёре аз шањрњо ва каронањои Хуросон чира
шуданд. Лекин порсиён мекўшиданд, ки нофи кишвар ва гавњари
миёнини ин гарданбандро нигоњ доранд ва њама кўшишашон ин
буд, ки аз марзњо нигањбонї кунанд ва марзњои кишварро устувор
доранд ва он чиро дар даст доранд, пос доранд. Ва аз ин ки душман

1

Лаба – тезї.
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перомуни ононро фаро гирифта буд, хуни дил мехўрданд ва аз ин
ки душманон ба бахшњои дурафтодаи кишвар басанда кардаанд ва
чашми оз аз шањрњои бузург барбастаанд, дил хуш доштанд.
Чунин буд то Шопур бузург шуд. Нахустин нишонае, ки аз
боландагии ў ёфтанд ва нишонањои бартарии ўро диданд, ин буд,
ки пагоњирўзе аз хурўшу фарёд ва зораву нолаи мардум аз хоб
парид. Аз чокарону перомуниён ангезаро пурсид. Гуфтанд: ин овои
мардуме аст, ки аз пули рўи Даљла мегузаранд ва аз фарљоми бади
фишори омадагону равандагон метарсанд ва аз афтодан дар обу
ѓарќ шудан бим доранд ва мехоњанд роњро барои онон боз кунанд,
то аз канори њам бигзаранд. Шопур гуфт: ба љони худам савганд,
ки дарњамфишурдагии мардум дар чунин љое пургазанд аст. Ройи
ман ин аст, ки пули дигаре дар наздикии њамон пул бисозанд, то як
пул вежаи равандагон ва пули дигар азони ояндагон бошад ва аз
бархўрду фишор бирањанд ва осебе ба кас нарасад. Њамагон аз
зиракї ва жарфбиниву некхоњии ў барои мардум бар хурдсолияш
дар шигифт афтоданд ва аз андешаи устувори вай дар кори кишвар
дилгарм шуданд. Њанўз офтоби он рўз фурў нарафта буд, ки пули
дувум баста шуд ва осониву бањрамандии бисёр ба мардум расид ва
газанде бузург ва тарсе љонкоњ аз онон дур шуд.
Нишонањои бартарии Шопур аз њамон даврони кўдакї, гувоњи
он буд, ки ба пойгоњи волое хоњад расид. Дар нављавонї низ
нишонањое дар ў буд, ки навид медод, ки подшоње баландпарвоз
хоњад шуд ва гиру дори навоварињояш гувоњ буд, ки рўзгор ўро ба
орзуњояш хоњад расонд.
Шитофтани Шопур барои кинхоњї аз тозиён
Чун Шопур ба синни мардон расид, тозагї, нерўмандї ва
зиракии љавонон ва шукўњу корозмудагиву хирадмандии пирон дар
ў гирд омада буд. Ва дар ойини саворкорї ва силањшўрї озмуда
шуда буд, танњо хостааш кинакашї аз душманони наздике буд, ки
бар бахшњое аз кишвар тозиш оварда буданд, инон тозиён буданд.
Хашми Шопур дар баробари тозиён бо болиданаш фузунї
меёфт ва кинае, ки аз онон ба дил дошт, чун хун дар рагонаш равон
мешуд. Пас, бар он шуд, ки ба сўи онњо биравад ва бар эшон тозиш
оварад ва решаи тозиёнро барканад, барои ин аз миёни сипоњиён,
саромадон ва гурдони диловар чун шерони бешаро баргузид ва
касеро бар кишвар гуморид ва худ бо сипоњ ба сўи душман
шитофт.
Нахуст бар касоне аз ќабилаи Ийёд, ки ба Савод фармон
меронданд, юриш овард ва хуни ононро ба хок рехт ва љуз касоне,

‐ 264 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ки ба Рум гурехтанд, касе рањої наёфт, ба гунае ки саргузашти
эшон достоне барои нобудї гардид. Чунонки њазрати Алї ибни
Абитолиб (85), ки Худо аз ў хушнуд бод, њангоме ки огоњ шуд, ки
Муовия (86) ба Банї Тамим (87) нома навишта ва аз онон хоста аст,
ки бар Алї бишўранд ва бархе аз эшон фарохони Муовияро
пазируфта буданд, дар шањри Кўфа бар тахти суханварї баромад
ва аз ин рухдод чунин достон овард:
ً رِﺷﺎداﻠﺸﱠﻘﺎء ﻟﺮَى اﻟﻐﻰﻳاَو
ًﺴﺎدا ﻓﻼحﺮَى اﻟﺼﺎ ً ﻳﻴإنﱠ ﺣ
ً إﻳﺎداﻮاد ﺑِﺎﻟﺴﻮر ﺳﺎﺑﻟـَﻚ

 ﻛَﻤﺎ ا َﻫـﻦ اﻟﻬﻼك ﻣﺮَﻳﺐﻟَﻘ

Яъне: Мардуме, ки некиро дар табоњї мебинанд ё аз рўи нагунбахтї
гумроњиро роњи рост меангоранд,
Ба нобудї наздиканд, њамчунон ки Шопур дар Савод Ийёдро нобуд кард.
Сипас Шопур аз дарё гузашт ва ба сарзамини Хат(т) даромад ва
бо шамшер бар мардуми Бањрайн тозиш овард ва ононро порапора кард. Аз онон товон напазируфт ва ѓанимат наситонд, гўё дар
ин юриш гуфтаи Абўтаммомро (87) ба кор баста буд:
ﻠَﺐﺴﻠُﻮبِ ﻻاﻟﺴﺔِ ﻓﻰِ اﻟـْﻤ اﻟـْﻜَﺮﻳﻬﻮمﻳ
ـُﺘﻤﺎ اﻟﻐﺎبِ ﻫـِﻤد اُﺳﻮدإنﱠ اﻷ ُﺳﻮ
Яъне: Ба ростї, шерон њамон шерони бешаанд, ки дар рўзи набард њамаи
хоставу кўшишашон душман аст, на чаповул.
Сипас њамчунон ба пеш мерафт то ба сарзамини Њаљар расид, ки
дар он мардумони бисёре аз тозиёни Тамим – Бакр ибни Воил ва
Абдуќайс мезистанд ва чунон хуне аз онон рехт, ки гўё сел равон
гардид.
Пас аз он ба сарзамини Абдуќайс рў нињод ва бо кандани
шонањои эшон тозиёнае аз шиканља бар онон фуруд овард. Пас ба
сўи Ямома рафт ва дар он љо растохезе ба по кард. Њама
чашмањоро бо хок биянбошт ва чоњњоро кўр кард. Сипас ба
сарзамини Бакр ва Таѓлиб юриш бурд, ки миёни Эрон ва Рум дар
сарзамини Шом аст ва мардуми он љоро чун сарнавишти осмонї аз
миён бурд ва монанди оташ, ки дар чўби хушк бияфтад, њамаро
нобуд кард. Пас, он кушторро ба дигар тозиён фаро густард ва
ононро дар хонањо ё паноњгоњњо бо гирифторињое кушанда ва
нобудкунанда кушт ва шонањои панљоњ њазор танро шикофт ва
барои њамин ўро Зулактоф (шонашикоф) хонданд. Лекин бар Яман
юриш наёвард, зеро шоњони Яман ўро дўст доштанд ва дар
бузургдошти вай мекўшиданд. Бархе низ гўянд, ки Шопур барои
гирифтории бузурге, ки дар љанги Яман барои Кайковус пеш омада
буд, рафтан бар Яманро бадшугун медонист.
Њанўз шамшери Шопур аз хуни тозиён сероб нашуда буд ва аз
куштани онњо дилаш хунук нагашта буд, ки пиразане хушсухан бар
сари роњаш истод ва фарёд баровард.
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Шопур истод. Зан гуфт: шоњо, агар хунхоњї мехостї, ки беш аз
он чи бояд, куштї, вале агар мехоњї њамаи тозиёнро бикушї,
бидон, ки кори ту бе бодафрањ нахоњад монд, агарчї замоне бар он
бигзарад. Шопур фармон дод, ки аз куштор даст бардоранд.
Гўянд: хостаи пиразан аз суханонаш, паёмбари мо њазрати
Муњаммад, дуруди Худо бар ў, будааст, ки интиќоми арабро аз
форс хоњад гирифт, зеро гузоришњои тозиши Паёмбар бисёр солњо
пеш, ки оѓозу анљоми он пайдо нест ва пеш аз зодани Паёмбар бар
забонњо мегашт ва он њамаи љиноёте, ки Шопур бар тозиён раво
медошт, аз тарси вазидани тундбоди тозиён буд, ки шунида буд бо
омадани Паёмбар ва чира шудани онон бар кишвараш, ба номи он
њазрат хоњад вазид.
Даромадани ношиносонаи Шопур ба сарзамини
Рум ва ба дом афтоданаш
Чун Шопур аз тозиён кинхоњї кард ва касонеро, ки ба љо монда
буданд, зери назар гирифт ва аз газандашон осуда шуд, бар дилаш
гузашт, ки аз румиён низ кина кашад ва оташи дил фурў нишонад,
чї онон њамсоягони баде буданд ва аз ин пеш бар гўша ва канори
кишвараш юриш оварда буданд.
Аз ин рў, барои љанг бо эшон ва чирагї бар онону даст ёфтан
бар кишварашон ба кори омодагии размї пардохт. Барои расидан
ба ин њадаф мехост, ки нахуст чигунагии њоли онњоро бидонад ва
аз розњои эшон огоњї ёбад. Пас ба гунаи ношинохта ба Рум
биравад, њамон гуна ки Исфандиёр ба Рўиндиж рафт ва Искандар,
ки ба лашкаргоњи Доро даромад. Ва чунин санљид, ки бо даст задан
ба ин хатову хатари бузург ба пирўзї хоњад расид, њамчунон ки
Исфандиёр ва Искандар ба пирўзї расиданд, вале намедонист, ки
кори нодуруст нодир аст, агарчи ба дурустї биянљомад. Лекин сарнавишт чашму биноияшро баст, то бар тавсани худписандї
баромад ва даргоњи гирифториро бикўбид ва худро дар чанголи
бало афканд. Пас, бар кишвару сипоњ љойнишине баргузид ва ба
фармондорон нома навишт ва фармонњо дод ва худ ношинохта роњ
афтод, то ба кишвари Рум даромад ва ба шањри Ќайсар расид ва
ниёзњои худро дар он љо баровард. Магар ки Ќайсар бори
њамагонї дода буд.
Шопур дар миёни мардум ба пешгоњи Ќайсар рафт, вале
чокарону перомуниёни Ќайсар аз ноошноии чењра ва зебоиву
хушрўии ў ба гумон афтоданд ва пўшида ўро ба якдигар нишон
доданд ва аз якдигар пурсиданд, ки кист?
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Ногоњ яке аз касоне, ки пеш аз ин Шопурро дар Эрон дида буд,
ўро шинохт ва ба Ќайсар, ки дар анљуман бо вежагон ба гуфтугў
нишаста буд, огоњї расонд. Ќайсар Шопурро фаро хонд ва ба худ
наздик кард ва пурсид, ки ту чї кораї? Шопур дар посух бозмонду
забонаш гирифт. Дар њамин њангом љоме хусравонї (89) дар дасти
яке аз њамнишинони Ќайсар буд, ки чењраи Шопур бар он нигошта
буд ва чун бодаашро нўшид, дар он нигарист, дид, ки наќш ба
тамомї ба Шопур мемонад.
Онро ба Ќайсар нишон доду гуфт: шоњо барои дурустии воќеа
нишони дигаре маљўй. Инак ин нигор ва ин њам Шопур. Чун
Ќайсар њардуро баробар кард, донист, ки худи Шопур аст, ки ба
љосусї омадааст. Пас, фармон дод гове бикушанд ва пўсти онро, ки
њанўз гарм бошад, бар Шопур бикашанд. Чунон карданд ва бар ў
нигоњбон гумориданд.
Ќайсар ба даст омадани Шопурро ѓанимат шуморид ва фардои
њамон рўз фармон дод, ки ба сўи Эрон равон гарданд. Худ низ
омода шуд ва бо сипоњ оњанги Эрон кард. Ва Шопурро, ки
посдорон бар ў гуморида буд, њамроњи худ бурд. Ба њар шањре аз
шањрњои Ироќ, ки дармеомад, сипоњиёни онро мекушт ва хостањои
онро чаповул мекард. Сохтумонњоро вайрон мекард ва дарахтонро
мебурид. Њамин корро дар бештари шањрњои Ањвоз ва Форс анљом
дод, то ба шањри Љундишопур даромад ва дид, ки сарони Порс ва
бузургону марзбонон дар шањр паноњ гирифтаанд. Ногузир дар
дарвозаи шањр бор андохт ва лашкаргоњ сохт ва шањрро дар миён
гирифт, вале натавонист онро бигушояд, чи дижи шањр устувор буд
ва мардумони диловар дар он буданд.
Рањоии Шопур ва гирифтор шудани Ќайсар
Дар њангоме ки Ќайсар ва сипоњ дар беруни Љундишопур буданд, шањрро дар миён гирифта буданд ва Шопур дар миёни асирон
дар пўсти гов буд ва нигањбоне бар ў гуморида. Чун шаби «љашни
чалипо» фаро расид, нигањбонон андаке аз ў ноогоњ шуданд.
Шопур бо асирони ањвозї, ки дар наздикияш буданд, ба забони
эшон сухан гуфт ва аз онон хост, ки аз хикњои1 равѓан, ки дар он
наздикї буд, ба рўи пўсти гов бирезанд. Ду бору се бор чунин
карданд, то пўсти гов нарм шуд.
Шопур худро аз он људо кард ва берун омад ва ба оњистагї ба
рўи замин хазид, то худро ба дарвозаи шањр расонд. Он гоњ нигањ-

1

Хик – машк.
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бононро ба ном хонд. Нигањбонон ўро шинохтанд ва дарро ба
рўяш гушуданд ва ўро ба даруни шањр дароварданд ва муждадењон
њисориёнро аз рањоии Шопур ва даромаданаш ба шањр огоњ
карданд. Пас ба боли шодї ба сўи Шопур парвоз карданд ва хушии
онњо ба нињоят расид ва ўро намоз бурданд ва ашки шодї рехтанд
ва аз он чи бар ў гузашта буд, пурсиданд.
Шопур њамаи достонро бозгуфт. Гуфтанд: Худойро дар рањоии
ту розе аст, бегумон Худованд ба ту нерў медињад, ки бар румиён
битозї. Шопур гуфт: эй мардум, њам акнун њангоме фаро расидааст, чї румиён саргарми љашни худ њастанд ва аз ин рўйдод
огоњї надоранд ва бештари онњо барои фароњам овардани ниёзмандињои љашн пароканда шудаанд, бишитобед ва бедиранг омода
шавед, то њамин ин шаб, пеш аз он ки чигунагии кори моро дарёбанд ва худро омода кунанд ба онњо шабехун бизанем. Эрониён бо
шавќу ози бисёр аз Шопур фармон бурданд ва љангафзор
баргирифтанд ва барнишастанд.
Њамин ки румиён ноќуси нахустро навохтанд, порсиён бар онон
юриш бурданд ва эшонро дар миён гирифтанд ва аз дами шамшер
гузарониданд.
Шопур касеро фиристод ва паём дод, ки ќайсарро накушанд ва
ўро зинда ба асирї бигиранд ва назди ў биёваранд. Њанўз хуршед
нодамида буд, ки онњоро аз беху бун барканданд ва бар хостањову
занонашон даст ёфтанд ва Ќайсарро ба асирї гирифтанд ва ба
назди Шопур оварданд. Шопур фармон дод, ки ўро ба занљир
бикашанд.
Сипас ба ў гуфт: њамчунон ки ту маро зинда нигоњ доштї, ман
туро низ зинда нигоњ медорам. Акнун товони хостањое, ки аз мо
гирифтаї, бозпас дењ ва њар љо аз сарзамини ман вайрон кардаї
обод кун ва сохтмонњое, ки андохтаї, бо хоки кишварат бозсозї
кун ва ба љои њар дарахти хурмое, ки кандаї, дарахти зайтуне
биншон ва ба гардан бигир, ки божро њамасола бипардозї.
Ќайсар гуфт: њамаро аз љону дил пазируфтам. Шопур ўро водор
кард, ки Шодурвони Шопурро (90) дар Шуштар бисозад ва шањри
бостонии Мадоинро бозсозї кунад ва Љундишопурро обод кунад
ва пули Дуљайлро бо пањноии њазор бозу ва пули сари роњи
Арраљонро ба Форс бисозад.
Ќайсар барои анљом додани фармон номае ба Рум фиристод ва
фармон дод, ки хостањову коргарон ва созандагонро бифиристанд
ва бо киштиву горї1 хок биёваранд. Румиён даст ба кор шуданд.

1

Горї – ароба.
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Борњо пушти сари якдигар мерасид ва румиён кори сохтани
шањрњову пулњо ва бозсозии сохтмонњои Ироќ ва Форсро оѓоз
карданд ва дарахтони зайтун коштанд. То он рўзгор дар Ироќ
дарахти зайтун набуд.
Шопур бо ќайсар ба сўи Мадоин бозгашт. Ќайсар аз Шопур
дархост, ки ўро рањо кунад ва бипазирад, ки пуле, ки ба гардан
дорад, бахшеро дастодаст ва бахшеро пасодаст бипардозад.
Шопур дархости ўро пазируфт ва ўро пай кард ва тасмае ба
пояш баст ва гуфт:
Ин кайфари туст, ки ситам бар мо оѓоз кардї ва ўро бар хар
нишонду бар Рум фиристод. Барои ин румиён кафшњои худро наъл
назананд ва танг бар чањорпоён набанданд.
Ёдкарди дигар корпояи Шопур, ки дар дигар заминањо анљом дод
Пас аз он ки Шопур ба кори ободонї ва шањрсозї рўй овард,
нахуст шањри Хуррашопурро дар Ањвоз сохт. Ин њамон шањри
Шуш аст ва дар Савод Фирўзободро сохт, ки њамон Анбор аст ва
Нишопурро дар Хуросон сохт, ки онро Абаршањр номанд. Дар
Њинд шањри Фаршопурро пай афканд.
Пас аз сохтани шањрњо бештарини кўшиши худро ба кандани
љўйњо, бастани пулњо, падид овардани дењистонњо ва калотањо1 ба
кор бурд. Бо тозиён оштї кард ва њар тирае аз асирони арабро дар
љое монанди сарзамини худашон љо дод. Банї Таѓлибро дар
Дорайн ва Абдуќайс ва тирањое аз Тамимро дар Њаљар, Бакр ибни
Воилро дар Кирмон ва Банї Њанзаларо дар Туљ дар перомуни
Форс ва бузургони арабро дар шањри Фирўзшопур нишонд. Пас
чун он чи дар бораи љанг бо румиён мехост, бароварда шуд, бар
сари мардумони Санљор, Басрї, Тавона ва Омид, тохт ва гурўњи
фаровоне аз ононро ба асирї гирифт.
Бархе аз эшонро дар Шуштар ва Шуш љо дод ва ононро ба кори
бофтани дебо ва хаз водошт. Пас аз он ки аз кори Араб ва Рум
бипардохт, ба сўи Хуросон ва Тахористон равон гардид ва бар
онњо низ сар кашид ва туркон ва њайтолиёнро аз он ронд ва ба
шоњони Синду Њинд нома навишт ва аз онњо бож хост. Онон
фармони Шопурро пазируфтанд ва дастури ўро гардан нињоданд
ва бо фиристодани армуѓонњо ва хостањо мењрубонии худро ошкор
карданд. Пас аз он, дар њоле ки бемор буд, ба Форсу Ањвоз бозгашт
ва дар ин њангом нишонаи сафарњои паёпай бар ў ошкор мешуд.

1

Калота - дења.
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Чун танаш нотавон ва устухонњояш коњида ва дидаш кам шуда буд,
ба Форсу Ањвоз бозгашт.
Мўбадон ва марзбонон ба Шопур гуфтанд: касоне дар миёни мо
њастанд, ки чандин сол аз шоњ бузургтаранд, бо ин њама чунонки
солхўрдагї бар шоњ асар гузоштааст, дар онњо нишонае ба љо
нагузоштааст. Ва ин аз он рўст, ки шоњ бо сафарњову љангњо ва
кашидани ранљњо худро хаста карда дигаргунињои бисёр ва обу
њавои сарзаминњо низ бо ў созгор набудааст.
Акнун раъй он аст, њамчунон ки ба кори кишвар расидагї
мекунад, ба тандурустии худ бипардозад ва њамон гуна ки
кишварро ободон гардонида, тани хешро низ дуруст ва ободон
кунад.
Аз ин рў, бояста аст, пизишке корозмуда аз Њинд фаро хонда
шавад, то ўро дармон кунад, чї пизишкони румиро ба ангезаи
кинае, ки доранд, устувор натавон донист.
Шопур фармон дод, то дар ин бора ба шоњи Њинд бинависанд.
Шоњи Њинд пизишке фиристод, ки гўё дониши пизишкї ба ў илњом
шуда буд. Пизишк дар кори дармон комёб шуд ва Шопур бењбуд
ёфт ва тандурустии худро бозёфт ва чунон гузашта мехўрду
менўшид ва ба шикор мерафт.
Шопур њаќќи пизишкро чунонки шоиста буд, бигузорид ва ўро
тавонгар гардонид ва гуфт: накўтарини шањрњоро баргузинад.
Пизишк барои зистани худ Шўшро баргузид. Шопур ўро ба Шуш
фиристод ва ў то поёни зиндагонї дар он љо монд. Аз ин љост, ки
мардумони Шуш аз мардумони Ањвозу Форс дар пизишкї
саромадтар њастанд, чї онњо дониши пизишкиро њам аз пизишки
њиндї ва њам аз асирони румї, ки дар он љо буданд, омўхтанд. Пас
аз он мардумони Шуш пизишкиро аз падарони худ ба ирс бурданд.
Шопур бародаре дошт ба номи Ардашер, ки як моњ пас аз ў аз
яке аз савгулињои Њурмуз зода шуда буд. Чун рўзгори Шопур ба
сар омад, ба њафтоду ду солагї расида буд, шоњиро ба Ардашер
супурд ва ба ў суфориш кард, ки пас аз худ шоњиро ба писари вай
Шопур писари Шопур, ки дар он њангом кўдаки хурдсол буд,
бисупорад. Он гоњ љон ба љонофарин супурд.
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ПОДШОЊИИ АРДАШЕР ПИСАРИ ЊУРМУЗ
Чун Ардашер писари Њурмуз пас аз бародараш шоњ шуд, барои
дидор бо бузургон ва сарон анљуман кард.
Чун бар ў даромаданд, Худоро барои ў бисёр бихонданд ва аз
бародараш Шопур ситоиши фаровон карданд. Ардашер ба хубї
пурсишњои онњоро посух гуфт ва сипосгузории эшон аз бародарро
баљо донист ва ба онњо сухан дод, ки ба роњи ў биравад ва аз ў
пайравї кунад. Ва гуфт: бародарам барои њамаи корњои шумо
бунёди устувор нињодааст ва ранљи онро аз гардани мо бардоштааст.
Худованд ба ў аз мову шумо подоши нек дињод. Аз Худо
мехоњем, ки мову шуморо бар анљом додани он чи хубии ин љањон
ва он љањон дар он аст, ёрї фармояд.
Вале чун подшоњияш устувор шуд ва фармонаш раво гардид, ба
кинхоњї аз бузургон ва сарон рўй овард ва онњоро барои он чи аз
рўзгори бародар ба дил дошт, мегирифт ва яке-яке мекушт, то ин
ки бузургон ва марзбононро тарсонд, ки ба кўтоњ кардани дасташ
ва бардоштани ў аз подшоњї якдил шуданд ва ўро пас аз чањор сол,
ки аз шоњияш мегузашт, бардоштанд ва Шопур писари Шопурро,
ки барои шоњї номзад шуда буд, ба шоњї бардоштанд. Он моњи
нав кунун моњ тамом гашта буд ва нишонањои боландагияш ошкор
шуда. Бо ў ба подшоњї паймон бастанд.
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ПОДШОЊИИ ШОПУР ПИСАРИ ШОПУР
Чун Шопур писари Шопур ба подшоњї расид, мардум аз
расидани подшоњии падар ба ў шод шуданд ва назди ў омаданду
гуфтанд: Эй моњи нави бозмонда аз он моњи тамом, эй тоза аз он
дарахти арљманд! Подшоњї бар ту ва мо гуворо бод! Фархунда бод
рўзе, ки афсар ва гоњро аз падар ба ирс бурдї! Худованд рўзгори
подшоњии туро фузунтар аз подшоњии шоњони гузашта кунад ва
дасту тавоноии туро барафрозад ва фардои туро аз имрўз бењтар
кунад, то хуљастагињои подшоњии тоза ва бахти њумоюнатро
ошкор созад.
Шопур ба некўтарин гуна ба онњо бархўрд кард ва дуоњои некў
гуфт ва зинда сохтани доду нобудии бедодро ба гардан гирифт.
Сипас ба гумоштан ва бардоштан (коргузорон) пардохт. Фармон
медод ва бозмедошт. Ва аммуи барканор шудааш гардан ба
фармони ў нињод ва шоњон низ аз ў фармон бурданд ва корњои
кишвар сомон ёфт.
Чун панљ сол аз подшоњияш гузашт, рўзе ба шикор рафта буд,
хаймае бузург барои ў барафроштанд, њангоме ки хобида буд,
тунбоде вазид, ки мехњои чодарро аз љо канд. Ва сутуни хайма
афтод ва сарашро шикаст, чунон ки маѓзи сараш парешон шуд.
Сўги ў бар њамагон гарон омад. Бархе низ гуфтанд, ки чун андешаи
ў дигар шуда буд ва мехост бадрафторї биёѓозад, Худованд бодро
бар ў фиристод ва мардумро аз газанди ў осуда кард.
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ПОДШОЊИИ БАЊРОМ ПИСАРИ ШОПУР
ФАРЗАНДИ ШОПУР
Дар кўдакї Бањромро «Кирмоншоњ» мехонданд, чї падараш ўро
бар Кирмон гумошта буд. Чун афсар бар сар нињод, бузургон ва
сарони кишвар бар ў гирд омаданд ва њамон гуна ки Худоро барои
падаронаш хонданд, барои ў низ Худоро хонданд ва ниёиш
бурданд.
Бањром дар посухи онњо гуфт: Худованд фарохони шуморо
баровард ва моро ёрї дод, то аз ў бихоњем, ки ба он чї дар бораи
шумо дар дил дорем, бирасем. Ў пайваста дар корњо устувор буд.
Бар душманон сахтгир ва дўстдори мардум буд ва корњои нек
анљом дод, ки аз он миён сохтани рўди Кирмоншоњ буд, ки ба тозї
ба он Ќармисин мегуфтанд. Чун ёздањ сол бар подшоњияш
баромад, мардумон бархе аз корњои ўро написандиданд ва бар ў
шўриданд.
Марде тире ба сўи ў андохт, тир ба гулўяш нишаст ва ўро кушт.
Куштори бист њазор тан натавонист љилави маргашро бигирад.
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ПОДШОЊИИ ЯЗДИГУРД ПУРИ БАЊРОМ ПИСАРИ ШОПУР
Яздигурд њам ў аст, ки ўро «Яздигурди базањкор» мехонанд. Ў
бисёр бадхўю тунд, беандоза худписанд ва ситамгар буд. Порсиён
аз баднињодї ва палидии ў огоњ буданд, вале љуз пазируфтани
подшоњии ў чорае надоштанд ва умед медоштанд, ки комёбї аз
подшоњї ўро дигаргун кунад ва ба роњи рост ва дуруст бозгардонад. Њамчунон ки подшоњї Бањроми дуюм ва Њурмуз пури
Нарсиро бо њамаи бадхўї ва сангдилие, ки доштанд, фарњехта ва
покиза кард ва ба роњи рост овард.
Чун афсар бар сари ў нињоданд ва пеши ў истоданд, бо ин ки аз ў
нохушнуд буданд ва аз ў метарсиданд, њамон гуна ки барои падараш Худоро хонда буданд, барои ў низ Худоро хонданд. Вале
Яздигурд бо сарсангинї ба онњо нигоње афканд ва худро бартар аз
он донист, ки ба онњо посух гўяд ва танњо ба такон додани сар ва
ишораи даст басанда кард ва бо ин бархўрд дар њамон нахустин
љом ба онњо дурдї нўшонид.
Мардумон, ки аз пеши ў берун омаданд, саргашта буданд ва пой
бар замин кашиданд ва дандони пушаймонї ба њам месуданд.
Яздигурд њамчунон буд ва чун љои пояш устувор шуд ва
подшоњияш њамагир гашт ва наздику дур ба фармонаш гардан
нињоданд, тавоної ўро ба гуноњ кашонид. Дасти ситам ва бедод
гушуд, бегуноњонро тарсонд ва нерўмандонро хор, нотавононро аз
беху бун барканд ва хунњо рехт ва нишонањои додгариро аз миён
бурд ва порсиёнро сарафканда кард.
Худраъйї пеша кард ва бозори суханчиниро равнаќ дод.
Сахттарин шиканљањоро бар дўши мардум нињод ва њеч кас, агар
њам аз наздиконаш мебуд, наметавонист аз ситамдидае пуштибонї
ё барои ў хоњишгарї кунад, ё дар бораи андўњрасидае сухан бигўяд.
Ва агар њам густохї мекард ва ба умеди подоши онљањонї аз ў
мехост, ки дар кори зиндонї ё дармондае аз сари некї бинигарад,
мегуфт: чї чиз гирифтаї? ва чанд ситонидаї? Бо ин кор дари
хоњишгариро бибаст ва њар рўз бар бадї ва газанди мардум афзуд.
Саргузашти Бањроми Гўр писари Яздигурди базањкор
Камтар бачае аз Яздигурд зинда мемонд. Чун Бањром зода шуд
ва Яздигурд хушдидорї ва зебоии ўро дид ва нишонањои поксириштии ўро, ки аз љоњи волои ў огоњї медод, нигарист, ўро дўст
дошт ва дар нигоњдории вай кўшид ва аз ситорабинон хост, ки
толеи ўро бубинанд ва дар ситорааш бинигаранд.
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Ситорабинон њамаи хушбахтињо ва хушињоро дар ў диданд ва ба
Яздигурд пешнињод карданд, ки ўро дур аз худ дар љое хушобу
њаво парвариш дињад.
Яздигурд Бањромро ба устондори худ, Мунзир ибни Нўъмон
писари Имруулќайс - подшоњи Њира супурд ва ўро гиромї дошт ва
фармон дод, ки дояе барояш баргузинад ва ба хубї ба хўроки ў
расидагї кунад ва ўро дар созгортарин љой парвариш дињад.
Мунзир фармон пазируфт ва ўро ба љойгоњи фармонравоии худ
дар Њира бурд, ки дар Ироќ љое ба покиву хушї ва гувороии обу
њавои он љо нест. Барои доягии ў се зани тандуруст ва боњуш ва
некпарварда аз нажоди бузургон гузин кард, ду тозї ва яке ѓайри
тозї. Ин се зан ба навбат ба ў шир доданд ва занони худи Мунзир
ба ў хидмат ва мењрубонї карданд. Сипас Мунзир кохњои Хаварнаќ ва Судайро, ки аз бењтарин сохтмонњои Араб буд, дар беруни
Њира сохт ва Бањромро дар он љой дод ва ўро гиромї дошт ва аз
њеч кўшише дар бузургдошти вай фурў нагузошт. Чунонки ба
тундї ва некї меболид ва оинњои тозиёнро фаро мегирифт ва ба
расої ва накўї ба арабї сухан мегуфт ва хубињои фарњанги арабро
фаро гирифт. Њанўз ба синни рушд нарасида буд, ки дар асбсаворї
ва тирандозї ва силањшўрї ба љое расид, ки ангуштнамо гардид.
Мунзир фармони Бањромро дар њама дороияш равон гардонид,
то он љо ки асби ягонаашро, ки дар араб њамто надошт, ба ў
бахшид.
Бањром аз Мунзир хост, ки некињои худро барои ў ба камол
бирасонад ва бањраварї аз духтарону ромишгаронро барои вай
фароњам кунад, то ширинии зиндагияш бо онњо комил шавад.
Мунзир аз ин ки рўи Бањром бо ў боз шудааст, шод гашт ва
њамаи духтарони зебои хушхўи бемонандро пеши ў овард ва дасти
ўро дар боданўшї боз гузошт.
Бањром аз онњо бањра мебурд. Ва аз шодмонињои вежаи шўри
љавонї бањраманд шуд. Ў рўзњоро миёни ишќ, ромиш, шикор ва
бозї бахш карда буд. Рўзе хост, ки њамаи хушињо – шикор,
хунёгарї ва шаробу дилбаронро якљо гирд оварад. Барои ин хоста
бар бењтарин шутури мода нишаст ва Озодвори ромишгарро бар
тарки1 худ нишонид ва машке аз бода ва љоме заррин баргирифт ва
ба шикоргоњ рафт. Менўшид ва ба овоз гўш медод, ногоњ галаи
оњуе бар ў гузашт.

1

Тарк – пушти сари савор дар рўйи маркаб.
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Аз Озодвор пурсид: кадом якро барои ту шикор кунам? Гуфт:
оњуи наре шикор кунї, ки чун мода бошад ва модаоњуе, ки монанди
нар бошад!
Бањром гуфт: дархости душворе кардї! Пас тире, ки пайкони он
чун њилоли моњ хамида ва душох буд, ба сўи оњуе афканд, ки њар ду
шохашро аз љо канд ва бе он ки осебе ба сараш расида бошад,
монанди модаоњуи бешохе шуд. Пас, ду тир бар модаоњуе афканд,
ки чун ду шохи истода, дар сараш љо гирифтанд ва ба гунаи оњуи
нар даромад. Озодвор гуфт: дастат марезод, сарварам. Инак, танњо
мондааст, ки дасту пои ин модаоњуро ба њам бидўзї. Бањром аз
афзунхоњии ў ба хашм омад ва тире бар сари модаоњу афканд ва
чун љонвар хост, ки бо пои худ сарашро бихоронад, тири дигаре
афканд, ки сару дасташро ба њам дўхт. Ва чун аз ин тирандозии
шигифту њунарнамоии шигарф бипардохт, духтаракро ба зери пои
шутур афканд ва ба ў носазо гуфт ва афзуд, ки ту бо ин афзунхоњї
мехостї маро сарафканда кунї. Духтарак зери пои шутур поймол
шуд ва то замоне дароз бењбуд наёфт. Бархе гуфтаанд, духтар бо
афтодан ва поймол шудан, љон супурд.
Чун Мунзир аз ин рўйдод огоњ шуд, Бањромро аз осеби чашмзахм ба Худо супурд ва фармон дод, ки чењраи вай ва духтари
ромишгар ва модашутуру оњувон ва чигунагии достонро бар
девори базмгоњи кохи Хаварнаќ бинигоранд.
Фардои он рўз чун Бањром омодаи рафтан ба шикор шуд,
Мунзир низ шодї намуд, ки бо ў њамроњї кунад. Бањром ба асби
сурхе, ки Мунзир ба ў бахшида буд, барнишаст ва њар ду бо ёрон ба
роњ афтоданд. Дар сари роњ ба галаи гўрхаре бархўрданд. Бањром
ба сўи онњо тохт ва ногоњ дид, ки шере бар гўрхаре парид ва
чанголро дар тани гўрхар фурў бурд. Бањром тире ба сўи шер
афканд, ки аз пушт ва шиками гўрхар гузашт ва бар замин нишаст
ва шеру гўрхар њар ду мурда ба замин афтоданд.
Мунзир гуфт: агар ман худ инро аз касе мешунидам ва ба чашми
худ намедидам, њаргиз онро бовар намекардам.
Пас фармон дод, ки наќши ин достонро низ дар пањлўи достони
ромишгару оњувон бинигоранд. Гўянд барои њамин кор ба номи
«Бањроми гўр» баландовоза шуд.
Бањром он рўзро то поён бо Мунзир ба шикор гузаронд ва чунон
шигифтињое ба Мунзир намуд, ки дилашро аз љой бурд ва бар
дўстдориву гиромидошти ў афзуд.
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Омадани Бањром ба пеши падараш Яздигурди базањкор
ва бозгаштанаш ба назди Мунзир
Бањром аз Мунзир дастурї хост, ки назди падар биравад ва аз
дидор ва хидмати ў бањраманд гардад. Мунзир гуфт:
Эй шоњзода! Ман аз шодии ту басо хурсанд мешавам ва басо
хоњонам, ки њамвора туро фармон барам. Лекин падарат, њамон
гуна ки шунидаї, сахт тундхў ва номењрубон аст, фузун бар инњо
ситамгар ва бадбархурд аст ва бо ситамгарї ва бадхўї, ки дорад,
миёни хешованду бегона фарќ намегузорад. Метарсам, ки аз
рафтан ба назди ў пушаймон шавї ва аз тундхўї ва сангдилї ва
хашми ў чизе бубинї, ки туро сахт нохуш ояд. Бањром сухани
Мунзирро напазируфт ва барои рафтан ба пеши падар пой фишурд
ва рои Мунзирро рад кард.
Ногузир Мунзир афзору мояњои боиста барои сафари ў омода
кард ва ўро равона сохт.
Чун Бањром ба назди падар расид, гушодарўї ва таваљљуње, ки аз
падар умед дошт, надид, чи ба ў эътиное накард. Ва њаќќи фарзандии ўро, чунонки шояд, нагузорид. Бањром гуфтаи Мунзирро ба
ёд овард ва аз напазируфтани ройи ў пушаймон гашт ва аз ин ки аз
Мунзир дур шудааст, дилшикаста гашт.
Яздигурд дар пойин овардани пойгоњи фарзанд ва бемењрї ба ў
њеч кўтоњї накард, то љое ки ўро дар ростаи1 чокарон ва перомуниён дар пеши худ ба хидмат биистодонид2.
Рўзе Бањром дар назди падар истода буд, ки беихтиёр чурте зад
ва сараш ба нардаи тахти подшоњ хўрд. Яздигурд бонг бар ў зад ва
ўро дашном дод ва фармон дод, ки ба зиндонаш биафкананд.
Лекин бо хоњишгарии бародари ќайсар, ки барои бастани паймони
оштї ба Эрон омада буд, ўро озод кард ва фармон дод, ки ба
љойгоњаш дар назди Мунзир бозгардад.
Бањром аз шодї бол даровард ва барои рафтани њар чї зудтар
њеч диранг накард, то ин ки худро ба Мунзир расонд.
Мунзир бо сипоњаш ба пешвози Бањром омад. Њар ду барои
бузургдошти якдигар пиёда шуданд. Мунзир аз њоли Бањром ва аз
он чи дар сафар бар ў гузашта буд, пурсиш кард. Бањром гуфт:
некном бошї ва аз накўњиш ба дур монї! Аз рўзе, ки аз ту људо
шудаам, мазаи шодї начашидаам. Ва аз њангоме, ки фармони туро
напазируфтам, ба њеч рўй аз фарљоми кор хушнуд набудаам.
Худойро сипос, ки пас аз он ки маро дар дўзахи дигарон сўхт, ба
1
2

Роста – саф, радиф, рада.
Истодонидан – водор ба сари по истодан кардан.
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канори ту, ки бињишти ман аст, бозгардонид. Мунзир хандид ва
гуфт:
Шоњо, надонистаї, ки «он чи дар оина љавон бинад, пир дар
хишти хом он бинад».
Пас ўро дар кохи худ фурў овард ва гиромї дошт ва мењрубонї
кард ва армуѓонњо, асбон, писаракон ва духтаракони зебо, ки
бањои он наздик ба сад њазор динор буд, пешкаш кард.
Бањром чун гузашта ба шодхорї ва шикор саргарм шуд ва аз ин
ки дубора пас аз гирифторї ба зиндагии хуш бозгаштааст, чашмаш
равшан гардид.
Саранљоми кори Яздигурди базањкор
Чун мардум аз газанди подшоњии ноњинљори Яздигурд ба сутўњ
омаданд ва аз бадроњиву дилсахтї ва фурўмоягии ў басо талхкомї
кашиданд, тири дуо ба сўи осмон партоб карданд ва рўй ба Худо
оварданд ва шабу рўз дуо карданд, ки онњоро аз бадрафтории ў
бирањонад ва газанди ўро аз сарашон кўтоњ кунад.
Рўзе, ки ў дар Гургон бар тахти подшоњї нишаста буд ва
дарбориён гирдогирдашро гирифта буданд, яке аз дарбонон
даромад ва ўро аз пайдоиши асбе огањї дод, яла ва белигому
тезтак, ки дар зебої ва бекостї ва накўї бењамтост ва намегузорад
касе наздикаш шавад, то бар ў даст ёбад.
Акнун омадааст ва бар дари кох истода ва мардум гирдогирди
ўро гирифтаанд ва њама ба њар забоне дар бораи ў сухан мегўянд,
њамаро хира ва шигифтзада кардааст.
Яздигурд диранг натавонист кард ва ба дидани асб шитофт ва
зебоияш чашми ўро низ хира кард ва шодї ба дилаш роњ ёфт, гуфт:
ин некие аст, ки Худованд барои ман омода карда ва маро бо он
гиромї доштааст. Пас наздик шуд ва даст бар пешонї ва кокули
асб суд. Асб тавсанї накард ва роми ў гашт. Яздигурд зину лигом
хост ва даст ба капалаш1 кашид ва њамин ки дар дунболи асб истод,
асб бо њар ду пой чунон бар синаи Яздигурд кўфт, ки афтод ва
дардам љон супурд, ту гуфтї, ки њаргиз зи модар назод.
Мардум нахуст њаросон шуданд, вале пас аз андаке шод
гаштанд. Асб роњи худро кашид ва рафт ва кас надонист, ки аз куљо
омада ва ба куљо рафт. Њама як забон гуфтанд: ин кори Худои
мењрубону бузург буд, ки хост бо куштани Яздигурди накўњида ва

1

Капал – кафал, сурини одамї ва љонварон.
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базањкор, ба мардум зиндагї бахшид. Марги ў пас аз гузашти
бисту як сол аз подшоњияш рух дод.
Он чи пас аз марги Яздигурди базањкор гузашт ва достони
ройзанї дар кори кишвар то расидани Бањром ба подшоњї
Чун Яздигурд дар Гургон даргузашт, бузургону сарон ба Мадоин бозомаданд ва дар кори подшоњи оянда ба ройзанї
нишастанд ва гуфтанд: Худованд бо дињиш ва бахшоиши бузурги
хеш моро аз газанди бадтарин ва ситамкортарини шоњон
ворањонид. Акнун дуруст нест, ки подшоњиро ба яке аз ин
хонадони ситамкор бисупорем, бавежа Бањром, ки афзун бар
њаммонандї, ки ба падар дорад, ба хўйи тозиёну ситамкорї ва
сангдилии онњо низ баромадааст.
Биёед мардеро баргузинем, ки доної ва озмудагї ва гузашту
мењрубониро бо њам дошта бошад ва ўро шоњи худ созем. Њамагон
бар ин њамрой шуданд ва ба подшоњону марзбонон нома
навиштанд, ки дар ройзанї ба онњо бипайванданд. Пас анљуман
карданд ва рой заданд, саранљом бар марде аз фарзандони Сосон Хусрав ном якдил шуданд ва бе он ки бо Бањром ройзанї кунанд,
бо ў ба шоњї паймон бастанд.
Бањром ва Мунзир ва тозиёне, ки бо ў буданд, ба хашм омаданд
ва бо дањ њазор тан марди љангї ба роњ афтоданд, то беруни
Мадоин фуруд омаданд ва ба гурўњи ройзанон паём фиристоданд
ва онњоро сарзаниш карданд ва накўњиданд, ки аз роњи рост ва
баргузидани шоистатарин кас барои шоњї, яксў шуданд.
Шўроиён посух доданд ва Бањром ва ёрони ўро ба нишаст ва
анљуман фаро хонданд. Чун анљуман барпо шуд, пас аз гуфтугўњое,
ки миёни онњо даргирифт, Бањром гуфт: эй мардум, ман аз њаќќи
худам даст барнамедорам ва шоњиро ба дигаре вонамегузорам, пас
агар шумо аз ман фармон баред ва кишварро ба ман бисупоред,
шуморо сипос хоњам гуфт ва бо шумо ба дод рафтор карда некї
хоњам кард ва њуќуќатонро пос хоњам дошт. Ва шуморо аз ин
нигаронї, ки чун падар ситамкор ва бадрафтор бошам, осуда
мекунам. Лекин агар бо ман аз дари нофармонї дароед ва дар
вогузории хаќќи ман ба дигар пофишорї кунед, рўзгоратонро тор
ва рўзатонро шаб хоњам кард ва ба зўр шоњи шумо хоњам шуд ва он
гоњ њамаи шуморо дар баробари сабук шумурдан ва рў гардондан
аз худ, ба кайфар хоњем расонид.
Гуфтанд: имрўз пароканда шавем, фардо гирд оем. Бањром ва
Мунзир ба лашкаргоњ бозгаштанд ва шўроиён, ки аз бунбаст рањо
шуда буданд, замоне дароз ба ройзанї нишастанд. Бархе аз онњо
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њаводори Бањром буданд ва гурўње пуштибони Хусрав ва бархе
дигар ба каси дигар гароиш доштанд, носозгорї боло гирифт.
Чун фардо гирд омаданд, Бањром хомўш монд то шўроиён њарчї
хостанд гуфтанд. Он гоњ лаб ба сухан гушуд ва гуфт: њамоно
подшоњї касеро шояд, ки аз ду арљмандї бархурдор бошад, ки
якеро аз ниёкон бурда ва дигареро худ ба даст оварда бошад ва
шумо хуб медонед, ки нажоди ман аз он ки ба сўи ў гароидаед,
бартар аст ва донишу бартарињои ман аз ў афзунтар. Агар аз ин ба
гумонед, афсарро миёни ду шери даранда бигузоред, њар кадом аз
мо, ки тавонист онро баргирад, шоистатарин кас барои подшоњї
хоњад буд. Пас агар ман афсарро баргирам ва ба Хусрав чира
шавам, бо ман паймон бандед ва маро ба шоњї пазиред ва сипас
маро биозмоед ва дар хўю рафтори ман бинигаред, агар онро
писандидед чи бењтар ва гар на ман бо Худо паймон мебандам, ки
худро аз подшоњї барканор кунам ва чун яке аз шумо бошам ва бо
њар кї шумо паймон бастед, паймон бандам ва аз њар кї шумо
фармон баред, ман низ фармон барам.
Њамагон ин гуфтаро бо хурсандї пазируфтанд ва ду шери
даррандаи гурусна оварданд ва афсар дар миёни онњо гузоштанд.
Бањром ба Хусрав гуфт: кадом як аз мо пешгом мешавад? Хусрав
гуфт: ту. Бањром доман ба камар зад ва ба сўи шерон рафт. Яке аз
ду шер ба рўи ў парид. Бањром бо гурз бар ў навохт, ки гурехт ва
чун дигаре тозиш овард, бо шамшер сар аз танаш људо кард ва
афсарро баргирифт ва ба сар барнињод.
Fиреви шодї аз ёрон бархост ва нахустин касе, ки бо ў паймон
баст, Хусрав буд. Пас аз ў Мунзир ва фарзандаш Нўъмон ва пас аз
онњо дигар марзбонон ва бузургон паймон бастанд. Он гоњ њама
шод шуданд. Бавежа тозиён, чї Бањром парвардаи онњо буд ва
миёни онњо болида буд ва номвартарин ва волотарини эшон ба
шумор меомад ва хоњони эшон буд.
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ПОДШОЊИИ БАЊРОМ ПУРИ ЯЗДИГУРД, НОМБАРДОР
БА «БАЊРОМИ ГЎР»
Чун кори паймон гирифтан ба анљом расид, Бањром ба мардум
бор дод ва афсар ба сар нињод. Бузургон ва марзбонон ва
гузидагони мардум ўро дар миён гирифтанд ва њамон гуна, ки
барои дигар шоњон Худоро хонда буданд, барои ў Худоро хонданд
ва бо офарини ў сухан оѓоз карданд.
Бањром гуфт: акнун аз ситоиши ман даст бидоред, то ин ки бо
некї кардан ба шумо шоистагии онро пайдо кунам. Мардум
гуфтанд: њамон ки аз ту дидем ва озмуне, ки аз бартарии ту ёфтем,
гувоњи шоистагии ту барои њар гуна сипос аст ва њамин моро бас
аст. Акнун сипос Худойро, ки бо подшоњии ту бар мо миннат
нињод ва моро аз сояи ту навмед накард ва аз партави подшоњии ту
бањрамандамон сохт. Он гоњ Бањром бо додгарї ва некї бо мардум
подшоњї оѓоз кард ва бори мардумро сабук сохт ва доди мењтарон
ва кењтарон бидод, ба подшоњони дуру наздик нома навишт. Њама
ба љону дил аз ў фармон бурданд. Сипас Мунзир ва писараш
Нўъмонро бар кашид ва бар онњо љомањои гаронбањо пўшонд ва
њама гуна хоста ба эшон дод ва подшоњии миёни Њиљоз ва Њираро
ба Мунзир вогузорид. Ин нахустин насиме буд, ки бар тозиён вазид
ва сароѓози некбахтии онон буд.
Бањром дар миёни подшоњон бемонанд буд. Чї њама гуна
оинњоро медонист ва ба забонњои гунагун сухан мегуфт. Рўзи љашн
ва шодї ба тозї сухан мегуфт, рўзи бахшиш ба порсї, дар анљумани њамагонї ба дарї, гоњи чавгонбозї ба пањлавї, дар њангоми
набард ба туркї, дар шикор ба зобулї, дар њангоми гирифторї ба
ибрї, дар пизишкї ба њиндї, дар ситорабинї ба румї, дар њангоми
киштисаворї ба набатї ва бо занон ба забони мардуми Њирот.
Ибни Хурдодбењ гуфтааст, ки Њайсам ибни Адї (91) оварда, ки
Њаммоди Ровї (92) сурудае аз гуфтаи Симок ибни Њарб (93)
оварда, ки Савор ибни Зайд ибни Адї ибни Зайд (ровии ашъори
Њира) онро аз Бањром донистааст:
ًﺒﻴﺪا إﺿﺤﻮا ﻟــــﻰ ﻋ ﻗﺪﻢﺑِﺎًﻧﱠﻬ
ٍض ﺑِﻜُﻞﱢ أر ﻋـــــﻠﻢ اﻻﻧﺎمﻟَﻘَﺪ
ًﻮداـــﺴ اﻟْﻤﻮد وﺴ اﻟﻤﻢﻋﺰﻳﺰَﻫ

ﻢﻨْﻬ ﻣﻗَﺘَﻠْﺖـــﻢ وﻠُﻮﻛَﻬ ﻣﻠَﻜْﺖﻣ

ًﻨــﻮدا اﻟْﺠ و اﻟﻜَﺘًﺎﺋﺐ ﻟَﻪﻋﺒﺄت

ٍض أرﻠﻚ ﻣس إذا اﺗَﺸﺎو ﻛُﻨﺖو

ً اﻟـْﻘﻴـُﻮاداﻞَ وﻼﺳﺸْﻜﻮاﻟﺴ ﻳﺑِﻪ

ة أو أُواﻓﻰﻨﻰ اﻟﻤﻘــــﺎدﻄﻴﻌﻓَﻴ

Яъне: Мардуми њамаи кишварњо медонанд, ки њамагї бардагон ва
фармонбарони мананд.
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Ман бар шоњони онон чира шудам ва гиромитарин мењтарон ва кењтарони
эшонро куштам.
Њар гоњ њукмронони сарзамине аз рўи гарданфарозї ба гўшаи чашм маро
менигаристанд, сипоњиёни љанговар ва мардони пархошгар бар сари эшон
мекашонидам.
Пас ё фармон мебурд ё ногањон бар онњо метохтам ва эшонро ба банд
мекашидам, чандон ки ба кунд ва занљир шикоят мебурданд.

Низ дар рўзи чирагї бар Хоќон чунин суруд:
ﺮامﻬ ﺑﻮﻻت ﺑِﺼﻊﻤ ﺗَﺴ ﻟَﻢﻛَﺎًﻧﱠﻚ
ُ هد ﺟـُﻨﻮﺎ ﻓَﻀَﻀْﺖ ﻟﻤأﻗُﻮلُ ﻟَﻪ
ﻜُﻮنُ ﻟﻬﺎ ﺣﺎﻣﻰ ﻻ ﻳﺮُ ﻣﻠﻚ ﻣﺎ ﺧَﻴو

 ﻛُﻠﻬﺎ ﻓﺎرسﻠﻚ ﺣﺎﻣﻰ ﻣاًﻧﻰو

Яъне: Њангоме ки сипоњашро пароканда кардам, ба ў гуфтам: гўё ту чизе аз
тозишњои Бањром нашунидаї.
Ман нигоњбони саросари кишвари Форс њастам, кишваре, ки нигоњбон надошта
бошад, кишваре нест, ки ба кор меояд.
Ибни Хурдодбењ мегўяд: он чи ёрони мо (эрониён) аз ў наќл
мекунанд ин аст:
Манам он шери шула ва манам он бабри яла,
Манам он Бањроми Гўр ва манам Бўљабала (94).
Набарди Бањром бо Хоќон, шоњи турк
Чун подшоњии Бањром устувор гашт ва корњоро сомон дод ва ба
пешањо расидагї кард, саргарми анљуманњои шодхорї ва комљўї
аз занон гардид ва хоњиши љавониро посух гуфт ва сармастии шоњї
ва мастии майро бо њам даромехт. Ба ў гузориш доданд, ки
мардумон мегўянд: Шоњ љуз шаробу кабобу ва рубоб ба чизе
намепардозад.
Бањром дар посух навишт: шеваи њама шоњон дар њангоми
оромиши мардум ва осоишу фаровонї чунин аст.
Чун Хоќони туркро огоњї доданд, ки Бањром љуз бода ва сода1
чизе намешиносад, озмандї ўро бар он дошт, то бо сад њазор
сипоњї аз Љайњун гузашт. Ин кор бар бузургони Эрон гарон омад
ва ононро тарсонд ва рўзгорашонро дигаргун кард, чунонки
Бањромро аз газанд огоњ карданд. Бањром худ аз он огоњ буд ва
суханро ба дарозо кашонданд ва аз ў хостанд, ки њар чи зудтар ба
чораљўї бархезад ва дардеро, ки домани кишварро гирифтааст,
дармон кунад. Лекин Бањром дар посух танњо њаминро гуфт, ки:
Ойини Худованд дар бораи мо некў аст ва дилгармии мо ба ў
устувор аст. Бо ин њама аз пардохтан ба шодхорї бознаистод ва
комљўї ба шикору бањра бурдан аз зиндагиро дунбол кард. Сипас,

1

Бода ва сода – мастї ва айш (сода – писари хубрўй)
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роњи Озарбойљон дар пеш гирифт, то дар оташкадаи он љо ба
ниёиши худо бипардозад. Аз он љо барои шикор ба найистонњои
Арманистон шуд. Пас, бародараш Нарсиро љонишини худ кард ва
чанд тан аз бузургону гурўње аз гузидагону саворкоронро бо худ
њамроњ бурд.
Мардум рафтани Бањромро гурехтан аз душман ва супурдани
кишвар ва шоњаншоњї ба дигарон ангоштанд ва бар нигоштани
нома ба Хоќон ва пардохтани хостањои фаровон ба ў њамдостон
шуданд, то бадомади ўро кам кунанд ва дањони ўро бубанданд.
Пас, номае навиштанд ва пардохти хостаро ба гардан гирифтанд.
Чун нома ба Хоќон расид, ба дархости онон посух гуфт ва дар
Марв диранг кард ва расидани хостањоро баюсид. Њамон љо
бимонд ва сипоњиёнашро даста-даста кард ва чорпоёнро дар
чарогоњњо рањо сохт.
Яке аз корогоњон назди Бањром омад ва ўро аз достон огоњ кард.
Бањром бо ёрон ба сўйи Гургон равон шуд ва аз он љо ба Фасо рафт
ва бо шитоб худро ба Марв расонд ва дар њангоме, ки Хоќон ором
ва осуда ва аз њама чиз ноогоњ буд ва дар он, љо хуш карда буд, дар
лашкаргоњаш бар ў шабехун зад ва бештари сипоњиёнашро нобуд
кард ва бо дасти худ Хоќонро кушт. Ва чорпоёну љангафзорашро
ба ѓанимат бурд ва занонро ба асирї гирифт ва бар кишвараш даст
ёфт. Яке аз ёронро ба фармонравоии он гумошт ва аз он љо бо сари
буридаи Хоќон ва афсару хостањои фаровон ба Озарбойљон
бозгашт ва фармон дод, ки афсари Хоќонро дар оташкада биёвезанд ва мењинбонуи Хоќон ва канизаконашро ба хидматгории
оташкада водошт.
Сипас, ба Мадоин бозгашт ва ба сафар поён дод ва бар тахт љо
гирифт. Дўстон шод шуданд ва душманон хор. Божњо ба сўйи ў
омадан гирифт ва гирифторињо рахт барбаст. Пас, барои созише,
ки Ќайсар пешнињод карда буд, омода шуд ва бо ў бар ин поя, ки
њар сол ду њазор њазор динор бипардозад, оштї кард. Ин ба љуз аз
бахшишњо ва армуѓонњо буд.
Рафтани Бањром ба сарзамини Њинд
Бањром барои баровардани он чї дар дил дошт, ба гунаи
ношинохта ба сарзамини Њинд рафт ва дар он љо бо диловарї, ки
дар куштани даррандагон ва пилони зиёнкор аз худ нишон дод,
коре кард, ки Шангулат шоњи Њинд ба дидори ў дил баст.
Бањромро фаро хонд. Барозандагии ў чашми Шангулатро гирифт.
Аз кор ва саргузашташ пурсид. Гуфт: ман аз кењтарони
Бањромшоњам, ки дар чокарї кўтоњї кардам, ба гунае ки корам
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сутуда набуд ва аз он хушнуд нашуд, бар ман хашм гирифт, ман аз
љонам тарсидам ва ногузир шудам аз ў дур шавам, то оташи
хашмаш бар ман фурў нишинад.
Шангулат гуфт: бегумон, ин пешомад мояи он шуд, ки ман бо ту
хў бигирам ва аз некбахтии ту рўшної бар гирам, ба бањрамандї ва
пойгоње, ки дар назди ман ёфтї, шод бош ва чун кўдаке, ки ба
хонаводааш фармон медихад, ба ман фармон бидењ. Пас, бо ў
њампиёла шуд ва бо ў ба шикор рафт.
Дар шикоргоњ чандон ойинњои зебо ва шигифтињое аз ў дид, ки
дилашро рабуд. Магар яке аз шоњони Њинд, ки душмани Шангулат
буд, ба кишвараш наздик шуд ва кўшид бо ў биљангад ва бар
кишвараш даст ёбад. Бањром ба Шангулат гуфт: агар мехоњї кори
љангро ба ман вогузор, то газанди ўро аз ту дур кунам. Шангулат
гуфт: ман ба ту чунин фармоне намедињам, агар худ мехоњї,
метавонї љонишини ман бошї, чї бањрае аз бахт дорї, ман
бегумон медонам, ки пирўзї аз они ту хоњад буд, дар ин њол
миннати бузурге бар ман хоњї гузошт. Бањром омодаи набард шуд
ва бо сипоњиёни Њинд ба овардгоњ шитофт.
Аз он сў шоњи душмани Шангулат, ки тозон аз нерў ва нозон аз
бузургии хеш буд, ба овардгоњ омад.
Чун ду гурўњ рў бар рўи њам истоданд, Бањром ба ёронаш гуфт:
шумо пушти сари маро нигоњ доред ва бингаред, ки ман чї
мекунам. Ёрон сухани ўро пазируфтанд.
Бањром ба гунае бар сипоњи душман тозиш овард, ки онро вопас
ронд ва фурў кўфт ва пора-пора кард ва аз њам бигсаст, ба њар ки аз
душман мерасид, сарашро бо шамшер мерабуд ё ўро аз миён ба
дуним мекард ё аз рўи зин мерабуд ва ба зери суми аспи худ
меафканд ва корашро тамом мекард ва бар онон, ки зирењ ба тан
доштанд, тире партоб мекард, ки аз зирењ мегузашт ва бар замин
менишаст. Сари ду мардро яке бо дасти рост ва дигаре бо дасти чап
мегирифт ва чунон бањам мекўфт, ки маѓзи сарашон парешон
мешуд. Ба њар пиле, ки мерасид, бо шамшер хартумашро људо
мекард ва онро мекушт. Саворро аз рўи фил пойин мекашид ва ба
замин мезад. Чун наздик буд, ки душманон нобуд шаванд, пушт
бидоданд ва њаросону шикастхўрда гурехтанд ва сипоњи Бањром
касеро ба љо намегузошт. Ёрони Бањром ба дунболи эшон рафтанд
ва бисёреро куштанд ва он чї доштанд, ба ѓанимат гирифтанд.
Шангулат бар рўи теппае истода буд ва он чиро дар овардгоњ
мегузашт, медид.
Чун Бањром бо ин пирўзии бузург ва комёбии бемонанд
бозгашт, Шангулат барои бузургдошти ў аз асп ба зер омада ва
худоро барои ў бихонд ва бар ў офарин гуфт ва подоши нек ба ў
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бахшид ва ўро бар подшоњї ва хостаи худ фармонраво сохт ва бо
худ ба хона овард ва бо вай њампиёла шуд ва ба ў мењр варзид.
Чун май дар Бањром кор кард, табори худро бозгуфт. Шангулат
ба по хост ва ўро намоз бурд ва пешонї ба хок молид ва даст ба
сина истод. Бањром ўро нишонд ва ба некї бо ў сухан гуфт ва
духтареро, ки аз духти Фаѓфур дошт, аз ў хостгорї кард. Шангулат
духтарро ба зании Бањром даровард ва Дайбил ва Мукрон ва
перомуни онро ќаламрави ў гардонид ва пардохти божи дигар
шањрњои Њиндро ба гардан гирифт ва чандон армуѓон аз зару сим
ва љангафзор ва пил, бўйи хуш ва ољу пўсти паланг ба ў бахшид, ки
ба шумор дар намеомад. Барои духтараш љињозе аз хостањои
гаронбањо, ки хирад аз сари одам мерабуд, фароњам кард.
Сипас, Бањром бо дасти њар чї пуртар ва кушодатар ва шодии
фаровонтар ба Эрон рў нињод. Шангулат то марзи Эрон ба пасвози
ў омад ва сипас ўро бадруд гуфт ва ба Њинд бозгашт.
Он чи пас аз бозгашти Бањром аз Њинд рўй дод
Чун Бањром ба пойтахти худ Мадоин бозгашт, бахт ёраш буд ва
хушбахтї њампаймонаш, љањон ба фармони ў ва рўзгор роми вай,
монанди гузашта ба хўйи дерини худ рўй овард ва ба чидани
мевањои шодї њар чи бештар ва ком баргирифтан аз хушињо
пардохт. Марзбонон ва бузургонро аз бахшишњои њамагонї ва
вежаи худ саршор кард ва остонњо ва заминњо ба онон бахшид ва
божи њафт солро аз мардум фурў њишт ва он чи барои худ мехост,
барои мардумон орзу мекард. Аз њамин рў, фармон дод, ки ба
майгусорї ва хушгузаронї бипардозанд. Гуфт: њар ки наметавонад
њазинаи ромишгарї ва майгусориро бипардозад, ба ман бигўяд.
Бар ман аст, ки заминаи осоиш ва шодхорї ва хушгузаронии ўро
фароњам кунам. Барои хоњиш бояд пардаи шарм аз миён бардоред
ва ба некї ва бахшиши ман умеди некў дошта бошед. Мардум ба
майгусорї пардохтанд ва бидуни парво пайваста шароб нўшиданд
ва аз зебоёни себзанах ва норпистон бањра бурданд. Гўш ба суруд
ва овоз доданд. Шоњиди орзуро дар оѓўш кашиданд ва чандон ба
таносонї ва фарохї саргарм шуданд, ки бозорњо тињї шуд ва
пешаварон ба сари кор наёмаданд ва кишоварзон рўзгор ба
бењудагї сар карданд ва кору бори мардум ва ободонї табоњ шуд
ва колоњои доду ситадї ва бозаргонї аз миён рафт.
Дар ин њангом Бањром фармон дод, то ба мардум бигўянд:
бењтар аст, ки аз пагоњ то нимарўз ба кору пеша бипардозанд ва
пас аз он ба шодхорї саргарм шавед, то кору майгусорї ва кўшиш
ва ба киштзор рафтанро бо њам анљом дињед. Мардумон сухани ўро
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пазируфтанд ва корњои кишвар ба роњи рост омад ва парешонї ва
дарњамрехтагї сомон ёфт.
Рўзе шомгоњ Бањром аз шикоргоњ бозмегашт. Бар тане чанд аз
мардуми омї гузар кард, ки дар офтобзард бар сабзазоре нишаста
буданд ва бе ромишгар бода менўшиданд. Бањром аз набудани
овозхонї дар базми онон, ки мояи шодмонии љонњост, нохурсанд
шуд.
Гуфтанд: шоњо, имрўз ромишгаре љустем, то ба сад дирам барои
мо ромишгарї кунад, ки ба даст наёмад, Бањром гуфт: дар ин бора
меандешам. Пас, номае ба Шангулати њиндї навишт ва аз ў чањор
њазор ромишгар ва навозандаи корозмуда дархост кард.
Шангулат чањор њазор тан ромишгар ба Эрон фиристод. Бањром
ононро дар њамаи кишвар пароканд ва ба мардум фармон дод, ки
эшонро ба кор гиранд ва аз овозашон бањра баранд ва музди онон
бигзоранд. Лўриёни судонї, ки ўд ва ной некў менавозанд, аз
нажоди ононанд.
Ёдкарди поёни кори Бањроми Гўр
Бисту се сол аз подшоњии Бањром гузашт, бисту се соли бисёр
дилпазир ва кўтоњ, вежаи ноогоњињои шодхорї ва лањзањои
њамдамї, ки гўї аз чангу дасти рухдодњои рўзгор рабуда шуда буд.
Ба гуфтаи Табарї, Бањром рўзе барои шикор барнишаст ва ба
сўйи Моњкўфа рафт. Ва ба дунболи гўрхаре тохт ва барои шикор
кардани ў кўшиши бисёр кард, ки ногоњ дар чоње дуртаг афтод ва
дар он гум шуд. Модари Бањром бо гурўње аз мардумон ба сари чоњ
омаданд. Ва коргарон ва оббозонро дар кашидани оби чоњ ва
берун овардани гилу лойи он ба кор гирифтанд, то ин ки тўдаи
бузурге гилу лой берун оварданд, вале бар пайкари Бањром даст
наёфтанд. Чун аз пайдо шудани пайкари Бањром ноумед шуданд,
марги ў чунон бар онон гарон омад ва андўње ба дили онон нишаст,
ки дар марги њељ подшоње чунон нашуда буд. Сахт андўњгин
шуданд ва сўги ўро бузург доштанд ва бар аз даст додани рўзгори
сабзу хурраму хуш ва ёдгорињои неки ба љо монда аз вай ва
бахшишу мењрубониаш бар мардумон бисёр афсўс хўрданд.
Ва анљуманњои сўгворї дар саросари кишвар ба по доштанд ва
бар ў гиристанд. Сипас гуфтанд: нахустин коре, ки бояд ба
подафроњи некињо ва рафтори писандидаи ў анљом дињем, ин аст,
ки љонишини хубе аз хонадонаш ба љои ў биншонем ва дар чокарї
аз вай љонфишонї кунем ва дар бузургдошти ў бикўшем, то дўстї
ва хушнудии хонадонашро ба даст оварем.
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Пас, ба назди Яздигурд писари Бањром омаданд ва замини адаб
бўса дода, аз љону дил изњори љонфишонї карданд ва худ ва молу
фарзандонашонро бархии ў карданд ва чун чанде бо гиря ва зорї
бо ў њамдардї карданд, гуфтанд: сипос худойро, њангоме ки
амонати гаронбањоеро аз мо гирифт, моро ба болотарин орзуњо
расонид. Ва он гоњ, ки моро ба гирифтории бузурге озмуд,
бењтарин љонишинро ба мо бахшид. Сипас бар ў гирд омада, бо
вай ба шоњї паймон бастанд.
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ПОДШОЊИИ ЯЗДИГУРД ПИСАРИ БАЊРОМ
Чун Яздигурд ба подшоњї расид, мардумон Худоро барои ў
хонданду гуфтанд: Худованд ин подшоњиро, ки ба ту бахшида,
фархунда кунод ва некию хубї ва некбахтию осоишро бар ту
пайваста бидорад. Худованд дињишњоеро, ки дар рўзгори падарат
ба мардум бахшида буд, дар рўзгори фархундаи ту низ бибахшад.
Зеро мардумон осудагї ва некрўзию фарохї ва покии зиндагї ва
нозњои гуногунеро, ки ба рўзгори падарат ёфтанд, дар замони
фармонравоии њељ шоње наёфта буданд, гарчи њамаи шоњони
пешин бо мардум ба некї рафтор карданд ва ононро дар ноз нигоњ
доштанд, љуз яке аз шоњон, ки фарзандаш он чиро, ки падар табоњ
карда буд, бењбуд бахшид ва захмњое, ки ба љо гузошта буд, дармон
кард. Мо аз Худованд барои равони онон осоиш ва омурзиш
мехоњем, Худованд аз сўйи мо ба онон бењтарин подошњо дињад ва
мурдареги зиндагонии онон низ ба ту дињад, њамон гуна ки
Худованд кишвари ононро ба ту арзонї доштааст. Яздигурд дар
посух гуфт: Худованд фарохони шуморо пазируфта ва њамаи
некињову неъматњоро барои шумо фароњам кардааст. Пас афзуд,
ки: он чи аз дўстдории шумо дар баробари падарамон дар
зиндагияш дидем ва аз арљгузориву сипосдорї пас аз маргаш, ки
наметавонем аз ёд бубарем ва на подоши онро ба пас меафканем,
ба хосту фармони Худованд ба зудї шумо худ чунон мењрубонї ва
нигарише ба корњоятон аз мо хоњед дид, ки чашмонатон равшан
хоњад шуд ва гумонњои хуби шуморо ба ростї хоњад пайваст.
Яздигурд чанде бо нармрафторї ва баровардани ниёзњои
мардум роњи некї падарро дар пеш гирифт ва аз ў пайравї кард.
Сипас роњи дигаре баргузид ва аз мардумон бурид ва чандон
дастури дидор ба онон намедод.
Яке аз наздикон ба ў гуфт: ин кор бар мардумон гарон омадааст.
Яздигурд хашми худро фурў бурд ва ба равиши неки гузашта
бозгашт, вале гуфт: шуморо насазад, ки наздик сохтан ва некиву
фаровонї, ки аз падаронамон дидед, њаќќи боиста бар њамаи
шоњон бидонед, ки дигарон њам бояд онро ба кор банданд ва агар
шоње бархе аз корњои падари моро нодида ангошт, онро аз худхоњї
ва тангдиливу сахтгирии ў биянгоред, чї сиришти шоњон гуногун
аст ва раъйи онон низ ноњамгун ва њар рўзгореро ойине аст, ки
шоистаи њамаи рўзгорон нест. Пас, агар шоњ замоне дароз танњо
гузинад ва худ ба танњої ба корњо бипардозад ва ин каронагирї аз
мардумон барои бењбудии кори онон ва сомон додан ба кишвар ва
чораљўї дар бораи найрангњои душманон ва кандани решаи
гирифторињо бошад, бар ў гирифте нест.
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Мардумон пўзиши ўро пазируфтанд ва он чи ўро хушнуд
мекард, хушнуд шуданд ва раъйи ўро писандиданд. Яздигурд дар
додгарї, кишвардорї, мењрубонї, ободсозї аз падар пайравї
мекард, лекин дар шикор ва майгусорї бо ў њамоњанг набуд,
шикорро ба як бора канор гузошт, чи онро барои ин ки падарашро
чунон газанде расид, ба шугуни бад гирифт ва дар майгусорї
миёнаравї пеша кард ва андоза нигоњ медошт, то ўро аз дурандешї
дар корњои кишвар бознадорад. Дар њафта як ё ду бор бода
менўшид. Бештар рўзгори худро ба раъйзанї бо пандомўзон ва
некхоњон мегузаронд. Бо душманон бо сахтї бархўрд мекард ва ба
навиду бим додани худ пойбанд мебуд. Бо мардумон мењрубон буд.
Корњои сипоњиёнро ба хубиву некї менигарист.
Яздигурдро ду писар ба номњои Њурмуз ва Фирўз буд, ки њар ду
аз некнажодї ва хушрафторї ва њамагуна забардастињо бањраи
фаровон доштанд ва барои ин ки яке аз он ду андўњгин нашавад,
њељ якро ба равшанї ба љонишинии худ барнагузид ва гузинишро
ба бузургони давлат, сарон ва марзбонон вогузошт.
Подшоњии Яздигурд пас аз њаждањ сол бо равишњои писандида
ва корњои сутудае, ки аз худ ба љо гузошт, поён ёфт.
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ПОДШОЊИИ ФИРЎЗ ПИСАРИ ЯЗДИГУРД ПУРИ
БАЊРОМ
Чун Яздигурд даргузашт, миёни ду писараш Фирўз ва Њурмуз
љанг даргирифт ва њар як љомаи шоњиро ба сўйи худ кашид ва онро
аз они худ медонист. Мардум низ дар пуштибонї аз он ду бо
якдигар ба кашмакаш бархостанд ва ногуворињое рўй дод, ки ёди
он ба дарозо мекашад. Сипас, кор ба набард ва душманї кашид.
Пас, ба љангу ситез пардохтанд ва ифрити љанг ба онон дандон
намуд, то он љо ки шамшерњо ва найзањо аз хунњо сероб шуда
дарњам шикаст ва дар синањову андомњо фурў нишаст. Ду бародар
бо њам мељангиданд ва мегиристанд ва боз њам тир мезаданд ва хун
мерехтанд ва ашк меафшонданд. Нависандаи китоб мегўяд:
Достони ин ду бародар маро ба ёди сурудањои Буњтурї
меандозад, ки бењтарин сурудањост дар бораи љанг дар миёни
хешон:
روﻋـُـﻬﺎــﻴﻖُ دﺘّﻰ ﺗَﻀﻫﺎ ﺣﻘﺎدﺑِﺄﺣ
ﻫﺎورﺪ ﺻ ﺗَﺠِﻴﺶﻴﺨﺎء ﻓُﺮﺳﺎنِ ﻫو
ﻣـُﻮﻋـُﻬﺎ د اﻟﻘُﺮْﺑﻰ ﻓَﻔﺎﺿَﺖﺗَﺬﻛّﺮت

ﻣﺎؤُﻫﺎ دﻣﺎً ﻓَﻔﺎﺿَﺖﻮ ﻳﺘَﺮَﺑﺖإذاإﺣ

 ﻗَﻄُﻮﻋـﻬﺎﻠﻮمﺷــﻮاﺟِﺮَ أرﺣـــﺎمٍ ﻣ

ﻬﺎﻴﻨ ﺑﺮ أرﻣــﺎحٍ ﺗُﻘﻄّــﻊﺷـــﻮاﺟ

ﻬﺎ ﺗُﻄﻴﻌ ﻣﺎ ﺗَﻜــــﺎدﻠَﻴــﻬﺎ ﺑِــﺎُﻳﺪﻋ

ﻬﺎــﻦْ وﺗْﺮٍ أﻋﺰﱠ ﻧــُﻔُﻮﺳﺗـُﻘـﺘـﱢﻞُ ﻣ

Яъне: Басо саворони овардгоњ, ки синањояшон аз кина ба љўш меояд, чандон ки
зирењњо танг ояд.
Чун рўзе ба љанг пардохтанд ва хунњо равон гардид, ба ёди хешовандї меафтанд
ва ашкашон сарозер мешавад.
Найзањои бурандае, ки миёни онон мечархад, худ ва риштањои хешовандиро
мегусилонад, сазовори сарзаниш аст.
Барои кинатўзї гиромитарин касон худро бо дастоне мекушанд, ки намехоњанд
аз худовандашон фармон бибаранд.
Пас аз он ки ѓубори љанг фурў нишаст, Њурмуз аз миён рафта
буд ва сар аз танаш људо гашта ва се тан аз хонаводааш низ бад-ў
пайваста буданд.
Фирўз бар онон гирист ва ойини хоксупорї ба љой овард ва
сипас ба гоњ баромад ва афсар бар сар нињод. Лекин осмон аз
бориш зафтї кард ва замин баракаташро аз ёд бурд. Бодњое, ки
дињиш ва мењри Худоро бо худ меовард, аз вазидан фурў монд ва
обњо ба замин фурў рафт ва чашмањо бихушкид ва киштзорњо
хушкид ва дарахтон бор надод ва осмон хушксолї овард ва кор бар
мардум душвор гардид ва ќањтї ба дарозо кашид ва гуруснагї њафт
сол бипойид, чунон ки аз хушксолии рўзгори Юсуф (а) даргузашт.
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Хўрок камёб ва гарон шуд ва зиёну нестї њама љоро гирифт ва
ранљи гирифторї тавонфарсо гардид, паррандагон ва дадон1
мурданд ва гову гўсфанд ва чорпоён нобуд шуданд. Балои азим ва
растохези бузург рўй дод.
Фирўз аз ин пешомад хору шикаста шуд ва аз хошок дар
чашмаш ва устухон дар гулўяш ва андўњи сахт дар синааш
дардманд шуд ва ин душвории пайвастаро, ки дар оѓози
подшоњияш пеш омада буд, ба фоли бад гирифт ва хост бењушона
ба сўе биравад ва фармонравоиро рањо кунад. Лекин хештандорї
кард ва сахтиро пазируфт ва бо некандешї ва бузургворї
мардумро дарёфт ва бо доруи мењрубонї, дарди ононро дармон
кард ва божро бахшид ва мардумонро аз анбор кардани озуќа бим
дод ва фармуд, ки дари девонњои божгириро бибанданд ва дари
бахшишро бар рўй бечизон ва дармондагон бигшоянд. Ба њамаи
остондорон дар Хуросон, Ироќ, Форс, Ањвоз ва дигар шањр
навишт, ки онон њаммонанди ў бо мардуми сарзамини худ рафтор
кунанд ва рўзии мардумро фароњам оваранд ва бо њамаи тавони
худ бикўшанд, то љони мардумро нигоњ бидоранд.
Савгандњои сахт ёд кард, ки агар ба ў огоњї расад, ки касе аз
мардуми сарзамини онон аз гуруснагї мурда, њамаи мардуми он
сомонро ва шањр ва ё русторо сахт кайфар хоњад кард ва ононро ба
сахттарин гуна шиканља хоњад дод.
Чун душвории њафтсола ба сар омад, рўзе барнишаст ва барои
саргармї ва оромиш ба дашт рафт. Чашмаш ба бузе кўњї афтод, ки
ришашро бод такон медод. Аз шодии зинда будани ин љонвари
вањшї наздик буд њуш аз сараш биравад, пас аз асп ба зер омад ва
Худойро сипос гуфт ва ба ниёиш ва зорї пардохт ва аз Худованд
хост, ки гирењ аз чењраи осмон бикшояд. Њанўз саргарми зорї буд,
ки бодњо вазидан гирифт ва домани абрњоро ба њам овард. Осмон
оби машкњояшро сарозер кард ва замин серобу сарсабз гашт ва
худо замини мурдаро зинда кард ва мардумонро, ки ба лабаи
партгоњ расида буданд, дар паноњи худ гирифт, хушксолї пушт
кард ва сарсабзї рўй овард. Гандум ва љав болид ва нархњо арзон
гашт ва рўзгор бењбуд ёфт ва сахтињои такондињанда сипарї шуд,
бадомадњо решакан гашт, дарњои шодмонї ба рўйи Фирўз кушуда
шуд. Пас ба кори ободонї пардохт.
Дар Рай шањре сохт ва онро Ромфирўз номид ва дар миёни
Гургон ва дарвозаи Сул шањре пай афканд ва онро Равшанфирўз
ном нињод ва дар сарзамини Озарбойљон шањре поя гузорид ва

1

Дад - њайвони вањшї.

‐ 291 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

онро Шањромфирўз хонд. Кишвар сомон ёфт ва шоњон ром ва
фармонбардори ў шуданд. Љуз Хушнавоз, шоњи њайтолиён, дар
Тахористону Балх, ки фармон набурд.
Фирўз бо сипоњиёнаш ба сўйи Хуросон равон шуд ва чун мехост,
ки роњро кўтоњ созад ва ногањон бар душман тозад, аз биёбон ва аз
бероња рафт. Роњнамоён роњро гум карданд ва бештари сипоњиён аз
ташнагї мурданд. Ба ногузир бо дасти тињї ва сарафкандагї ва бо
тане чанд, ки рањої ёфта буданд, ба назди душман омад ва
фармони ўро пазируфт ва паймон кард, ки дубора ба кишвари
њайтолиён наёяд ва ба он љо лашкар накашад ва бар њељ пањное аз
он натозад. Дар ин бора номае навишт ва ба зиёни худ гувоњї дод,
то ин ки шоњи њайтолиён ўро рањо кард.
Фирўз њангоме ба Эрон бозгашт, ки ошўбе дар дил дошт ва
дилаш чун дег мељўшид.
Бозгашти Фирўз ба кишвари Њайтолиён
Пас аз он ки Фирўз бад-он гуна аз Тахористон бозгашт, зиндагї
барои ў ногувор гашт. Fайрат ва мардонагї ўро ба найрангу
паймоншиканї водошт ва дубора ба љанги Хушнавоз бархост ва
оњанги сўйи ў кард ва омодаи чирагї бар ў шуд. Лекин вазирон ва
марзбонон ўро аз бедод боздоштанд ва аз паёмади шуми
паймоншиканї ўро бим доданд, вале Фирўз пешнињоди ононро
напазируфт ва бар пайравї аз хости дили худ пой фишурд ва коре
кард, ки кўрдилї ўро ба он вомедошт ва гомњояш ўро ба он сў
меронд, пас бархосту башитоб бо сипоњи худ аз Ањвоз ба сўйи
кишвари Хушнавоз ба роњ афтод, то ин ки баробари лашкаргоњи
Хушнавоз расид.
Хушнавоз кас ба назди Фирўз фиристод ва корашро зишт
шумурд ва ўро сустраъй донист ва бар паймоншиканї ва рафтан ба
сўйи оташ сарзаниш кард.
Фирўз ба сухани ў гўш фаро надод ва нигоње ба сўйи ў наяфканд
ва бар љангу набард пой фишурд ва рўзеро барои љангидан
баргузид.
Хушнавоз дар паси лашкаргоњи худ кандаке канд, ки пањнои он
дањ араш ва гудияш бист араш буд ва рўйи онро бо хошоки нозук
пўшонд ва бо хок њамвор кард ва рўзи набард ба сўйи Фирўз омад.
Чун ду сипоњ барои љангидан рада бастанд, Хушнавоз касе назди
Фирўз фиристод ва аз ў хост, ки ба миёни ду сипоњ дарояд ва дар
бораи он чи љуз бо гуфтугўйи рўёрўйї наметавон ба он расид, бо
њам сухан бигўяд. Фирўз даромад ва бар он шуданд, ки чунон сухан
бигўянд, ки аз ду сипоњ касе гуфтаи ононро нашнавад. Дар ин
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гуфтушунид Хушнавоз аз зорї ва нармгуфторї кўтоњї накард ва
Фирўзро аз саранљоми ситам бим дод ва ўро ба пўзишхоњї
барангехт ва сипас гуфт: бидон, ки нотавонї маро бар ин суханон
вонадоштааст ва аз камии сипоњ низ наметарсам, балки дўст
доштам бо ин пешнињод њуљљатро бар ту ба поён барам ва онро
пуштвонаи худ созам, то бо ин кор аз худованд ёрї бихоњам ва
пирўз гардам. Лекин Фирўз сухани ўро напазируфт. Њар ду он рўз
бозгаштанд ва фардои он барои љангидан ба овардгоњ омаданд.
Чун ду сипоњ баробари њам истоданд, Хушнавоз номаеро, ки
Фирўз ба ў навишта буд, бар сари найза кард, то њамаи сипоњи
Фирўз онро бубинанд ва аз найрангу ситами ў огоњ шаванд ва аз
пайравии раъйи Фирўз даст бардоранд.
Касоне, ки бо Фирўз буданд, барои љангидан бањонае
надоштанд ва надониста ба љанг омада буданд.
Чун ду сипоњ ба њам даровехтанд, аз ёрони Фирўз љуз андаке
намонд ва ёрони вай рў ба гурез нињоданд. Фирўз худ низ ногузир
гурехт.
Хушнавоз ба ёронаш фармон дод, ки роњ бар онон бубанданд,
ба гунае, ки ногузир шаванд аз роњи кандак бигзаранд.
Чун лашкари Фирўз ба кандак расиданд, дар он афтоданд ва бар
рўйи њам анбошта шуданд. Фирўз низ дар миёни онон буд.
Њайтолиён бар онон даст ёфтанд, аз осмон бадбахтї бар эшон
борид ва љуз андаке рањої наёфт. Хушнавоз шодмона хандид ва
гуфт: ин аст кайфари касе, ки саркашиву ситам пеша кунад. Пас,
бар колоњои гаронсанг ва хостањову вежагон ва марзбонон ва
бузургон ва перомуниёни Фирўз даст ёфт.
Дар ин њангом Сухарро (95), марзбони Сиистон ва Зобулистон,
бо сипоњаш ба шоњи њайтолиён бархўрд кард ва ба ў паём дод, ки
бо њама тавоне, ки дорад, даргузарад ва ўро аз расидан ба поёни
хостааш барњазар дошту гуфт: ё аз касону хостањое, ки дар даст
дорї, даст бардор ва ё омодаи набард шав. Шоњи њайтолиён
фармони ўро пазируфт ва њамаи асиронро ба Сухарро супурд ва
ѓаниматњоро барои худ нигоњ дошт. Сухарро ононро ба Мадоин
бозгардонд. Бузургон ва сарон ўро сипос гуфтанд ва ситоиш
карданд ва бузург доштанд.
Балош писари Фирўз сипањбадии Ироќ ва Форсро ба ў бахшид
ва њамвора гиромияш медошт. Замони подшоњии Фирўз бисту њафт
сол буд.
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ПОДШОЊИИ БАЛОШ ПИСАРИ ФИРЎЗ
Чун рўзгори Фирўз сар омад, миёни ду писараш Ќубод ва Балош
бар сари љонишинии ў љанг даргирифт ва Балош бар кишвар даст
ёфт ва Ќубод гурехт ва ба сўйи Хоќон, шоњи туркон рафт ва аз ў
барои баробарї бо бародар ёрї хост.
Аз он сў бузургон ва сарони Эрон ба назди Балош омаданд ва бо
ў паймон бастанд ва фармонбарї аз ўро пазируфтанд. Пеши ў
омаданд, бар ў офарин гуфтанд ва худоро барои ў хонданд ва аз ў
хостанд, ки Сухаррои сипањбадро барои арљмандї ва озмуни
некўяш подош дињад. Балош ба дархости онон посух гуфт ва он чи
аз ў хоста буданд, баровард. Сипас, кори кишвардориро ба шодиву
хурсандї оѓоз кард. Рахнањоро баст ва кажињоро рост кард ва
додгарї баргузид ва ба кори сохтмон ва ободонї пардохт. Дар
Савод шањре сохт ва онро Балошобод (96) номид, ки њамон шањри
Соботи наздики Мадоин аст. Дар Њулвон ва Марв ду шањр пай
афканд ва њар дуро «Балошгирд» ном гузошт. То метавонист бо
мардумон мењрубонї ва некї кард ва доду дињиш варзид, чандон
ки дили њамагонро ба даст овард ва чашмњоро равшан сохт.
Ба мардумони њар пањнае фармуд, ки божи солонаро аз
фаровардањо ва љомањо ва њар чи аз шањрњояшон ба даст меояд,
бипардозанд ва бањои онро ба љойи божу хирољ ба шумор оваранд.
Барои худ шодкорону далќакон1 баргузид, то ўро бо суханони
шўхї барои корњои љиддї ёрї дињанд ва дили ўро хуш доранд ва бо
хандонидан шодии ўро фароњам кунанд. Шодкоронро аз
даромадан ба се љо боздошт: парастишгоњњо, бори њамагонї ва
љанггоњњо. Барои Балош гунањое аз хўрокї мепухтанд. Аз он миён
«Хўроки шоњон» буд сохта аз гўшти бирёни гарм ё сард, хўроки
гўштї, обгўшт, моњии хушк, палавгўшт, далма, гўшти пухтаи
хобида дар сирка ва њалвои омехта бо шакари табарзад. Гунаи
дигар хўроки хуросонї буд, ки кабоби сихї буд ва ё гўшти
бирёншуда, бо равѓан, ё гўшти гўсфанди парварда дар сирка.
Гунаи дигар хуриши румї буд, ки бо ширу шакару тухми мурѓ
ва ангубин ва биринљ пухта ва дар равѓан ва ширу шакар омода
мешуд. Гунаи дигари он хўроки дењгонон буд, ки аз гўшти
гўсфанди намаксуд ва бирёншуда бо оташ ва тухми мурѓи пухта ба
даст меомад.

1

Далќак – масхарабоз.
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Чун чањор сол ва чанд моњ бар подшоњии Балош гузашт, дар
оѓози љавонї ва бањори зиндагї ба роњи падарон ва ниёгонаш
рафт. Достони ў чун гуфтаи Абўтаммом буд:
ٌ ﻋﻤﺮ ﻟَﻪﺲﺮﱢ ﻟَﻴ اﻟْﺤ اﻟْﻜﺮﻳﻢﺖأﻳﻗﻔﺎً ﻓَﺈﻧﱠﻨﻰ ر اﻟﻠّﻪ وﻼم ﺳﻚﻠَﻴﻋ
Яъне: Дуруди Худованд вежаи ту бод. Зеро бахшандагони озода њамвора
кўтањзиндагонианд.
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ПОДШОЊИИ ЌУБОД ПИСАРИ ФИРЎЗ
Чун Ќубод барои пирўзї бар бародар ба назди Хоќон рафт,
Хоќон омадани вайро гиромї дошт ва ўро комраво гардонд. Вале
ин корро наздики чањор сол ба дунбол андохт ва ба имрўзу фардо
афканд ва ўро аз меваи паймон бебањра гузошт. Дар ин миён Хотун
сарвари занони Хоќон ба Ќубод рўй овард ва ўро ба фарзандї
баргузид ва њамвора дар бораи ў ба шавњар суфориш мекард, ки
ўро ба некї равона кунад. Саранљом хоњишгарии ў коргар афтод.
Чунонки гуфтаи Фараздаќро (97) ба ёд меовард:
ً ﺮﻳﺎﻧﺎ ﻋﺄ ﺗﻴﻚ اﻟﱠﺬى ﻳﺜﻞ اﻟﺸﱠﻌﻔﻴﻊﻣ
ًﺘﱢﺰرا ﻣﺄ ﺗـِﻴﻚ اﻟﱠﺬى ﻳ اﻟﺸﱠﻔﻴﻊﺲﻟَﻴ
Яъне: Миёнљие, ки бо љома пеши ту ояд, монанди он миёнљї нест, ки барањна
ояд.

Хоќон Ќубодро бо се њазор савор равона кард, вале чун ба
Нишопур расид, аз марги Балош огоњ шуд. Ќубод аз ин гузориш
хурсанд ва осуда гардид ва достони ў чун сухани Алї ибни Љањм
(98) шуд, ки гуфта буд:
اﻳﻘﻨﺖ ان ﻣﻮﺗﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ
Яъне: Бегумон донистам, ки марги ў зиндагонии ман аст.
Чун дигар љанге дар кор набуд, бо шитоб ба сўи Мадоин омад ва
бе хунрезї ба гоњи шоњї баромад.
Њамагон бо ў паймон бастанд ва Ќубод бар корњо чира шуд.
Сухарроро дар сипањбадї нигоњ дошт ва корњои сипоњро ба ў
вогузошт. Сипас ба каронањо сипоњ фиристод ва пас аз он ки
лашкариёни туркро дињиши бисёр дод ва ба фармондењон љомањои
некў бахшид, ононро ба кишварашон бозгардонид ва барои Хоќон
ва Хотун чандон хоста ва колоњои гаронбањо равона сохт, ки дар
шумор намеомад.
Он гоњ барои ин, ки Сухарроро аз дарбор дур кунад, ўро ба
устондории Форс баргузид ва ба он сомон фиристод. Чун Сухарро
аз назди Ќубод рафт, суханчинон ва рашкбарон ба пеши Ќубод роњ
ёфтанд ва аз ў бад гуфтанд ва рўзгорашро табоњ карданд ва
пойгоњашро поён оварданд ва суханони нодурусте бар ў бастанд.
Гуфтанд бењтар аст њар чї зудтар ўро бозгардонад ва ба зиндон
бияфканад.
Ќубод суханони ононро пазируфт ва ба гуфтаи эшон фирефта
шуд. Шопури Розиро аз Рай фаро хонд ва ўро ба сўи Форс равона
кард, то Сухарро ва касонашро даст баста ба пойтахт оварад.
Шопур сухани Ќубодро ба кор баст ва Сухарроро даст баста ба
назди ў овард. Ќубод фармон дод, ки ўро ба зиндон бияфкананд ва
дороии ўро бигиранд ва хостањои вайро боздошт кунанд.
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Суханчинон аз ин, ки мабодо Ќубод Сухарроро бубахшад, бар
худ тарсиданд ва аз нав њезумбиёри маърака гаштанд. Беш аз пеш
кору бори ўро њар чї зишттар фаро намуданд, то он љо ки Ќубод ба
куштани ў фармон дод.
Пас Шопурро баргузид ва корњоро ба ў супурд. Мардумон
гуфтанд: боди шукўњи Сухарро аз вазидан бозистод ва боди
фармонравоии Шопур вазидан гирифт. Ин сухан низ ба гунаи
достон даромад. Њамин андешаро Лањњом (99) дар бораи
Абўмозин, Ќайс ибни Талња ва Абўбакр Муњаммад ибни Сибоъ
суруда:
ٍ إﻗﺒﺎلﺒﺎع رﻳﺢ ُ ﻹﺑﻦِ ﺳﺐﺗَﻬ
ﺖﺗَﻔَﻌارﺮَ وﻮﻣﺎزِنٍ ﻻ ﺿَﻴﻀﻰ أﺑﻣ
ِ أرذاﻻً ﺑِﺄﻧﺬالﻣﺎ زالَ ﺗَﺘﱠﺒِﻊ

ﺐﺠ ﻋﻪﺮُ ﻓﻰ ﺗَﺼﺮﻳﻔﻫ اﻟﺪﻚﻛَﺬﻟ

Яъне: Агар Абўмозин рафт чї бок, ки боди комравоии Ибни Сибоъ вазидан
гирифт.
Гардиши рўзгор пур аз шигифтињост. Њамвора ба дунболи фурўмоягон нокасоне
дигар меоварад!
Пас аз он бузургон ва фармондењон, аз ин ки Ќубод Сухарроро
бе гуноњ ва пас аз он њама корњои нек кушт, корашро нописанд
донистанд ва бар ў хурда гирифтанд ва бар суханчинон тозиш
оварданд ва ононро куштанд. Он гоњ чун аз бадрафтории Ќубод
тарсиданд ва аз рафторњои нописандаш њаросон шуданд, бар ў
гирд омаданд ва ўро барканор карда ва дасташ аз корњо кўтоњ
карданд ва бародараш Љомоспро ба шоњї баргузиданд.
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ПОДШОЊИИ ЉОМОСП ПИСАРИ ФИРЎЗ
ВА ГУРЕХТАНИ ЌУБОД АЗ ЗИНДОН БА ПЕШИ
ШОЊИ ЊАЙТОЛИЁН
Њангоме ки Љомосп ба подшоњї расид ва афсар бар сар нињод,
чун аз фарраи эзидї бањрае надошт, пеш аз њар коре фармон дод,
ки Ќубодро ба занљир бикашанд ва ба зиндон бияфкананд ва ўро
ба Барзмењр писари Сухарро бисупоранд, то аз падараш њар гуна
ки хоњад, кинхоњї кунад. Лекин Барзмењр хирадмандтар аз он буд,
ки Ќубодро бикушад ва надонад, ки саранљоми хунрезии шоњон аз
сўи њар кї мехоњад бошад, марг ва табоњї аст.
Аз ин рў, ба љои тундрафторї бо ў ба нармї рафтор кард ва ба
љои ин ки ўро дар дил душман бидорад, некї бо ўро бовар кард. Бо
ў рафтори нек дар пеш гирифт ва дар баробари ў чокарї намуд ва
мењрубонї варзид.
Ќубод аз бузургворї ва хўи некї ў дар шигифт монд. Аз ин ки
падари вайро куштааст, пушаймон гашт ва аз ў пўзишњо хост ва
некрафторї бо ўро ба гардан гирифт. Бо ў њамдил шуда, дар ў
ростї ва дурустї ёфт. Аз ў хост, ки некиро бар ў ба анљом расонад
ва нињон аз Љомосп ва сарони сипоњ ўро озод кунад.
Барзмењр хоњиши Ќубодро пазируфт ва бо њам сохтанд, ки
вайро озод кунад, аз гирифторї бирањонад ва ўро дар рафтан ба
сарзамини њайтолиён њамроњї кунад, то аз шоњи он љо дар
баробари Љомосп ёрї биљўяд. Пас њамаи он чї барои ин кор боиста буд, фароњам овард. Шабона бо ў ва гурўње аз саворону диловарон ба роњ афтоданд. Дар нигоњдории Ќубод њар гуна дурнигарї
ва њушёрї ба кор бастанд.
Чун ба Исфароин аз рустоњои Нишопур расиданд, бар дењќони
он фуруд омаданд. Ќубод духтари дењќонро дид ва дилбохтаи ў
шуд. Аз Барзмењр хост, ки духтарро барояш аз падар хостгорї
кунад ва ўро ба гуна-гуна некиву хубї умедвор гардонад.
Дењќон пазируфт ва духтарро ба њамсарии Ќубод даровард ва
дар хонаи худаш ойини арўсї баргузор кард. Дилбохтагии Ќубод
ба духтари дењќон фузунї ёфт, то он љо ки гарданбанди гавњарнишони подшоњиро ба ў бахшид. Як њафта назди духтар диранг
кард. Сипас, бо ў падруд кард ва вайро ба падараш супурд ва бо
ёрон ба роњ афтод, то ин ки бар подшоњи Њайтолиён даромад.
Осмони бузургвории шоњи Њайтолиён бар ў боридан гирифт. Ўро
гиромї дошт, бањраи Ќубод аз некиву бузургвории ў фаровон
гардид.
Шоњи Њайтолиён ба Ќубод гуфт: шоњаншоњо, бењтарин некї
зудтарини он аст, чї диранг зиёнњо дорад. Кунун ки маро паноњ
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љустї ва аз ман ёрї хостї ва маро бар Хоќон баргузидї ва бо ин
кор маро сарафроз кардї, ман њаргиз чун ў бо ту рафтор нахоњам
кард. Ў замони дарозе туро назди худ нигоњ дошт, лекин ман њар чї
зудтар туро ба сўи пирўзї мефиристам.
Ќубод гуфт: ногузир ман низ божи шањрњое, ки дар даст дорї, аз
ту нахоњам гирифт ва то зинда њастам онро бар ту раво хоњам
дошт. Туро подоши нек медињам ва пойгоњи туро боло мебарам.
Пас шоњи Њайтолиён бист њазор тан аз гузидагони худро њамроњи ў кард ва то тавонист ба ў армуѓон бахшид ва мењрубонињо кард
ва вайро бо бењтарин њанљор ва некўтарин сомони љангї равона
кард. Ќубод ба Эрон рў нињод. Чун дар Исфароин бар хусури
дењќонаш фуруд омад, хусур ўро ба навзоде мужда дод, ки њељ
чашме монанди ў надида буд. Ќубод навзодро хост ва чашмаш ба
дидори ў равшан шуд ва ўро Хусрав номид. Ин њамон Хусрави
Анўшервон аст. Пас ба Барзмењр фармон дод, то аз нажоди дењќон
бипурсад. Дењќон ўро огоњ кард, ки аз табори Фаридун аст. Ќубод
аз ин гузориш бисёр шодмон шуд ва чандон ба дењќон бахшиш
кард, ки бениёз шуд. Хусрав ва модарашро бо худ ба пойтахти хеш
овард.
Бозгашти Ќубод ба подшоњї
Чун Ќубод бо пуштивонаи сипоње гашн1 аз сарзамини Њайтолиён ба Эрон рўй овард, бузургон ва сарон ба раъйзанї пардохтанд
ва саранљом бар он шуданд, ки подшоњиро ба Ќубод бисупоранд,
то аз хунрезї пешгирї кунанд ва оташи љангро биншонанд.
Љомосп ва мўбади мўбадон низ дар миёни онон буданд. Пас
њамагон ўро хидмат карданд ва аз ў пўзиш хостанд ва подшоњиро
ба вай бозгардонданд. Бар ин поя, ки ба Љомосп ё каси дигаре аз
устувонањои2 кишвар газанде нарасонад.
Ќубод пазируфт ва дар Мадоин ба гоњи шоњї баромад. Љомосп
ва шоњони дуру наздик ўро хидмат карданд ва подшоњї вежаи ў
гардид ва корњо бо будани ў сомон ёфт. Сипоњи Њайтолиёнро бо
гиромидошт бозгардонид ва ба навиде, ки ба подшоњи он дода буд,
вафо кард ва божу газиятро ба ў бахшид ва бо фиристодани
љомањои гаронбањои зебо аз ў сипосгузорї кард. Пас Барзмењр
писари Сухарроро ба вазорат баргузид ва ба некўтарин гуна ба ў
подош дод ва худ ба ободонї пардохт. Дар Мадоин шањрњои
Арраљон, Ќубодхурра, Ќубодиён ва шањрњои дигар сохт.
1
2

Гашн – бисёрнафара.
Устувона - рукн
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Пас аз он бо румиён љангид ва Омид ва Майёфориќинро кушод
ва мардуми онњоро ба асирї гирифт ва шоњи румиёнро ба
пардохти бож во дошт ва пирўзмандона ба Мадоин бозгашт.
Рўзе барои шикор ба беруни шањр рафта буд. Занеро дид, ки
кўдакаш мехост аз дарахт аноре бичинад. Модар намегузошт ва
кўдак мегирист. Ќубод аз ин кор дар шигифт монд ва кас фиристод,
то ангезаи корро бидонад. Зан дар посух гуфт: дар ин дарахт шоњро
њаќќе аст ва то кунун касе наёмадааст, то њаќќашро биситонад. Мо
метарсем ба он даст бизанем.
Ќубод ба Барзмењр гуфт: шањрвандони ман аз ин ки наметавонанд аз мевањо ва ѓаллањои худ бањрабардорї кунанд, дар ранљ
ба сар мебаранд. Барзмењр раъй дод, ки божро ба онон бубахшад
ва бардошти ѓаллањо ва мевањоро ба худи мардум вогузорад.
Ќубод чунон фармон дод.
Ў њамвора бо шањрвандон ба некї ва мењрубонї рафтор мекард,
то ин ки дев дар гўшаш бонги нохуш сар дод ва ўро гумроњ кард ва
аз роњи рост бигардонид ва хўи ўро дигар кард ва сустраъйии ўро
ошкор сохт. Ўро гирифтори Маздак пури Бомдод аз мардуми Насо
гардонд, то кор ва раъйи ўро табоњ кард ва чењраи ўро зишт намуд
ва подшоњиро суст карда, корњое анљом дод, ки онњоро ёд хоњем
кард.
Достони Маздак писари Бомдод
(нафрини Худо бар ў бод)
Маздак писари Бомдод деве буд дар колбади одамї. Рўйи зебо
ва сиришти зишт дошт. Хушнамо ва баднињон, ширинзабон ва
талхкирдор буд ва бо гуфтори фиребомез ва суханони зебояш ба
Ќубод наздикї љуст ва ўро фирефт ва барои ў домњои найранг
нињод, то ин ки дили ўро ба даст овард ва бар ў чира гашт ва аз
вежагони ў гардид.
Ќубод ба ойини ў даромад ва фарохони нодурусти ўро посух
гуфт, то он љо ки њама чизро аз гўшу чашми ў мешунид ва медид.
Аз нахустин корњо, ки оташи гумроњии ўро барафрўхт ва сарварии
ўро пай афканд ва вайро бар кораш чира кард, ин буд, ки
хушксолии чандсола нишоне зишт бар мардуми бе чизи бечора ба
љо гузошта буд ва гуруснагї гурўње аз мардумро кушта. Пас
Маздак ба Ќубод гуфт: аз ту дастурї мехоњам, ки раъйи туро дар
бораи кори гароне бипурсам. Ќубод гуфт: ба ту дастурї додам, њар
чї хоњї бипурс.
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Маздак гуфт: эй шоњи мењрубон, чї мегўї дар бораи он, ки подзањре1 коро дорад ва моргазидаеро мебинад, ки зиндагияш ба ин
подзањр бастагї дорад ва маргаш дар он, ки аз подзањр бозаш
доранд ва он мард љони ўро наљот намедињад?
Ќубод гуфт: кайфари ў марг аст. Маздак аз некўии посух замин
бўса дод ва бар ў офарин гуфт.
Фардои он рўз тињидастон ва бечизон ва фурўдастоне аз ин
дастро дар дарбори Ќубод гирд овард ва ба онон навид дод, ки
эшонро бениёз хоњад кард. Он гоњ ба Ќубод гуфт: шоњо, ман дирўз
аз ту аз амре душвор пурсидам. Бо посухе, ки ба ман додї, маро
осуда сохтї ва аз торикии нодонї рањонидї ва партаве аз яќин бар
ман тобондї. Агар дастур дињї имрўз низ пурсишеро, ки дар дилам
хона карда, бо ту дар миён гузорам. Ќубод гуфт: њар чї хоњї
бипурс.
Маздак гуфт: чї гўї дар бораи касе, ки марди бегуноњеро дар
хонае зиндонї кунад ва ўро аз хўрданї боз дорад, то бимирад?
Ќубод гуфт: Кайфараш марг аст. Маздак дубора замин бўсид ва
бар ў офарин гуфт. Пас аз назди Ќубод ба сўи мардумони бешуморе аз бечизон ва бепойгоњон, ки дар баробари дарбор гирд
омада буданд, бозгашт ва ба онон гуфт: ман дар бораи бењбуди
кори шумо бо подшоњ сухан гуфтам ва ўро бар он доштам, то
фармон дод, ки миёни бениёзон ва ниёзмандон баробарї бапо
шавад. Њам акнун биравед ва њаќќи худро биситонед ва шоњу
шањрвандонро дар гандумњои андўхта дар анбори дарбор анбоз
кунед.
Мардумон ба њар сў пароканда шуданд ва анборњои хўрокиро
чаповул карданд ва то тавонистанд њама чизро ба яѓмо бурданд.
Бад-ин пиндор, ки ин корњоро ба фармони подшоњ мекунанд, ки
бар забони Маздак омадааст.
Чун Ќубод аз ин рўйдод огоњ шуд, Маздакро фаро хонд ва аз ў
пурсид: оё ту мардуми фурўмояро ба торољ кардани анборњои
хўрокї водоштаї?
Маздак гуфт: на ман, балки ту худ чунин фармоне додаї!
Ќубод гуфт: кай?
Маздак гуфт: њангоме ки раъйи туро дар бораи он кї подзањр аз
моргазида дареѓ медорад, пурсидам ва ту гуфтї кайфараш марг
аст. Њаргиз моргазидагї аз гуруснагї сахттар нест ва њељ подзањре
њам аз нон рањонандатар на. Низ њангоме ки раъятонро дар бораи
касе пурсидам, ки бегуноњеро дар хонае зиндонї кунад ва ба ў

1

Подзањр – доруи зидди зањр.
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хўрок надињад, то аз гуруснагї бимирад, ту ба куштани ў фармон
додї. Акнун гурўње хўрокї доранд ва онро ба гуруснагон намедињанд ва онон аз гуруснагї мемиранд. Пас дорандагон ба гуфтаи
худат сазовори марг њастанд ва дар сиришти мардум ва ойини
Худованд аст, ки бояд онон худро аз он чї мояи маргашон
мешавад, нигоњ доранд ва гуруснагонро аз хостањои худ сер
кунанд, то бениёзон ва ниёзмандон баробар шаванд ва тавоноён ва
нотавонон дар рўзие, ки Худованд ба њамаи офаридагон додааст,
бо њам анбоз шаванд.
Ќубод андаке диранг кард ва сипас гуфт: ту аз сухани ман ба
зиёни ман бурњон тарошидаї! Пас аз он тињидастон ва бечизон ва
фурўмоягон ба Маздак гаравиданд ва ўро бисёр дўст доштанд ва ба
паёмбарии ў бовар карданд.
Маздак њамвора бар гуфтањои фиребандааш меафзуд, то он љо
ки гуфт: Худованд рўзии моро дар замин нињодааст, то њамаи
бандагон онро ба гунаи баробар миёни худ бахш кунанд, то якеро
дар рўзї бар дигаре фузунї набошад. Лекин мардумон бар якдигар
ситам кардаанд ва зўрмандон бар нотавонон чира гаштаанд ва бо
дар даст гирифтани рўзї ва хостањо њамаро вежаи худ гардонидаанд.
Акнун боиста аст, ки аз дороён гирифта ба нодорон бидињанд,
то њамагон дар хостањо ва он чизњо, ки доранд, баробар шаванд.
Он ки дар хостањо ё занон ё коло фузунї дорад, бартар аз дигарон
нест.
Мардумони паст ва фурўмоя аз ин фармони табоњ суд љустанд ва
роњ афтоданд ва даст кушоданд ва бо хостањо ва номуси дигарон
њар чї хостанд карданд ва бар онњо чира шуданд ва то тавонистанд
табоњї ба бор оварданд.
Ќубод нахуст ба поси шарм доштан аз Маздак ва бузург
шумурдани кори ў ва сипас ба далели нотавонї бар ин кори зишти
онон чашм фурў баст. Ошўб боло гирифт ва кор ба душворї
кашид. Сарриштаи кишвар аз њам бигусаст ва кишвар ба сўи
нобудї мерафт, то љое ки ба хонаи мард дармеомаданд ва бар
номусу хостааш дастбурд мезаданд ва ў наметавонист пеши ононро
бигирад. Чунон шуд, ки њељ кас дорандаи хона ва хоставу
хонаводааш набуд. Басо кўдак, ки дониста набуд падараш кист.
Кам-кам бар нерўи маздакиён меафзуд ва фармонашон равотар
мегардид, то он љо ки Ќубодро нотавон карданд ва ба ў гуфтанд:
агар ба ойини мо дарої ва раъйи моро пазирї, чї бењтар, вагарна
сари туро чун гўспанд хоњем бурид. Миёни ёрони Ќубод људої
афканданд ва дигар вежагонашро аз ў дур доштанд.
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Кори афзунхоњии Маздак ва сабук шумурдани Ќубод ба љое
расид, ки ба Ќубод гуфт: агар ойини маро пазируфтаї, модаратро
ба њамсарии ман дарор то ѓайрат, ки мояи бадї аст, аз миён биравад. Пайваста модар ба зорї аз Ќубод мехост, ки аз ин дархости
Маздак рўй бартобад.
Барои ин мардумон аз рўи нафрин Ќубодро «бирезод риш»
хонданд, ки нафрине буд, ки бо ин беѓайратї ва сустраъйї ва
номардї, њамон бењ, ки ришаш бирезад.
Пас аз он писари Ќубод – Хусрави Анўшервон кори Маздакро
зишту нописанд донист ва барои нигоњдории кеш ва кишвар ў
хашм гирифт ва барнатобид ва бо мењрубонї аз падар хост, то
мўбадонро барои гуфтушунид бо Маздак гирд оварад.
Рўзе мўбадон гирд омаданд ва ба Маздак гуфтанд: агар
мардумон дар занон ва хостањо анбоз шаванд, оё фарзандонашонро хоњанд шинохт ва покии таборро нигоњ хоњанд дошт? Бо
баробарии њамагон касе барои дигаре кор хоњад кард? Оё бо ин кор
љањон нобуд нахоњад шуд?
Пас аз ин суханон Маздак бо хашм бархост ва ёронаш гирди ўро
гирифтанд ва бар Ќубод ва Хусрав рўй оварданд ва бар густохиву
худкомии худ афзуданд. Чунон ки Ќубод натавонист пеши ононро
бигирад ва эшонро аз кирдорашон боздорад ва аз ин ки ба онон
нерў бахшида буд, пушаймон шуд. Вале пушаймонї суде надошт ва
шикоф беш аз он буд, ки руфўпазир1 бошад ва табоњї чунон
фузунї ёфта буд, ки аз чорагарї гузашта буд. Кори маздакиён
њамвора нерў мегирифт ва подшоњии Ќубод сустї меёфт. Саранљом
Ќубод ба бистари беморї афтод ва ба бемории диќ гирифтор омад.
Пас Анўшервонро ба љонишинї баргузид ва ба ў гуфт: писарам,
сомон додани он чї ман табоњ кардаам ва дармони он ки бемораш
кардаам, танњо ба дасти туст. Ба љои падар биншин ва дар сомон
додан ба корњо ва зинда кардани кишвар аз Худованд ёрї бихоњ.
Он гоњ пас аз чињилу як сол, ки аз подшоњияш гузашта буд, бо чанд
соле, ки дар он миён Љомосп шоњї карда буд, ба хорї даргузашт ва
мардумон аз бадшугунї ва нотавонии фармонравоияш осуда
шуданд.

1

Руфўпазир – дўхташаванда.
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ПОДШОЊИИ АНЎШЕРВОН
Анўшервон бењтарини шоњон дар сиришт ва аз њамаи шоњон
хирадмандтар, додгартар, бартар, некбахттар буд.
Подшоњї њангоме ба ў вогузор шуд, ки кишвар аз ошўби
маздакиён ва чирагиву кушодадастї ва фармонронии онон сахт
ошуфта ва тираву тор буд.
Ў бар ёрии бузургони кишвар ва дўстону ёрони худ такя кард ва
андешид, ки гирењи корро ба ангушти андеша бояд кушод ва барои
баргардонидани кишвар ба сомони худ равише некў баргузид ва
барои нобуд кардани Маздак ва маздакиён омода шуд ва ба
дўстону чокарон фармон дод, ки он чї барои ин кор боиста аст,
баргиранд.
Ибни Хурдодбењ дар китобаш гуфтааст: рўзе Анўшервон, дар
њоле ки Мунзир писари Имруулќайс дар болои сари ў истода буд,
ба њамнишинонаш гуфт: ман аз Худованд се чиз хоста будам:
подшоњї, ки онро ба ман додааст. Дигар супурдани фармонравоии
тозиён ба ин љавон, ки ўро ба шоњии онон баргузидаам. Акнун як
орзу мондааст.
Пурсиданд: шањриёро, он кадом аст? Гуфт: куштани бединон.
Маздак гуфт: оё метавонї њамаи мардумро бикушї?
Анўшервон гуфт: эй рўсапизода, ту инљо њастї? Пас фармон дод,
то Маздакро бар рўи замин кашиданд ва ўро сар буриданд ва
танашро ба дор овехтанд.
Маздакиён чанде барошуфтанд ва шўриданд ва ба коре даст
заданд, ки ба он нарасиданд, зеро сипоњиёни Хусрав барои тозиш
овардан бар онон омода шуда буданд. Чун шер бар эшон париданд
ва маздакиёнро монанди киштаи даравшуда дарњам кўбиданд.
Сипас Хусрав ба њамагон фармон дод, ки маздакиёнро дар зери
њар сангу кулўхе биљўянд. Њамаро асир кард. Пас ононро дар
миёни Љозар (100) ва Нањравон гирд оварданд. Чун шумори онон
ба њаштод њазор тан расид, фармон дод якбора заминро аз хуни
онон ва шамшерњоро аз андомњояшон сероб кунанд.
Дар њамин рўз ўро «Анўшервон» хонданд ва подшоњияш
устувор шуд ва фармонаш раво гардид ва овозааш ба љоњои дур
расид ва фархундагии ў ошкор шуд ва корњояш накў, ахбораш хуш
ва рўзњояш дароз гардид. Шоњон ба ў фурўтанї намуданд ва
армуѓонњо ба сўяш сарозер шуд.
Дар чињилумин соли подшоњияш Паёмбари гиромї (дуруди
Худо бар ў) зода шуд, ки ба ин болид ва мегуфт:
«Ман ба рўзгори подшоњи додгар зода шудаам» (101). Хостаи
Паёмбари ислом аз подшоњи додгар њамон Анўшервон буд.
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Анўшервон дар корњо њамвора дар равиши подшоњон
менигарист ва дар хиради онон баррасї мекард. Аз корњои неки
эшон бањра мегирифт ва аз корњои нописанди онон дурї мељуст. Ба
вежа бештар аз њама ба рафтори Ардашер менигарист ва онро
улгу1 ва роњнамои худ сохта буд.
Абўтаммом дар бораи осебе, ки ба Маздак ва маздакиён расид,
чунин сурудааст:
ﻴﻦﺮَﻫﺮوانَ ﺧَﻄﺒﺎ ً ﻏَﻴأﻧُﺸ
ﻮاﺔُ ﺣﻴﻦَ ﺳﺎﻣﻴ ﻛﺰْد اﻟْﻤمﻮ ﻳو
Яъне: Ба ёд овар рўзеро, ки маздакиён Анўшервонро ба коре бузург ва душвор
водоштанд.
Нуктањои дурахшон аз суханони Анўшервон
Њар гоњ коре бар хилофи хости Анўшервон рух медод, мегуфт:
агар сарнавишт бо мо насозад, мо бо он месозем. Мегуфт: љањон
орият аст ва мо дар ин саройи ориятї мењмонем. Ориятро пас бояд
дод, мењмон низ рафтанї аст.
Ба њамаи устондорон мегуфт: њељ оромиро ба љунбиш
дарнаёваред, балки нооромињоро ором кунед.
Мегуфт: њамаи мардумро боиста аст, ки Худоро намоз баранд ва
сазовортарини онон дар ин кор он кас аст, ки Худованд ўро аз сар
фуруд овардан дар баробари дигарон баркашида аст.
Мегуфт: шоње, ки ганљинањояшро аз дороињои мардум пур
кунад, монанди касе аст, ки пушти боми хонаашро бо хоке, ки аз
пайи он бардошта, гиландуд кунад. Низ мегуфт: рўзи вазиши бод
барои хобидан, рўзи абрї барои шикор, рўзи боронї дархўри
майгусорї ва рўзи офтобї барои баровардани ниёзњо шоиста аст.
Мегуфт: лаззате, ки дар бахшидани гуноњкорон ёфтем, дар кайфар
додани онњо наёфтем. Боз мегуфт: њељ чиз чун сустї кишварро ба
нобудї намекашонад ва њаргиз бе раъйзанї ба роњи дуруст
наметавон расид. Додгарї беш аз њар хубї пирўзиро ба армуѓон
меоварад. Њамдилї бо дигарон беш аз њар чизе нозу неъматро
нигоњ медорад. Шикебої беш аз њар хубї ниёзњоро бароварда
мекунад. Ў мардеро баркашид. Гуфтанд: ин мард табор ва
хонадоне надорад. Гуфт: њамин баркашидани мо хонадон ва
табори ўст. Ў тўдаи мардумро аз омўзиш бозмедошт ва мегуфт:
агар фарзандони мардумони фурўдаст фарњанг биёмўзанд, хостори
пойгоњњои воло хоњанд шуд. Агар ба он пояњо бароянд, бар
бузургон фармон хоњанд ронд.

1

Улгу – намуна, меъёр.
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Яке аз гўяндагон ин суханро чунин сурудааст:
ِ ﻔَﻞ اﻟﺴونَ و ﺑِﺎاﻟﺪﻪﻠَﻤﻣﺎﻛﺎنَ اَﻋ
ﺟﻞﻦْ ر اَﻧﻮﺷﺮوان ﻣر دﻟﻠّﻪ
ِﻞﻤ ﺑِﺎﻟْﻌﺬﻟّﻮاﺑﻨﻰِ اﻷﺷﺮافﻛَﻴﻼ ﻳ

ً ﻗَﻠَﻤﺎهﺪﻌﻮا ﺑﺴﻤ أنْ ﻳﻢﻧَﻬﺎﻫ

Яъне: Худо Анўшервонро некї дињад чї хуб мардумони пастро шинохта буд.
Ононро аз ин ки даст ба хома баранд, боздошт, то мабодо ба љое бирасанд ва
бузургзодагонро хор бидоранд.

Ба Анўшервон огоњї доданд, ки яке аз коргузорон беш аз
моњиёнааш мебахшад ва њазина мекунад.
Дар посух навишт: оё њаргиз дидаед љўйборе, пеш аз он ки худ
сероб шавад, заминеро сероб кунад?
Коргузори бахш ба ў навишт: гулњои сурхро имсол сармо зад ва
гулоб даст нахоњад дод ва мардум нахоњанд тавонист он чї бар
онњост бипардозанд. Дар посух навишт: дар баробари аз
дастрафтањо он чї мояи оромиш аст, дурустии тан ва ойин аст,
гули сурх гў, набошад.
Ёдкарди корњои дигаре, ки Анўшервон анљом дод
Анўшервон кишварро чањор бахш кард. Бахши нахуст Хуросон
ва он чї аз Тахористон, Сиистон ва Балуљистон ба он пайваста буд.
Бахши дувум: ноњияи Љибол, ки Рай, Њамадон, Нањованд, Динавар,
Кирмоншоњ, Исфањон, Ќум, Кошон, Абњар, Зинљон, Арманистон,
Озарбойљон, Гургон ва Табаристонро дар бар мегирифт. Бахши
савум: Порс, Кирмон, Ањвоз буд. Бахши чањорум: Ироќ то Яман ва
Шом то каронањои Рум. Пас њар як аз марзбонон ва саронро ба
фармонравоии љое, ки дархўри ў буд, баргумошт. Аз онон паймон
гирифт, ки бо мардум ба доду дињиш рафтор кунанд. Ва бо костани
бож ва бардоштани њазина ба мардум ба чашми некї нигарист ва
фармон дод, ки заминњои вайроне, ки худовандони он мурдаанд, ба
њазинаи ганљхонаи шоњї обод кунанд. Фармуд дар њељ љои кишвар
як араш замини нообод намонад. Мегуфт: Ободонї монанди
зиндагї ва вайронї чун марг аст. Касе, ки заминеро вайрон кунад,
бо он ки касеро бикушад, баробар аст.
Њар кї аз газанди нодорї натавонад киштзореро обод кунад, мо
аз ганљхонаи кишвар ба ў вом дињем, ки зиндагияшро сомон дињад.
Љангљўёнро бо асп ва љангафзор нерў бахшид ва барои онон љира
ва љомагї номзад фармуд. Ба онон бахшишњо кард. Пас ба гардиш
дар канор ва гўшаи кишвар пардохт ва шањрњое, ки шоњони њамсоя
аз нотавонии Ќубод гирифта буданд, чун Синд, Зобулистон,
Тахористон ва љуз онро бозпас гирифт ва бар душманон чира
гардид ва марзњоро устувор кард. Дар каронањои кишвар дижњо
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сохт. Дар Гургон дижњое аз санг баровард ва Тангаи Сулро (102) ба
дарозои панљ фарсанг бо санги мармар сохт. Дар Бобулабвоб (103)
боруе сохт, то роњбанде бошад миёни Эрон ва Хазар ва миёни он ва
кўњистони Ќибќ (104) беш аз сад диж баровард, то пуштивонаи
эрониён дар баробари душманони турки Хазар ва Рус бошад. Пас
аз он шоњон бо армуѓонњо назди ў омаданд ва фармони ўро ба љону
дил пазируфтанд.
Хоќон аз Анўшервон хост, ки духтарашро ба занї бигирад, ба
он умед, ки аз ў фарзанде дошта бошад. Анўшервон пешнињоди ўро
пазируфт ва духтари Хоќонро ба занї гирифт. Хоќон духтарро бо
хостањои бешуморе аз Туркистон пеши ў фиристод.
Набарди Рум ва кушодани перомуни он
Подшоњи Рум барои Анўшервон паём фиристода буд ва аз дари
оштї даромада, пардохти божро гардан нињода буд. Сипас, паймони худро зери по нињода, бо дастањое аз сипоњаш ба каронањои
кишвар, монанди сарзамини Мунзир подшоњи тозии Ироќ, тозиш
овард.
Анўшервон ба хашм омад ва бо румиён љангид ва Дороб, Њаррон, Манињ, Ќинсиррин, Њалаб ва Њумсро кушод. Пас Антокияро,
ки хоњарзодаи ќайсар ва бузургони Рум дар он буданд, дар миён
гирифт ва онро кушод ва љанговарони онро кушт ва андаке аз
ононро зинда гузошт. Аз зару гавњар ва ёќуту зумуррад ва
љангафзор ва љуз он чандон ба ѓанимат гирифт, ки бањои он берун
аз шумор буд.
Анўшервонро шањри Антокия ва сохтмонњои он хуш омад.
Фармон дод, ки нигораи онро бо мўшикофї бинигоранд.
Пас онро барои љонишинаш ба Мадоин фиристод ва фармон
дод, то дар канори Мадоин шањре монанди Антокия бо њамон
наќшу андоза ва њамон кўчањо ва хонањову сохтмонњо ва њар чї дар
он аст, ба гунае бисозанд, ки миёни ду шањр људої набошад. Аз
порањои сохтмони Антокия ва мармарњои он дар сохтани шањр
бањра баранд ва аз коргарони корозмуда ва њунармандони
Антокия ёрї биљўянд. Аз ин рў, коргарони румї дар сохтан ва
баровардани дижњо ва зебосозии он ба коргарони порсї
пайвастанд. Чун кори сохтани онро ба поён бурданд, чунон шуда
буд, ки гўё худ Антокия аст!
Анўшервон онро Румия номид. Сипас, мардумони Антокияро ба
он кўчонд ва дар он љой дод. Чун мардум ба шањр даромаданд, њар
кас ба хонае њаммонанди хонаи худ рафт. Чунонки, гўї, аз хонаи
худ берун омада ва дубора ба он бозгаштааст. Кафшдўзе ба дари
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хонааш, ки монанди хонаи пешини ў буд, омад ва гуфт: ба Худо
савганд, ин њамон хона аст, љуз ин ки дар љилуи хонаи Антокия
дарахти беде буд ва дар ин љо нест. Чун ба даруни хона омад,
натавонист миёни он ва хонаи худ људої биёбад. Чун дар
хонањояшон љо гирифтанд, фармон дод, ки он чї ононро ба кор
ояд, ба онон бидињад. Пас марде тарсо аз шањри Љундишопурро ба
фармонравоии онон баргузид. Буњтурии шоир дар њангоми
тавсифи айвони Мадоин дар бораи ин шањр мегўяд:
ﻦٍ ﺟـَﻠَﺲب ﻓﻰ ﺟﻨﺐِ أرﻋﻮﺟ
ِﺔﻨْﻌﺐِ اﻟﺼﺠﻦ ﻋﻮانُ ﻣﻛَﺄنﱠ اﻷﻳو
ٍ ﺑﻴﻦَ رومٍ و ﻓﺮسﺔَ ارﺗﻌﺖﻴﻛ

 ﺻﻮرةَ أَﻧﻄـــــﺎﺖأﻳ إذا ﻣﺎ رو

Яъне: Гўё шоњнишини кох бо сохтмони шигифтовараш чун сипаре буд, ки дар
канори сахрае1 устувор нињода шудааст.
Чун нигори љанги Антокия миёни Рум ва Эронро, ки бар девор нигошта шуда
буд, бубинї, чунон гўё ва зинда аст, ки туро тарс фаро мегирад.
Айвонро бо ин вежагињо, ки ёд шуд, Анўшервон сохт. Низ
гуфтаанд, ки Хусрави Парвиз онро сохта буд. Ба њар рўи айвони
Мадоин бо сохтмоне шигифт аз бењтарин ёдгорњои баљомонда аз
подшоњони Сосонї аст, ки дар зебої ва устуворї намуна аст.
Дарозои айвон сад араш, пањнои он панљоњ араш ва баландии он
сад араш буд. Айвон аз ољурњои бузург ва гаљ сохта шуда, ситабрии
тоќњои он панљ ољур ва дарозои кунгурањо понздањ араш.
Дигар сафарњои Анўшервон
Чун Анўшервон аз Рум бозгашт, ба сўи Хазар равон шуд ва аз
мардуми он љо кинљўї кард. Сипас, ба Адан рафт ва дар каронањои
Њабаша гардид. Пас аз он ба Мадоин бозгашт, дар њоле ки то
наздикии шањри Њироклиюс аз кишвари Рум ва то пушти кишвари
Армания то сарзамини Хазар ва миёни он ду ва миёни дарё аз сўи
Адан ба фармони ў буд. Пас замоне кўтоњ дар Мадоин диранг кард
ва устондоронро гирд овард ва дубора ба онон суфориш кард, ки
бо мардумон ба доду дињиш рафтор кунанд ва гуфт:
Ман шуморо ба љои даст ва бозуи худ медонам ва корњоро ба
шумо месупорам ва шуморо дар кеши худ анбоз медонам. Пас ба
дурустї рафтор кунед, то бар сари кор бимонед ва тандурустиро бо
дурусткорї ба даст оваред. Ба зердастони худ некї кунед, то он кї
болодасти шумост, ба шумо некї кунад. Сипас, ба Балх рафт ва
сипоњеро ба Фарорўд (Мовароуннањр) фиристод ва гурўњи дигаре
аз сипоњиёнро ба сўи Фарѓона равона кард. Њайтолиён, туркон,
1

Сахра – санги калон.
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чиниён ва њиндувон сар супурданд ва марзњои кишвар то Кашмир
ва Сарандеб расид. Њамвора бахтиёр ва пирўз буд ва парчамаш
њаргиз аз њељ љанге шикаста бознагашт ва њељ орзуеро аз даст
надод.
Кушоиши Яман бар дасти Анўшервон
Чун њабашиён бар Яман чира шуданд, подшоњи Яман Сайф
ибни Зиязан аз дасти онон гурехт ва ба сўи кишвари Рум рўй овард
ва аз ќайсар ёрї хост. Ќайсар замони дарозе ўро саргардонид ва
сипас ба ў гуфт: мардумони Њабаша тарсо њастанд ва ман туро дар
баробарї бо онон ёрї намекунам. Пас Сайф ба назди Мунзир
рафт, то ба ёрии ў ба дарбори Анўшервон роњ ёбад. Мунзир ўро ба
назди Анўшервон фиристод, то гирифторияшро бо Анўшервон дар
миён гузошт ва ба даргоњи ў нолид ва аз ў кумак хост.
Анўшервон Вањризи Дайламиро барои њамроњии шоњи Њабаша
фаро хонд. Лекин аз ба кор гирифтани мардон ва саворони худ дар
ёрї расонидан ба Сайф дареѓ варзид.
Мўбадон ба Анўшервон гуфтанд, ки гурўњи бисёре аз касоне, ки
бояд кайфар бинанд, дар зиндонњо ба сар мебаранд. Ба љост
ононро рањо кунї, ба Вањриз бисупорї, то љогузини сарбозон
шаванд. Анўшервон фармон дод, то њазор танро рањо кунанд ва
гирифторињои эшонро аз миён бардоранд. Пас ононро бо гурўње аз
туркон ва дайламиён зери фармони Вањриз даровард ва аз Сайф
ибни Зиязан паймони вафодорї ва некхоњї гирифт. Вањриз ва
касонашро њамроњи ў карда афсар ва љомањои гаронбањо ба Вањриз
супурд, то њангоме ки аз душмани Сайф бипардозад, ўро аз љониби
Анўшервон ба подшоњии Яман бирасонад. Афсар бар сари ў нињад
ва аз ў паймон бигирад, ки бож бипардозад ва худ ба Мадоин
бозгардад.
Вањриз ва Сайф ибни Зиязан ба сўи Яман ба роњ афтоданд. Аз
сўи шањри бандарии Убулла (105) аз роњи дарё рафтанд, то ба
каронаи Њазрамавт (106) даромаданд.
Чун гузориши омадани Вањриз ба шоњи Њабаша Абўяксум
Масруќ писари Абрања расид, бо сад њазор сипоњї ба сўи ў шитофт
ва дар канори дарё бо вай бархўрд кард.
Вањриз ба ёронаш гуфт: киштињоро бисўзонед, то сарбозон
бидонанд, ки ё марг аст ё пирўзї. Ман нахустин тирро меафканам.
Пас аз он њар як аз шумо панљ тир бияфканад, то бидонанд, ки
тозиш ростин аст. Агар забунї нишон доданд, бидонед, ки ман
шоњи эшонро куштаам.
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Чун ду сипоњ дар баробари њам рада бастанд ва омодаи набард
шуданд, Вањриз тире зањрогин афканд, ки рост бар куштангоњи
Абўяксум нишаст ва ўро аз по даровард. Њабашиён ошуфта
шуданд. Вањриз бар онон тозиш овард, то њазорон тан аз эшонро
кушт. Дигарон гурехтанд. Вањриз пас аз он, њамон гуна ки
Анўшервон фармон дода буд, Сайфро ба шоњии Яман барнишонд
ва афсар бар сар нињод ва бар ў љомаи гаронбањо пўшонд ва бар ў
бож баст. Худ бо армуѓонњое аз фаровардањои вежаи Яман ба
назди Анўшервон бозгашт.
Анўшервон Вањризро подоши нек дод ва ўро баркашид ва аз он
пас Яман пайваста дар дасти Сайф буд, то он гоњ ки кушта шуд.
Абўсалти Саќафї (107) дар бораи ин достон, он љо ки Сайфро
меситояд, мегўяд:
ً ﻸﻋﺪاء اَﺣـــــﻮاﻻﺮَ ﻟﺤ اﻟْﺒإذ ﻟﺠـﱠﺞ

ٍى ﻳـــــﺰن اﻟﻮِﺗْﺮَ أﻣﺜﺎلُ اﺑﻦُ ذﺐﻴﻄْﻠﻟ

 اﻟْﻘُﻮلَ اﻟﱠﺬى ﻗـــﺎﻻه ﻋـِﻨْﺪﺠِﺪ ﻳﻓَﻠَﻢ

ـــﺘُـــﻪ ﻧَﻌﺎﻣ ﺷﺎﻟـَﺖ ﻗﺪﺮﻗﻞَ وأﺗﻰ ﻫ

ً  إﻳـــﻐﺎﻻ اﺑﻌﺪتﻨﻴﻦ ِ ﻟـَﻘـَﺪﻦْ اﻟﺴﻣ

ٍ  ﺳﺎﺑـِﻌﺔﺮَ ﺑـَﻌـْﺪ أﻧﺘﺤﻰ ﻧﺤﻮ َ ﻛـِﺴﺛـُﻢ

ﺶِ إذ ﺻﺎﻻﻴ اﻟْﺠمﻮ ﻳﺮزﺜْﻞُ وﻫ ﻣو

 ﻟَﻪﻠﻮكﺜـْﻞُ ﻛَﺴﺮى اﻟﺬّى دانَ اﻟْﻤﻦ ﻣﻣ

ً ﻓﻰ اﻟّﻨﺎس أﻣـﺜﺎﻻﻢﻨﺎ ﻟَﻬأﻳﻣﺎ إنْ ر

ﻮاﺸﺮٍ ﺧَﺮَﺟــــﻌــــــﻦْ ﻣ ﻣﻢﻫر دﻠّﻪﻟ

ﻢ ﻓﻰ اﻷَرضِ ﻓُـﻼّﻻﻫأﻣﺴﻰ ﺷﺮﻳﺪ

ﻼبِ ﻓَﻘَـﺪ اﻟْﻜﻮدﻠﻰ ﺳ اُﺳﺪاً ﻋﻠْﺖﺳأر

ًﻼﻻﺤ ﻣﻨﻚﻓﻰ رأس ﻏُﻤﺪانِ داراً ﻣ

ً ﺮ ﺗَﻔَﻘــﺎ ﻣ اﻟﺘّﺎجﻠَﻴﻚﻨﻴﺌﺎ ً ﻋ ﻫﻓَﺎﺷْﺮَب

 إﺳﺒﺎﻻﻳﻚﺮْدﻮم ﻓــﻰ ﺑﺒﻞ اﻟْﻴو اَﺳ

ـﻢ إذْ ﺷﺎﻟﺖ ﻧﻌﺎﻣـَﺘُﻬﻚﺴ اﻃﻞِ ﺑِﺎﻟْﻤﺛُﻢ

 ﻓَﻌﺎدا ﺑﻌـــــــــﺪا أَﺑﻮاﻻﺒﺎﺑِﻤﺎءﻴﺷ

ٍﻦــــــﻦْ ﻟَﺒ ﻻ ﻗﻌﺒﺎن ﻣﻜﺎرِم اﻟْﻤﻠﻚﺗ

Яъне: Танњо пури Зиязан, ки солњо дар пайи душманон ба дарё рафт,
метавонад кинхоњї кунад.
Ў назди Њираклюс омад ва ўро дар оромиш ва сукун ёфт, лекин бар навиде, ки ба
ў дода буданд, даст наёфт.
Кист чун Хусрав, ки шоњон дар баробари ў сар фуруд дароварданд ё чї касе
монанди Вањриз дар рўзи набард аст, њангоме ки тозиш њамеовард.
Худояшон некї дињод! Гурўње, ки берун омаданд, мо њаргиз дар миёни мардумон
барои онон њамтоёне надидем.
Шеронеро ба љанги сагони сиёњ фиристодї, ки шомгоњон танњо шумори
парокандае аз онон ба љо монда буд.
Акнун афсар бар сар шодмона май бинўш ва дар кохи Fумдон, ки паноњи њамагон
аст, биёром.
Сипас, њангоме ки пароканда шуданд, хештанро бо мушк хушбў кун ва имрўз дар
љомањои фохири худ бихиром.
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Инњо нишонањои љавонмардист, на ду косаи шири омехта бо об, ки паси андаке
чун пешоб гардад.

Достони Бузургмењр пури Бухтагон
Порсиён бар онанд, ки Анўшервон шабе хоб дид, ки дар љоми
заррин бода менўшад ва хуке низ аз њамон љом май менўшид. Чун
бомдод шуд, аз мўбадон дар бораи хобаш раъй хост. Мўбадон
натавонистанд хоби ўро гузориш кунанд. Пас мардони устувори
худро фармуд, то хобгузоре биљўянд. Яке аз онон ба дабистоне
даромад ва аз устод дар бораи хоби шоњ раъй хост. Ў низ дар
нотавонии гузоридани хоб чун он дигарон буд.
Ногоњ нављавоне аз миёни шогирдон ба номи Бузургмењр
бархост ва гуфт: устод, ман гузориши хоби шоњро медонам. Устод
бонг бар ў зад ва сарзаниш кард ва гуфт: оё ту мехоњї ѓўра нагашта
мавиз бишавї! Пурсанда ба устод гуфт: аз тавоноии Худованд дур
нест ба кўдаке чизњо биёмўзад. Устод ба Бузургмењр гуфт: он чї
медонї, бигў. Гуфт: на. Ба Худо савганд, ман гузориши хобро љуз
дар назди шоњ нахоњам гуфт. Мард ўро ба дарбор овард ва
Анўшервонро аз он чї гузашта буд огоњ сохт. Анўшервон кўдакро
фаро хонд. Чун дар ў нигарист, љавоне дид, ки нишонаи хирад ва
зиракї дар ў њувайдо буд. Аз ў пурсид мехоњї хоби маро гузориш
кунї? Љавон посух дод: оре, шоњо! Анўшервон гуфт: њам акнун
гузориш кун. Гуфт: гузориш танњо дар љое шоиста аст, ки ман бо
шоњаншоњ танњо бошам. Анўшервон фармон дод, ки анљуманро
тињї кунанд. Он гоњ Бузургмењр гуфт: Њароина, марде дар миёни
занон ва духтарони шабистони ту њаст, ки бо яке аз занон бо ту
анбоз аст. Анўшервон гуфт: ман мехоњам ростии суханатро
бинамої. Бузургмењр гуфт: бифармой, то њамаи занон, ки дар
саройњо ва кохњо њастанд, бар мо бигузаранд. Анўшервон фармон
дод, ки њамаи онон аз баробари эшон гузаштанд, лекин ба он чї
мехост даст наёфт. Бузургмењр гуфт: бифармой, то њамагон барањна
аз пеши ту оянд. Анўшервон фармуд чунон кунанд, магар яке аз
занони Анўшервон, ки аз шоњзодагон буд, бо љавоне мењр меварзид
ва бар ў љомаи занон пўшонида буд. Чунон вонамуда буд, ки
канизи вай аст ва бо ў ишќ мебохт. Чун занону духтарон барањна
бар ў гаштанд, то навбат ба љавон расид, ба ларза афтод.
Анўшервон донист, ки ў мард аст. Пас фармон дод, ки вай ва
дилдодаи ўро бикушанд. Он гоњ аз зиракии Бузургмењри нављавон
дар шигифт монд ва ўро аз вежагони худ сохт. Худованд чандон ба
ў дониш дод, ки ягонаи рўзгор шуд.
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Достони падид омадани шатранљ ва нард
Шеваи шоњон чунон буд, ки ба якдигар паём медоданд ва аз њам
пурсишњои душвор ва печидае мепурсиданд ва њар кадом посухи
дуруст мегуфт, аз пардохти бож бахшида мешуд ва њар кї
наметавонист посух бигўяд, ба пардохти бож водор мегардид.
Чун њамаи шоњон дар баробари Анўшервон сар фуруд оварданд
ва барояш армуѓонњо ва божњо фиристоданд, шоњи Њинд низ
армуѓонњои фаровон ва гаронбањо фиристод, ки дар миёни он
шатранљ ва тахтаи он буд. Ва паём дод, ки агар рози онро донистї,
пардохти божи солонаро ба гардан мегирам, вале агар
натавонистї, бар ман нахоњад буд, ки боже бипардозам.
Анўшервон донист, ки љуз Бузургмењр касе он розро накушояд.
Пас фармуд, ки Бузургмењр рози онро дарёбад.
Бузургмењр мўшикофона дар он нигарист ва рози онро дарёфт
ва низ чигунагии љунбиши муњрањо ва шеваи пайкори онро якояк
бозшинохт ва гуфт: ин бозї овардгоњ1 аст. Бузургтарин муњра шоњ
аст ва муњраи дунболи он вазир ва муњрањои дурушт саворонанд,
ки њар кадом кору тавоне доранд. Пиёдагон сарбозонанд ва
њаракати онњо рўёрўї дар овардгоњ аст.
Фиристодаи шоњи Њинд аз зиракии ў дар шигифт монд ва ба
намояндагї аз шоњ пардохтани божро ба гардан гирифт. Пас
Бузургмењр бо падид овардани нард бо ў ба баробарї бархост ва
онро барои шоњи Њинд фиристод. Лекин на шоњ онро дарёфт ва на
донишмандони њиндї. Шоњи Њинд номае ба Анўшервон навишт ва
аз ў хост то ба Бузургмењр фармон дињад, ки вайро аз шева ва рози
он огоњ кунад. Анўшервон пазируфт. Бузургмењр гуфт: хатњои
дувоздањгона баробари моњњо ва бурљњои кайњонї аст ва муњрањои
сиёњу сафед ба љои шабу рўз аст ва ду тос даст ба даст шудани
фармонравоии мардум ва бахтњоро нишон медињад.
Шоњи Њинд сухани ўро писандид ва бар андозаи бож афзуд ва
армуѓонњо ба назди ў фиристод.
Дар бархе аз навишторњо омадааст, ки ду тан аз шоњзодагони
Њинд пас аз марги падар бар сари шоњї бо якдигар ба набард
бархостанд ва бо њам љангиданд, то яке аз онон дар гирогири
пайкор кушта шуд. Модараш бар марги ў сахт бетобї намуд,
чандон ки хост худро оташ бизанад. Ўро аз ин кор боздоштанд,
лекин њамвора мегирист ва фарзанди мондаашро бар куштани
бародар сарзаниш мекард. Фарзанд хост, ки модарро бар
бегуноњии худ огоњ кунад ва биёмўзад, ки бародарашро огоњона
1

Овардгоњ - майдони љанг.
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накушта ва газанди љанг домани ўро гирифтааст. Барои ин ба
донишмандон фармон дод, ки чизе бисозанд, ки љанг ва даргирии
ду сипоњ ва кушта шудани яке аз ду фармондењро намоиш дињад.
Онон шатранљро сохтанд ва чигунагии даргирї ва чирагии яке бар
дигаре ва кори љанг ва чигунагии марги шоњро ба намоиш
дароварданд ва бо бозї кардан дар пеши рўи модар чунон карданд,
ки зан аз чигунагии кори љанг огоњ шуд ва донист, ки писараш чї
гуна кушта шудааст. Он гоњ аз писари бозмондааш пўзиш хост ва
андаке ором гирифт.
Достони Мањбуз
Анўшервон вазири донишманде дошт Мањбуз ном, ки аз
вежагонаш ба шумор меомад ва назди ў љой ва пойгоњи воло дошт.
Мањбуз њар рўз њангоми густурдани хон хончае аз бењтарин
хўрокињо ба дасти ду писараш армуѓони Анўшервон мекард.
Бузурги пардадорони Анўшервон ба номи Азрундод бо Мањбуз
сахт душман буд ва бењрўзии худро дар тирарўзии ў медид ва
њамвора бадбахтии ўро интизор буд ва барои ў газанд мељуст. Дар
пешгоњи шоњ аз ў бад мегуфт. Лекин чун Анўшервон Мањбузро
бисёр дўст медошт ва ба ў дил устувор медошт, ба суханони
Азрундод гўш намедод. Ногузир душмании худро бо дўсти
яњудияш, ки андаке аз пизишкї бањра дошт ва дар љоду низ дасте
дошт, дар миён гузошт ва гуфт, ки тири найранги ман дар назди
шоњ коргар нест, чї шоњ дар дўстдории Мањбуз зиёдаравї мекунад.
Азрундод аз марди яњудї хост, ки мењрубонї кунад ва ўро
тарфанде биёмўзад, то њарифро ногањон бияндозад. Дар баробари
ин кор хостаи бисёреро барои ў ба гардан гирифт. Яњудї аз ў
пурсид, ки оё дар хўрокињое, ки Мањбуз барои шоњ меоварад,
хўроке њаст, ки аз шир дуруст шуда бошад? Чї ман афсуне
медонам, ки агар онро дар хўроки ширї бидаманд, бедиранг зањр
мегардад. Азрундод посух дод, ки бештари хўрокињое, ки барояш
меоваранд, омехта ба шир аст. Яњудї гуфт: агар битавонї коре
кунї, ки чашми ман бар он хўрокњо бияфтад, туро аз кори Мањбуз
осуда мегардонам. Азрундод гуфт: ин бар ман бисёр осон аст. Ту он
чї барои кори худ боиста аст, омода кун. Пас њар рўз марди
яњудиро бо худ ба анљумани Анўшервон меовард ва ба мардумон
вонамуд мекард, ки Анўшервон аз ў мехоњад, ки дармонаш кунад.
Яке аз рўзњо, ки яњудї дар пеши подшоњ буд, писарони Мањбуз
ба шеваи њамарўза ованде1 симин фароз оварданд, ки рўи онро бо
дастори зарбофт пўшонида буданд. Азрундод ба онон гуфт: рўпўш
1

Ованд – зарф.
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аз ованд бардоред, то ман хўроки шоњро бубинам. Чун дастор
баргирифтанд, дид ширу биринљ аст, ки рўи онро шакар пошида
буданд. Марди яњудї дар он нигарист ва афсун хонд ва дар он
дамид. Писарон рўи хўрокро пўшонданд ва хончаро ба анљумани
шоњ оварданд, ки бар хон нишаста буд. Чун шоњ хост ба он даст
ёзад, дарбон саросема давид ва оњиста дар гўши Анўшервон гуфт:
Мабодо шоњ аз хўроке, ки аз хонаи Мањбуз овардаанд бихўрад, ки
омехта ба зањр аст. Ман инро аз яке аз огоњон шунидаам. Шоњ аз
ин сухан дар шигифт монд ва ду писари Мањбузро фармуд, то аз он
хўрок бичашанд. Њар ду аз он чашиданд. Бедиранг афтоданд ва
мурданд. Шоњ бегумон донист, ки Мањбуз мехост ўро ногањонї
бикушад. Пас фармон дод Мањбуз ва њамаи занон ва чокаронашро
куштанд. Пардадор ба коми худ расид ва бо кушта шудани душман
чашмаш равшан шуд ва њамаљо барояш аз раќиб тињї гашт.
Яке аз рўзњо, ки Анўшервон бо сарону њамнишинон ба шикор
мерафт, сухан ба љодугарї кашид. Анўшервон гуфт: ман љодуро
яксара дурўѓ ва табоњ медонам.
Дар њамин њангом аз забони пардадор парид, ки сухани
нодуруст аз шоњ дур бод! Чї ман худ касеро дидаам, ки бо афсун
дар хўроки омехта ба шир дамид, ки бедиранг зањри кушанда
гардид. Анўшервон ба ёди Мањбуз ва писаронаш афтод ва бар
дилаш гузашт, ки дар он достон тарфанди пардадор дар кор
будааст. Пас аз асп ба зер омад ва бо ў танњо нишаст ва гуфт:
достони худ бо Мањбузро ба дурустї барои ман бозгў. Ман
бегумон медонам, ки ту тарфанде ба кор бурдї ва барои куштани ў
кўшидї. Ранги пардадор зард шуд ва дасту пояш ба ларза даромад.
Анўшервон гуфт: нафрин бар ту бод! Рост бигў, вагарна фармон
медињам туро гардан бизананд. Дарбон аз ў зинњор хост ва њамаи
достони яњудиро бозгуфт.
Анўшервон фармон дод, то бедиранг марди яњудиро биёваранд.
Чун яњудиро оварданд, достонро аз ў пурсид. Яњудї гуфт: ман њар
чї кардам ба фармони пардадор буд. Анўшервон фармон дод, то
яњудиро ба дор биёвезанд ва пардадорро дуним кунанд ва дороии
ўро ба бозмондагони Мањбуз бидињанд. Аз ин ки дар куштани
Мањбуз шитоб карда буд, сахт пушаймон шуд.
Достони Барзуяи пизишк ва китоби
«Калила ва Димна»
Анўшервонро яксаду бист пизишки румї, њиндї ва форсї буд,
лекин Барзуя, ки гиромитарин пизишкони порсї буд ва беш аз
њама навиштор мехонд. Дар набиштае дида буд, ки дар шањре аз
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шањрњои Њинд кўњњое њаст, ки гиёњони шигифте дорад, чунон ки
мурдаро зинда мекунад. Барзуя бо маниши баланд њамвора дар
андеша буд, ки онро биљўяд ва ба даст орад. Рози дилашро ба
Анўшервон гуфт ва аз ў дастурї хост, ки ба Њинд биравад ва он
доруро ба даст оварад. Анўшервон дастурї дод ва ўро барои
рафтан ба Њинд ёрї кард ва номае њамроњи ў кард, то ба ёрии он ба
назди шоњи Њинд роњ ёбад. Ба ў озодї дод, ки ба њар гунае ки
метавонад, худро ба бузургтарин шањри Њинд бирасонад.
Чун Барзуя ба он шањр расид ва номаи Анўшервонро ба шоњи
Њинд дод, ўро гиромї дошт ва дар расидан ба хостааш ўро озод
гузошт ва ба ў ёрї кард то гиёњонеро, ки дар пайи он аст, биљўяд.
Барзуя њамвора мекўшид ва худро ба ранљ меафканд ва то
метавонист гиёњ мечид ва гирд меовард ва дарњам меомехт, то он
ки пас аз замоне саргузашти ў чун сухани мардумони Баѓдод гашт,
ки мегўянд:
«Мо њамвора дар пайи њељ гаштем ва саранљом мурдем ва
осудем».
Чун Барзуя аз расидан ба хостааш дармонд ва рўзгоре аз даст
бидод, хаставу хор ва шарманда гардид, ба худ биандешид, ки чї
гуна бо дасти тињї ба пеши худовандгори худ баргардад. Ногузир
ба љустуљўи бузургтарин пизишк ва донишмандтарин њакими Њинд
баромад. Ўро бар пире солхўрда роњнамої карданд. Барзуя ба
назди ў рафт ва достони худро бо ў дар миён гузошт ва гуфт, ки дар
набиштае хондаам, ки дар кўњњои Њинд гиёњоне аст, ки мурдаро
зинда мекунад.
Донишманди солхўрда гуфт: «Њафизта шайъан ва ѓобат ъанка
ашёун». Ту як сухан аз бар кардї ва розњои бисёре аз ту пўшида
мондааст. Бидон, ки ин рамзе аст аз пешиниён. Онон аз кўњњо
донишмандонро хостаанд ва аз гиёњон суханони басанда ва
дармонгари ононро, аз мурдагон нодонро, чунонки донишмандон
бо донишомўзї ба нодонон гўё мурдагонро љон мебахшанд. Ин
суханони устувор ва пандомўз њама дар китобе ба номи «Калила ва
Димна», ки танњо дар ганљинаи подшоњ љой дорад, навишта
омадааст.
Бад-ин сон Барзуя аз андўњи дарун рањид ва он чиро шунида буд,
дар дил нињон дошт. Ба назди шоњ омад ва аз ў хост, ки набиштаи
«Калила ва Димна»-ро ба ў вом бидињад ва Анўшервонро
миннатпазир ва сипосгузори хеш гардонад.
Шоњи Њинд гуфт: ба њамин зудї бифармоям, ки набиштаро ба
вом ба ту дињанд, то њам хости Анўшервонро ба љой оварда бошам
ва њам поси мењмонии туро, ба ин шарт ки назди ман чашм бар он
афканї ва бихонї ва аз он барои худ рўнавишт барнадорї. Барзуя
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ин суханро аз љону дил пазируфт. Пас њар рўз ба анљумани шоњи
Њинд меомад ва набиштаро меситонд ва дар он менигарист ва он
чї дар онон меёфт, аз бар мекард. Чун ба хона бозмегашт, онњоро
ба риштаи нигориш дармеовард.То ин ки њамаи китобро фаро
гирифт. Пас, аз шоњи Њинд дастури бозгашт хост. Шоњи Њинд ба ў
дастур дод ва ба ў армуѓон бахшид ва бар ў љомањои гаронбањо
пўшонд.
Чун Барзуя ба назди Анўшервон расид, достонро ба огоњии ў
расонд. Мужда дод, ки набиштаро њамроњ овардааст. Сипас, онро
ба Анўшервон нишон дод. Анўшервонро хуш омад ва подоши
бузург ба ў дод ва Бузургмењрро фармуд, ки набиштаро ба забони
пањлавї бигардонад. Барзуя бо хоњиш ва мењрубонї аз Анўшервон
дархост, то дастур дињад, ки бахши оѓозинро ба номи худи ў кунад
ва гузориши зиндагии хешро дар он биёварад. Анўшервон хоњиши
ўро пазируфт. Аз он рўзгор боз «Калила ва Димна» њамеша дар
назди шоњони Форс нигоњдорї мешуд, то ин ки Ибни Муќаффаъ
(108) онро ба тозї бигардонид. Пас Рўдакї (109) ба фармони Наср
ибни Ањмад (110) онро ба сурудаи порсї даровард.
Хашм гирифтани Анўшервон бар Бузургмењр
Чун Анўшервон бар Бузургмењр бемењр шуд, ба ў фармон дод,
ки барои нишасти худ љое баргузинад, ки дар тобистон ва зимистон
љо ба љо нашавад ва хўроке баргузинад, ки онро дигар насозад ва
љомае, ки онро дигар накунад.
Бузургмењр барои нишастан зерзаминеро баргузид, ки дар
тобистон сард ва дар зимистон гарм аст. Барои хўроки худ шир
баргузид, ки њам хўрданї аст ва њам ошомиданї ва хурду бузург
онро мехўранд. Барои пўшидан пўстин баргирифт, ки дар зимистон
бипўшад ва дар тобистон онро воруна1 кунад. Рўзгори гирифтории
Бузургмењр чандон ба дарозо кашид, ки кўр шуд.
Ќайсар сандуќчае дарбаста ва муњршуда ба назди Анўшервон
фиристод ва аз ў хост, ки агар пайки моро аз он чї дар сандуќча
аст, огоњї дињад, пардохтани божро ба гардан хоњад гирифт ва
агар натавонист посух дињад, боже нахоњад дод.
Анўшервон аз њамаи њушмандони дарбор хост, ки ба пурсиши
Ќайсар посух гўянд, лекин њамагї дар надоштани посух яксон
буданд.

1

Воруна – чаппа.
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Анўшервон донист, ки љуз Бузургмењр, гарчи кўр аст, касе
наметавонад посух бигўяд. Фармон дод ўро озод кунанд ва ба
гармоба баранд ва љомаи вазирон бар ў бипўшонанд. Фармонро ба
љо оварданд ва Бузургмењрро ба пешгоњ дароварданд. Анўшервон
ўро ба худ наздик кард ва аз ў пўзиш хост ва ўро аз достони сандуќ
огоњ сохт ва хост, ки ўро аз он чї дар он аст, биогоњанд.
Бузургмењр як шаб замон хост. Рўзи дигарро бо ду чокар пешопеш
барнишаст ва ба он ду супурд, ки нахустин касеро, ки бинанд, ба ў
гузориш дињанд. Нахуст зане ба онон бархўрд. Бузургмењр аз ў
пурсид: дўшизаї ё бева? Посух дод: дўшизаам. Ба дувумин зан
расид, аз ў пурсид: оё бешавњарї ё шўй дорї? Гуфт: ман шавњар
дорам. Пурсид: оё фарзанд дорї? Посух дод: на. Аз ў гузашта
савумин зан пеш омад, аз њоли ў пурсид. Гуфт: фарзанд њам дорам.
Пас ба роњи худ рафт, то ба назди Анўшервон расид. Гуфт:
сандуќи сар ба муњр ва фиристодаи ќайсарро биоваред. Чун онњоро
оварданд, гуфт: дар ин сандуќ се марворид аст; яке носуфта, дигаре
нимсуфта ва савум суфта. Чун сандуќро гушуданд, чунон буд, ки
Бузургмењр гуфта буд. Анўшервон аз зиракии ў дар шигифт монд
ва аз он чи бар ў раво дошта буд, пушаймон гашт ва онро хости
Худо донист.
Фиристодаи ќайсар ба намояндагї аз ќайсар пардохтани божро
ба гардан гирифт.
Саранљоми кори Анўшервони додгар
Чун чилу њашт сол бар подшоњии Анўшервон гузашт, њангоме
ки љањонро обод карда буд ва бар шоњон чира гашта ва оинњои
некў нињода буд ва шањрњои Навбандљон, Румия, Ардабил, Њаљар,
Сур, Бобулабвоб ва он чиро з-ин пеш баршумурдем аз боруњо ва
дижњо сохта буд, бемор шуд ва бо њамон беморї даргузашт.
Пеш аз марг мўбадон ва марзбононро гирд овард ва аз онон дар
бораи он, кї шоистаи љонишинї аст, рой хост. Њамагон бо ў
њамрой шуданд, ки Њурмуз писараш аз духти хоќони Турк дархўри
ин пойгоњ аст. Анўшервон ўро пеш хонд ва ба ў гуфт: писарам, ман
туро аз миёни дигар писаронам барои подшоњї баргузидам, чи дар
ту нишонањои некї мебинам, пас гумони неки маро баровар ва ба
роњи ман бирав. Ту равишњои маро дидаї ва нишонањои кирдори
маро шинохтаї. Њурмуз гирист ва пазируфт, ки фармони ўро ба
кор бандад. Писарон ва бузургон аз Њурмуз пайравї карданд ва
кори ўро устувор карданд. Пас аз он Анўшервон њафтае беш
напойид ва љањонро падруд гуфт.
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ПОДШОЊИИ ЊУРМУЗ ПУРИ АНЎШЕРВОН
Чун Њурмуз ба љои падар нишаст, шоњон ўро хидмат карданд ва
кораш сомон ёфт. Њурмуз бар нотавонон мењрубон ва бар
зўрмандон сахтгир буд. Хурдонро бармекашид ва бузургонро хор
медошт ва чун бар фармонравої чира гашт, андак-андак коргузорони падарро фурў андохт ва бар онон ситам кард ва ононро якеяке барандохт ва аз њар яке аз онон, ки дар рўзгори падар аз ў
њаросида буд, кина љуст.
Мехост, ки Бузургмењр ва Бањроми Озармоњонро, ки аз бузургон
ва устувонањои1 даргоњи Анўшервон буданд, сар ба нест кунад ва аз
миён бардорад. Пас Бузургмењрро фаро хонд ва пинњонї ба ў гуфт:
мехоњам Бањроми Озармоњонро бикушам, дўст дорам, ки дар
куштани ў њуљљате бар гунањкории ў дошта бошам, агар ту дар
пеши бузургон бар носозии вай гувоњї дињї, ки сазовори куштан
бошад, туро зинњор мебахшам ва пойгоњатро бармеафрозам.
Бузургмењр гуфт: аз фармонбардорї аз шоњ гурезе надорам. Пас
Њурмуз фармон дод, ки вижагон дар дарбор анљуман кунанд, он
гоњ Бузургмењр ва Бањромро фаро хонд ва ба Бузургмењр гуфт: чї
гўї дар бораи Бањром?
Бузургмењр, ки хости ўро дарёфта ва дониста буд, ки нахуст
Бањром ва сипас ўро хоњад кушт, бо густохї сухан оѓоз кард ва
гуфт: ба носозии ў, ки сазовори куштан аст, гувоњї медињам.
Бањром гуфт: эй бародар, аз ман носазоие дидаї? Бузургмењр гуфт:
њамон рўз, ки Анўшервон аз мо рой хост, ки подшоњиро ба писари
зани турк, ки њамин Њурмуз аст, биспорад ва мо ба каси дигаре рой
додем ва ту бар подшоњии Њурмуз пой фишурдї!
Њурмуз шарманда шуд ва сар ба зер афканд ва аз анљуман берун
рафт ва фармон дод, то њар дуро ба зиндон биафкананд. Нахуст
Бузургмењрро кушт. Чун Бањром донист, ки ў њам кушта хоњад шуд,
ба худ гуфт: ман бояд пеш аз рафтан аз ин љањон ин дурўѓгўи
хунрезро чунон кайфар дињам, ки рўзгораш тира гардад. Пас номае
ба ў навишт ва њаќќу поси худро ба ў ёдовар шуд ва гуфт: барои ту
андарзе дорам, агар рой бошад, маро бихон, то онро бозгўям.
Њурмуз Бањромро фаро хонд ва гуфт: чї мехоњї, бигўї? Бањром
гуфт: шоњо, дар ганљинаи нињонї, ки дорї, ќуттии заррине аст, ки
ба ангуштарии падарат муњр шудааст. Ройи ман он аст, ки њар чї
зудтар бар он огоњ шавї, то дар кори худат биниши равшане дошта
бошї. Њурмуз фармон дод, ки ќуттиро биёваранд. Фармуд онро

1

Устувона – рукн, сутун.
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бикушоянд. Чун кушуда шуд, порчањое аз абрешими чинї дар он
ёфт, ки навиштае буд ба хатти Анўшервон ва дар он навишта буд,
ки њама ситорабинони корозмудаи дурустандеш њамрой шудаанд,
ки фарзанди ман Њурмуз пас аз ман ёздањ сол ва нўњ моњ подшоњї
хоњад кард ва сипас кори кишвардорияш бар ў шўрида хоњад шуд
ва саркашон сар бархоњанд овард ва ўро аз кор хоњанд андохт ва
чашмонашро мил кашида кўр хоњанд кард ва ўро хоњанд кушт.
Чун Њурмуз навиштаи падарро дид, љањон дар чашмаш тор шуд
ва андўњ бар љонаш чанг андохт. Фармон дод то Бањромро ба
зиндон бозгардонданд. Бањром гуфт: бо писари зани турк чунон
кардам, ки зиндагонї бар ў ногувор гардид.
Чун шаб чодари тирагуни худро фурў густурд, Њурмуз фармон
дод, ки Бањромро аз дами шамшери тез бигзаронанд, аммо худ низ
аз он пас хони шодиро барчид. Чи на хоби гуворое дошт ва на рўзи
равшане. Бо ин њама ба равиши пешин мерафт ва бо зўрмандон
меситезид ва дар нотавон ба некї менигарист. Зимистонро дар
Ироќ ва тобистонро дар Порс мегузаронд. Дар гузаргоњ сипоњиёнро аз дастдарозї ба кишту фаровардаи мардум бозмедошт ва агар
касе ба онон зиёне мерасонид, сахт кайфар медид ва аз ин ки
фармондењи бузургеро дар баробари як ѓирбол коњ ё пуштае њузум,
ки аз худованди киштзоре ба зўр ситонда, бикушад, боке надошт.
Гўянд: яке аз фармондењони сипоњ дар роње, ки мерафт, ба дарахти
разе1 нигоњ кард, дид хўшањои ангур расида, ўро хуш омад ва орзу
кард, ки аз он бихўрад. Ба чокараш фармон дод, то чанд хўша
ангур бичинад ва барояш биоварад. Чокар чунон кард. Дар ин
њангом худованди боѓ пеши ў омад ва афсори асбро гирифт ва дод
хост. Фармондењ аз ин ки мабодо Њурмуз огоњ шавад ва ба
куштани ў фармон дињад, тарсид ва камарбанди заррини гавњарнишони худро боз кард ва пеши худованди боѓ афканд, то ба
Њурмуз шикоят набарад (111).
Парвиз дар бархе љањонгардињо падарро њамроњї мекард. Дар
яке аз гардишњо аз асби худ, ки бењтарини асбњо буд, ба зер омад ва
ба асби дигар барнишаст. Асб рањо шуд ва ба киштзори кишоварзе
даромад ва андаке аз он хурд. Худованди киштзор ба Њурмуз
шикоят бурд. Њурмуз фармон дод, то дасту пои асбро буриданд ва
зиёни худованди киштро товон доданд. (112)

1

Раз – ангур.
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Фиристодани Њурмуз Бањроми Чўбинро ба љанги Шобашоњи (113)
Турк
Чун корњо бар Њурмуз даромехта шуд ва душманон гирдогирди
кишварро гирифтанд ва Хоќон ба номи Шобашоњ бо сад њазор
савор ба сўи Балх омад то ба Эрон чира шавад. Њурмуз бо мўбадон
ва бузургон дар бораи он чи рўй дода ба ройзанї нишаст ва њамагон њамрой шуданд, ки тохту този туркон аз бадтарин
гирифторињои кишвар аст ва агар газанди зиёни ононро бо кайфар
аз бех барканем, дигарон аз саргузашти эшон панд хоњанд гирифт
ва ба љои худ бозхоњанд гашт. Њурмуз аз онон дар бораи касе, ки
шоистаи фармондењии набарди туркон бошад, бозпурсид. Бештари
онон Бањроми Чўбин, марзбони Озарбойљонро номзад карданд, чи
ў оинњои саворкорї ва диловарї ва боистагињои фармондењї ва
кишвардориро якљо дошт.
Њурмуз Бањромро фаро хонд ва чун ба ў нигарист, нишонаи
бузургворї ва зиракї ва боистањои сарвариро дар ў дид. Пас дар
бораи набард бо туркон бо ў ба гуфтушунид нишаст ва љуз он чи
мояи шодияш бошад, аз ў нашунид. Аз ин рў набарди турконро ба
вай вогузошт ва фармони ўро ба мардон ва хостањо раво сохт.
Бањром дувоздањ њазор тан аз бењтарин пањлавонон ва саронро
баргузид ва он чи низ боиста буд, дархост кард. Њурмуз фармон
дод, ки ниёзи ў бароваранд ва њама костињои ўро аз миён бардошт.
Пас барои ў љомањои гаронбањо пўшонд ва парчами Рустамро ба ў
дод ва гуфт: ин ёдгори Рустам аст ва ту њам љонишини ў њастї.
Бањром чанд бор замин бўса дод ва омода шуд ва рўй бо набард
овард.
Њурмуз пешгўеро фармуд, ки дар бораи кори Бањром нек
бингарад. Пешгў ба дунболи корвони Бањром равон шуд. Чун
Бањром ба биёбон расид, каллапази барањнаеро дид, ки сабади пур
аз каллаи гўсфанд болои сар нињода аст. Бањром инро ба шугуни
хуш гирифт ва тире афканд ва ду сар гўсфандро аз сабад рабуд ва
гуфт: ба њамин зудї ба номи Њурмузшоњ сари Шобашоњ ва
бародараш Фаѓфурро њамин гуна хоњам рабуд.
Пешгўй ба назди Њурмуз бозгашт ва ўро аз он чи дида ва
шунида буд, огоњ кард ва гуфт: Бањром ба зудї ба душман чира
хоњад шуд. Лекин дар баробари сарвараш нофармонї хоњад кард.
Њурмуз гуфт: њар фармоне, ки аз осмон ояд, хуш ояд!
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Ёдкарди он чи миёни Бањром ва Шобашоњ гузашт
Пас аз он Бањром сипоњро рањбарї кард ва бо рафторе дархўр ба
роње, ки дар пеш дошт, рањсипор гашт. Ба ў огоњї расид, ки яке аз
сипоњиён кисаи коње ба зўр аз зане гирифта аст. Фармон дод, ки
сипоњиро ба ду ним кунанд, то мояи панди дигарон гардад.
Чун ба наздики лашкаргоњи душман расид, Шобашоњ Фаѓфури
бародарашро пеши ў фиристод, то Бањромро бигўяд, ки ман аз
мардонагї ва љањондории неки ту чандон шунидаам, ки хуш дорам
туро зинда нигоњ дорам ва дар роњи дуруст бубинам ва туро вежаи
худ созам. Пас яке аз ду роњро баргузин: ё тандуруст њамроњи
ёронат бозгард, ё зинњорхоњон пеши ман ой, то туро гиромї
бидорам ва баркашам ва Эронро ба ту вогузорам, худ ва гурўњи
андаки хешро бо тозиш овардан бар касоне гирифтори газанд
макун, ки дар як чашм бар њам задан шуморо нест ва нобуд хоњанд
кард.
Бањром гуфт: вањ чї сухани зиште, баргард ва ба бародарат
бигў, ки Бањром мегўяд: худовандгори ман маро ба сони камтарин
чокаронаш аз он рў барои шикори ту фиристодааст, ки туро хор ва
забун шумурдааст. Ба ман фамон дода, то сари туро пеши ў
бибарам, нофармониро рўй нест.
Чун Фаѓфур ин посухро ба бародар расонд, сахт барошуфт ва
хашмгин шуд ва барнишаст ва фармон дод, то кўсњо бизананд ва
шайпурњоро ба овоз дароваранд. Ва худ дар тозиш овардан бар
ёрон пешї гирифт ва ба онон гуфт: ин гурўњи андакро барчинед ва
чун орди носоида нарм кунед. Набояд њеч як аз онон бигурез.
Онон ба сўи Бањром, ки сипоњашро сахт некў ороста буд, тозиш
оварданд. Пиёдагон дар пеш, пилсаворон дар пушт ва сарбозони
љанговар дар сўи рост ва чап.
Бањром гурўње аз пањлавононро фиристода буд, то бар сипоњиёне, ки бихоњанд бигрезанд, роњ барбанданд.
Осиёи љангї чархидан гирифт ва ахгари туркон забона кашид.
Бањром кўтоњї намуд ва фаро намуд, ки шикаст хўрда ва оњанги
гурез дорад. Ва бо сипоњи худ чунон нињод, ки андаке диранг
кунанд ва сипас њамагї якбора бар онон тозиш оваранд ва тамоми
нерўи худро дар задан ва кўфтан ба кор баранд. Сипоњиён фармон
бурданд ва дар њангоми ноогоњии туркон чу шер бар онон тохтанд
ва бо тозиши ростин бо шамшер ва гурз душманро ба гурез водоштанд. Бањром хурўш бармеовард ва сипоњро ба набард
бармеангехт.
Чун Шобашоњ гардиши чархро ба зиёни худ дид, бо вежагон
гурехт. Бањром ўро дунбол кард ва тире бар ў афканд, ки
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камарбанд ва зирењашро сўрох кард ва аз он гузашт ва то пар ба
замин фурў рафт. Шобашоњ афтод ва љон супурд. Бањром сар аз
танаш људо кард. Эрониён турконро дунбол карданд ва овардгоњро
аз куштагон пур карданд ва он ки зинда монда буд, гурехт.
Љанг бор аз дўш фурў нињод ва Бањром ба хун оѓушта ба
лашкаргоњ бозомад, аз сипоњаш њељ номбардоре кушта нашуда
буд. Он шаб биёсуд ва сипоњиёнро осуда гузошт ва чун бомдод
баромад, фармон дод то ѓаниматњоро гирд оваранд ва дар миёни
куштагон бигарданд. Фаѓфурро дар миёни куштагон ёфтанд, сари
ўро низ аз танаш људо карданд ва дар канори сари бародар
нињоданд.
Пас аз ин пирўзї ба Бањром огоњї расид, ки Пармуда писари
Шобашоњ дар шањри Байканд паноњ гирифта ва хостањо ва
ганљинањо ва сарони турк дар он љо гирд омадаанд, пас касеро ба
номаи пирўзї бар туркон бо сарњои Шобашоњ ва бародараш барои
Њурмуз фиристод ва аз ў дар бораи набард бо Пармуда рой хост.
Яке аз рўзњо, ки Њурмуз ба тахти шоњї нишаста ва мўбадон ва
марзбонон гирдогирдашро гирифта буданд ва аз дер расидани
гузориш аз Бањром дилтангї менамуд, ногоњ муждарасон гузориши
пирўзии бузургро овард ва ба дунболи ў фиристодаи Бањром
њамроњ бо гузориши бузургтарин комравоии Њурмуз расид.
Њурмуз дар хок афтод ва Худойро бар ин пирўзї сипос гуфт ва
фармон дод, ки сад киса зар бар ниёзмандон бибахшанд ва сад киса
низ дар корњои нек њазина кунанд. Бар фиристода љомањои
гаронбањо пўшонд ва ба ў дињише фаровон бахшид ва он гоњ як
њафта бо вежагонаш ба хўрдану нўшидан пардохт.
Пас аз он бо ситоиш ба номаи Бањром посух дод ва љомањои
гаронбањо ва асбњои арзанда равона кард ва фармон дод то барои ў
тахте симин бисозанд. Ба њар яке аз фармондењон армуѓон ва
љомањои гаронбањои вежа бахшид ва Бањромро фармон дод, то ба
сўи Пармуда биравад ва бо ў биљангад ва он чи аз хоста ва ганљина
дар набард ба даст овардааст, нигоњдорї кунад ва њамаро бо
дороињои Шобашоњ ба назди ў бифиристад.
Чун фиристода бо посухнома ва љомањои гаронбањо ва тахт ба
назди Бањром бозгашт, дилаш аз шодї саршор гардид ва љомањои
гаронбањоро пўшид ва ба гоњ баромад ва дигар љомањои
гаронбањоро дар миёни фармондењон бахш кард ва ба сўи Эрон рў
овард ва Њурмузро намоз бурд ва Худоро барои ў хонд ва пас аз он
ба ромиш ва шодї ва саргармї пардохт ва шодмонии худро ошкор
кард. Сипас бо ёронаш дар бораи пайкор бо Пармуда ба гуфтушунид нишаст ва фармуд, ки худро барои набард омода кунанд.
Фармондењон фармон пазируфтанд ва кўшиш дар набардро ба
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гардан гирифтанд. Бањром ба эшон подоше некў бахшид ва
навидњо дод ва худ омодаи набард гардид.
Набарди Бањром бо Пармуда писари Шобашоњ
Пас аз он Бањром бо сипоњи худ аз Љайњун гузашт ва ба сўи
Пармуда рў нињод. Пармуда низ бо сипоњи худ ба пешвози ў омад.
Ду лашкар дар баробари њам рада бастанд ва чун фардо баромад,
Бањром бо тане чанд аз вежагони лашкар ба фарози сипоњи
Пармуда баромад ва дар бораи онон ковиш кард ва чигунагии
эшонро ворасї кард. Пас ба касоне, ки њамроњаш буданд гуфт:
њамоно Пармуда шоњзодаи љавон аст ва бисёре аз волоињо ва
некињоро бо худ дорад ва инак бо сипоњиён ва созу барг ба хунхоњии падар ва амуаш бархоста аст. Аз ин рў, бар шумост, ки дар
кори набард бо ў бикўшед ва бо ростї бо ў биљангед, ба гумони
ман бењтар он бошад, ки бар ў шабехун бизанем, сипас ба
љойгоњаш бозгашт.
Фардои он рўз Пармуда монанди Бањром барнишаст ва аз фароз
ба лашкари Бањром нигарист ва андаке дар бораи эшон андешида
ба ёронаш гуфт: ин сипоњ бо шумори андакашон, бисёр диловар ва
пурсозу барганд ва чун пирўзињое ба даст овардаанд, бар далерї ва
густохии онон афзуда аст ва фармондењашонро мастии диловарї
ва дорої фурў гирифтааст. Ман меандешам, ки дуруст он аст, ки
пойдорї кунем ва бар онон шабехун бизанем. Пас ба лашкаргоњаш
бозгашт.
Пас аз он Бањром дар яке аз бўстонњо бо фармондењони сипоњ ва
вежагон ба бодагусорї нишаст. Лекин асбњоро дар канори худ
баста буданд ва љангафзор дар дастрасашон буд.
Яке аз љосусони Пармуда ба ў огоњї дод, ки Бањром дар бањмон1
боѓ саргарми ромишгарї ва бодагусорї аст ва љуз тане чанд бо ў
нест.
Пармуда бедиранг гурўње аз гузидагони сипоњро омода кард ва
ба онон фармон дод, ки ба сўи боѓ битозанд ва онро дар миён
гиранд ва Бањромро ба асирї бигиранд ва назди ў биоваранд.
Сипоњиёни Пармуда рафтанд ва чун гирдогирди боѓро гирифтанд,
Бањром пай бурд ва дар дам љомаи разм пўшид ва бо ёрон
барнишаст ва аз боѓ бадар омад ва турконро дар миён гирифт ва
монанди гургон, ки бар галаи гўсфанд занад, бар онон тохтан
овард.

1

Бањмон – фалон
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Ононро њамекуштанд. Бањром фарёд мезад ва мегуфт: инак ки
шикор ба суроѓи шумо омада аст, њар чї мехоњед шикор кунед.
Сипоњиёни Бањром пайваста тозиш мебурданд, то ин ки ононро ба
гурез водоштанд ва ба сўи лашгаргоњашон ронданд. Пармуда аз
кораш, ки мояи дилшикастагии сипоњиён шуда буд, пушаймон
гашт.
Пас аз он шабе Бањром бар Пармуда шабехун зад ва ёронашро
кушт ва торумор кард. Чун бомдод шуд, Пармуда низ гурехт.
Бањром ўро дунбол кард ва чун ба наздики ў расид, Пармуда ўро ба
Худованд ва љони Њурмуз савганд дод, ки андаке диранг варзад, то
суханашро бишнавад. Бањром истод. Пармуда гуфт: оё ту ањриман
ё одамї? Оё замони он нарасида, ки аз гўшти мо сер шавї ва аз
хуни мо сероб гардї? Кунун метавонї яке аз ду корро баргузинї! Ё
ин ки бо ман биљангї ва маро бикушї, чи хуни чун мане поймол
нахоњад шуд; ё ин ки ман чун касе, ки ногузир ба гирифторї
шудааст, бо ту хоњам љангид ва њама кўшиши худро ба кор хоњам
бурд, то туро бикушам.
Чун Бањром суханони Пармударо шунид, аз ў рў бартофт ва ба
сўи лашкаргоњаш бозгашт. Пармуда низ ба сўи Байканд рафт ва
дар он паноњ гирифт.
Бањром ба сўи Байканд омад ва онро дар миён гирифт то кор
бар Пармуда танг шуд. Пас аз чанд рўз Бањром ба ў паём дод, ки
яке аз ду корро баргузин: ё омодаи набард шав, ё дари дижро барои
ман бикушо ва хостањоро ба ман биспор, то ба ту зинњор дињам ва
аз Њурмуз барои ту зинњор бигирем ва туро озодона ба назди ў
барам.
Пармуда зинњори шоњро баргузид. Бањром инро барои Њурмуз
навишт. Чун Њурмуз номаро хонд, сахт дар шигифт афтод ва
фармон дод, ки зинњорномае бинависанд ва худ онро дастина1
барнињад ва бузургон онро гувоњї кунанд ва љомањои гаронбањои
шоњї ва камарбанди гуњарнишон ва асбе бемонанд барои Бањром
фиристод, то ононро бо зинњорнома ба Пармуда бидињад. Ва ба ў
фармон дод, ки Пармударо гиромї бидорад ва ниёзњои ўро
бароварда созад ва ўро ба пешгоњ равона кунад ва он чи аз
хостањои вай ва падараш ва ганљинањои ононро, ки гирд оварда
аст, њамаро бо мардони устувор ба дарбор бифиристад. Бањром
фармони Њурмузро пазируфт ва зинњорнома ва љомањои
гаронбањои шоњиро барои Пармуда фиристод. Пармуда бедиранг
бо дувист савора аз диж берун омад ва диж ва он чиро дар он буд,

1

Дастина – имзо.
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ба Бањром супурд ва рўй ба Эрон нињод. Бањром ба диж даромад ва
бар ганљинањои пур аз хоста ва колоњои гаронбањо ва
љангафзорњои Афросиёб ва Арљосп ва афсари Сиёвуш ва
камарбанду гўшворањои ў даст ёфт ва фармон дод, ки аз онњо
сиёњабардорї1 кунанд. Он гоњ ононро бо мардони устувор ва
дурандешињои дархўр бар њазорон шутур бор кард ва ба пешгоњи
Њурмуз фиристод.
Дар омадани Пармуда ба назди Њурмуз ва расидани хостањо
ба даргоњ ва ангезаи нофармонии Бањром
Чун Пармуда ба наздики даргоњ расид, Њурмуз фармондењонро
ба пешвози ў фиристод ва аз омадани вай шод шуд ва худ низ
барнишаст ва то дари кох ба пешвоз рафт ва чун Пармударо аз дур
дид, аз ин рў, ки мабодо Пармуда барои ў аз асб пиёда нашавад,
худ аз асб ба зер омад.
Пармуда аз ин кор дар шигифт афтод ва пас аз андаке диранг
пиёда шуд. Њурмуз, ки шарманда шуда буд, ба сўи хуршед рў кард
ва фаро намуд, ки барои ниёиши хуршед аз асб поин омада аст.
Сипас ба сўи Пармуда рафт ва ўро дар оѓўш кашид ва барнишаст.
Лекин Пармуда савор нашуд ва пиёда то болои кох фароз омад.
Њурмуз аз асб пиёда шуд ва ба гоњ баромад ва Пармударо бар
дупуштї нишонд ва дар наздик сохтан ва гиромидошти ў ва низ
дар мењрубонї ба ў ва шўхї бо вай зиёдаравї кард. Сипас фармон
дод, то ўро ба кохе, ки барояш омода карда буданд, бибаранд, ки
дар он њамаи абзори осоиш аз фарш ва ованди симин ва заррин ва
нављавонон ва канизакон ва ганљина ва љомахона ва ошпазхона ва
љуз он фароњам шуда буд. Сипас ўро фаро хонд. Се рўз њамошомї
карданд ва Њурмуз ба ў армуѓонњои гуногун бахшид.
Чун хостањои Пармударо ба даргоњ оварданд ва њамон љо боз
карданд, фармуд, ки то як њафта онњоро дар беруни кох бигзоранд.
Сипас фармон дод, ки онњоро аз баробари ў бигзаронанд ва бо
сиёњае, ки бардошта буданд, баробар кунанд. Њамнишинони
Њурмуз аз бузургї ва фаровонї ва гаронбањоию фузунии он дар
шигифт афтоданд. Яке аз онон гуфт: сўри бузурге аст ин, худ луќма
ва пасмондае аз асл аст ва Бањромро ба даѓалкорї ва дастбурд
олуданд, зеро гўшворањо ва мўзањои гуњарнишони Сиёвуш, ки
сиёња будани онњоро гувоњї мекард, дар миёни армуѓонњо набуд.
Њол он ки дар сиёњаи пайк навишта шуда буд ва бењуда њам аз

1

Сиёња – рўйхат.
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Бањром ба бадї ёд кард ва ба гунае сарбаста гуфт, ки Бањром беш
аз инњо аз дороињои вай ва падараш дарёфт карда аст.
Њурмуз аз ин кор њаросон ва нигарон шуд ва фармон дод, то
номае сарзанишбор ба Бањром бинависанд ва аз ў бихоњанд, ки
гўшворањо ва мўзањоро бифиристад. Барои ў пунба ва чарх ва дуки
нахресї ва љомаи занона фиристод.
Чун нома ва армуѓонњо ба Бањром расид, сахт хашмгин ва
озурда шуд ва гуфт: ин аст подоши касе, ки бо он худхоњи ситамкор
ба дурустї рафтор кунад! Он гоњ фармондењон ва вежагонашро
фаро хонд ва дарду андўњашро бо онон дар миён гузошт.
Эшон низ хашмгин ва ошуфта шуданд ва гуфтанд: Њурмуз
паймони худро бо чї касе пос дошта аст, ки бо ту пос дорад? Ин
рафтори ў сароѓозе аст, бар он ки туро ба туњмат биолояд ва андакандак туро фурў гирад ва нобуд кунад ва дили худро хунук созад.
Ба Худо савганд, агар ту бар ў чошт нахўрї, ў бар ту шом хоњад
хўрд.
Ва тири оташини хашм ба сўи ту хоњад афканд, зеро рўзгори
дарозе аст, ки бо устувонањои давлаташ чунин карда аст.
Бањромро суханони эшон писандида омад ва аз онон паймон
гирифт, ки дар баробари Њурмуз ўро ёрї ва њамроњї кунанд ва аз ў
фармон баранд.
Пас оњанг устувор кард, ки ба нофармонии Њурмуз бархезад ва
ўро аз кор фурў кашад ва худ ба љои ў бинишинад. Он гоњ бо
Хоќон писари Пармуда оштї карда ва кишварашро ба ў вогузошт.
Ва бо вай паймони дўстї баст ва ба сўи Хуросон равон гардид ва
нофармонї оѓоз кард ва кўшид миёни Њурмуз ва писараш Парвиз
ошўб барангезад. Пас ба суханчинї ва дубањамзанї пардохт, ба ин
гуна, ки фармон дод, то ба номи Парвиз динор ва дирам заданд ва
онњоро дар Эрон пахш кард ва номае њар чї дурушттар ба Њурмуз
навишт ва ўро ба зишттарин гуна накўњид ва гуфт: ту шоистаи
подшоњї нестї ва ин кор аз ту барнаояд. Аз кор канора гир ва
подшоњиро ба Парвиз бозгузор, бад-он гуна, ки шоњони дигар дар
зиндагишон шоњиро ба фарзандонашон супурданд. Ва худро
бирањон, пеш аз ин ки њама бар куштани ту њамдаст шаванд.
Чун Њурмуз номаро хонд, њуш аз сараш парид ва сахт њаросон
шуд. Чи пештар шунида буд, ки Парвиз ба номи худ динор ва
дирам зада аст, барои њамин андўње љонкоњ ўро фаро гирифт ва дар
ин бора бо Озингушб ба ройзанї нишаст. Озингушб ба куштани
Парвиз ишорат кард ва аз ў хост, ки бо Бањром аз дари мењрубонї
дарояд ва аз ў дилљўї кунад ва ўро ба некї водорад, то кори
кишвар сомон ёбад.
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Дар ин миён ѓуломбачае аз Њурмуз, ки дўстдори Парвиз буд, ба
суханони эшон гўш медод. Пас он чи шунид, ба гўши Парвиз
расонид ва ўро аз диранг ва кундї бимнок гардонид. Парвиз
шабона ба Озарбойљон гурехт. Марзбони он љо ўро хидмат кард ва
нигањдорї ва пуштибонї аз ўро ба гардан гирифт.
Бардоштани Њурмуз аз подшоњї ва кўр кардани ў
Чун ба Њурмуз огањї расид, ки Парвиз гурехтааст, ин кор бар ў
сахт гарон омад, бегумон донист, ки гурехтани Парвиз бо
њамраъии Бањром буда аст, барои ин фармон дод, то доињои1
Бањром - Биндўя ва Бистомро (114) ба зиндон афкананд. Дар њамин
њангом огањї расид, ки Бањром ба Рай даромада ва дирафши
носозгорї барафрошта. Аз ин кор пойтахт парешон шуд ва оташи
ошўб забона кашид ва мардумон ошуфта шуданд ва корњо ба њам
рехт. Дари зиндонњоро шикаста ва Биндўя ва Бистом аз зиндон
бадар омаданд ва зишткорињои Њурмузро ошкор карданд ва
мардумро ба фурў кашидани вай бароѓолиданд. Ин сухан бар дили
мардум нишаст, зеро ба Њурмуз фишор оварданд ва ўро аз гоњ
фуруд оварданд ва рўи замин кашиданд ва аз кор барканор
карданд ва саранљом мил дар чашмонаш кашиданд ва кўраш
карданд. Ин рухдод пас аз гузашти ёздањ сол ва нўњ моњ аз
подшоњии ў буд.
Чун ин огањї ба Парвиз расид, даме диранг накард ва бо
шитоби фаровон бо марзбони Озарбойљон ва чанд марзбони дигар
худро ба Мадоин расонд.

1

Дої – таѓо, бародари модар.
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ПОДШОЊИИ ХУСРАВИ ПАРВИЗ ВА ОН ЧЇ МИЁНИ ВАЙ
ВА БАЊРОМ РУХ ДОД
Чун Парвиз аз Озарбойљон омад, се рўз аз мардум рў нињон
кард. Сипас ба гоњ даромад ва афсар бар сар нињод ва ба мардум
бори њамагонї дод ва барои эшон сухан ронд ва навид дод, ки
онњоро ба орзуњояшон хоњад расонд. Ва ба гардан гирифт, ки бо
мардумон ба оини ниёи худ Анўшервон рафтор кунад.
Мардум ўро намоз бурданд ва ўро ситоиш карданд. Пас бар
падараш Њурмуз даромад ва бар ў дилсўзї кард ва пеши вай гирист
ва аз ин ки ба ангезаи тарсе, ки аз ў ба дил дошта, дарборро
ошуфта рањо карда буд, пўзиш хост. Њурмуз Худоро барои ў хонд
ва гуфт: писарам, њар чї рух додааст, аз сарнавишт буда ва
рухдоданї. Ман се ниёз дорам ва аз ту мехоњам, ки онњоро
бароварї. Парвиз гуфт: аз љону дил мепазирам, ниёзњои ту кадом
аст? Њурмуз гуфт: нахуст он ки бо ман некї кунї ва њар рўз бо
дидорат маро шод созї, ду дигар ин ки барои ман њамнишине
хушсухан баргузинї, ки њамроњи ман бошад ва маро дилдорї
дињад. Савум ин ки аз касоне, ки бар ман ситам раво доштаанд ва
обрўи маро бурдаанд, кина бикашї.
Парвиз гуфт: ду ниёзи нахустин ба њамин зудї бароварда
мешавад. Лекин дар бораи савумин ниёз аз ту замон мехоњам, то
Худованд газанди Бањромро кам кунад. Њурмуз аз Парвиз хушнуд
шуд ва гуфтаи ўро устувор дошт. Њанўз Парвиз як њафта диранг
накарда буд, ки ба ў огоњї расид, ки Бањром ба Нањравон омада ва
хоњони тољу тахт гаштааст.
Парвиз бо бењтарин ороиш ва созубарг барнишаст. Дар сўи
росташ Биндўя, дар сўи чап Бистом ва дар пеш ва пас марзбонон ва
дирафши Ковиён буд. Мардум Худоро барои ў хонданд.
Чун ба Нањравон расид, дар каронаи биёбон истод. Бањром ба
наздики ў омад ва дар баробараш дар он сўи рўд истод. Ёронаш ба
тохт асбњоро ронданд ва ба ў пайвастанд. Шукўњ ва бузургии
Парвиз чашми Бањромро хира кард ва аз равшанї ва зебоии чењраи
ў шигифтзада шуд, вале рашк дар дарунаш мељунбид ва душманї
аз нигоњаш ошкор буд.
Сипас Парвиз пурсид, ки: Бањром кадом аст? Гуфтанд: он ки бар
асби сиёњу сафед савор аст. Гуфт: Шигифто, ки чењрааш аз бадию
баднињодї ва палидиаш огоњї медињад. Бо ин њама хост аз ў
дилљўї кунад ва дили ўро ба даст оварад, то аз газанди ў бирањад.
Барои ин кор лигоми асб баргардонд, то нек ба Бањром наздик
шуд, Бањром низ ба сўи ў омада ба њам наздик шуданд. Парвиз
Бањромро овоз дод ва ба ў дуруд гуфт ва ўро сутуд ва пазируфт, ки
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ўро ба сипањбадии Эрон бигуморад ва њамаи корњоро ба ў
бисупорад. Лекин Бањром чун саг бар ў ѓуррид ва ўро дашном дод
ва худписанд хонд. Боз њам Парвиз бо ў аз дари нармиш ва
мењрабонї даромад, вале ин њама нармиш ва бузургворї љуз сахтї
ва сабукшуморї бар ў наяфзуд.
Аз суханоне, ки миёни онњо рафт, яке ин буд, ки Парвиз ба
Бањром гуфт: мо бар онем, ки барои вогузории сипањбадии Эрон ба
ту рўзе хуш баргузинам. Бањром дар посух гуфт: ман мехоњам рўзе
нек баргузинам, ки туро дар он ба дор биёвезам!
Вежагони дарбори Парвиз лигоми борагияшро1 гирифтанд ва
ўро ба дунбол бозгардониданд ва ўро бар нармиш дар баробари
Бањром сарзаниш карданд, ки чаро бо њама камхирадї ва зиштии
сухани Бањром бо ў нармї ва бурдборї карда. Парвиз ба онњо
гуфт:
Оё ин достонро шунидаед, ки гуфтаанд: «Дастеро, ки натавонї
бибурї, бибўс». Фарљоми чарогоњи ситам нохуљаста аст. Пирўзї
азони ростї ва дурустї аст ва нодурустро љунбише беш нест.
Чун фардо баромад, Бањром бо сипоњаш ба сўи лашкаргоњи
Парвиз рўй овард. Парвиз низ ба сўи ў ронд. Замоне бо якдигар
даровехтанд, то ин ки Парвиз ногузир гурехт. Бањром ўро дунбол
кард. Парвиз ба ночор ба кўње баланд, ки роње надошт, паноњ бурд.
Порсиён мепиндоранд, ки чун наздик буд Бањром Парвизро
бигирад, дасте равшану сафед (муъљизагар) аз кўњ даромад ва ўро
рабуд ва ба љое бурд, ки њеч касро бар ў дастрасї набуд. Бањром
шигифтзада бозгашт ва дар лашкаргоњаш диранг варзид.
Гўянд Парвиз як шабонарўз дар он љо пойид ва сипас фуруд
омад ва ба гунае ношинохта ба шањр даромад ва барои рафтан ба
Рум омода гардид, то аз Мавриќ подшоњи Рум кўмак бигирад ва аз
ў бихоњад, ки барои чорагарии гирифторияш лашкаре њамроњи ў
кунад, то аз Бањром кина кашад. Пас бо гурўње андак аз ёрон ва
наздикон, ки ду доияш Бистом ва Биндўя низ дар миёни онњо
буданд, ба роњ афтод.
Њанўз роње дароз напаймуда буд, ки дид доияњояш диранг
мекунанд ва саргаштагї доранд. Аз онњо пурсид: шуморо чї
расида? Гуфтанд: метарсем, ки Бањром Њурмузро ба подшоњї
бозгардонад ва ба подшоњи Рум нома нависад, ки моро пеши вай
бифиристад ва мо кушта шавем. Аз ту дастурї мехоњем, ки
баргардем ва Њурмузро бикушем. Парвиз посухе надод. Бистом ва
Биндўя бо тане чанд аз чокарон бозгаштанд ва бар Њурмуз

1

Борагї – асп, аспи тануманд.
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даромаданд ва ўро хаба карданд ва ба Парвиз пайвастанд ва ба ў
гуфтанд: бирав, Худо туро шод кунод! Пас асбонро тохтанд ва аз
Фурот гузаштанд ва ба дайре аз тарсоён даромаданд, то андаке
биёсоянд, ки дидабон онњоро аз расидани гурўње аз сипоњиёни
Бањром огоњ кард, ки ба дунболи эшон меоянд.
Биндўя ба Парвиз гуфт: љангафзор ва љомаатро бо ман иваз кун
ва чанд тан аз ёронро ба ман вогузор ва худ бо растагорї бирав.
Дар ин њангом сипоњиёни Бањром ба наздики онњо расида буданд.
Парвиз аз хонагоњ берун омад. Ў бо тане чанд аз ёрон худро
рањонид ва шитобон роњи гурез дар пеш гирифт.
Биндўя, ки љангафзор ва љомањои Парвизро пўшида буд,
барнишаст ва дар баробари дарвозаи хонагоњ бо ёронаш истод, то
ин ки сипоњи Бањром ба ў наздик шуданд ва чун ўро диданд, бе
гумон донистанд, ки худи Парвиз аст. Биндўя ба хонагоњ даромад
ва фармон дод, ки дарвозаи хонагоњро пеш аз расидани сипоњи
Бањром бибанданд. Чун сипоњи Бањром гирдогирди хонагоњро
гирифтанд, ба бом баромад ва аз боло ба онњо нигарист ва гуфт:
Хусрав ба шумо дуруд мефиристад ва мегўяд: ман акнун дар чанги
шумо њастам ва чандон хаста ва монда њастам, ки натвонам гуфт:
чї шавад имрўз ва имшабро ба ман диранг дињед, то биёсоям ва
сапедадам худро ба шумо супорам. Гуфтанд: ин камтарин чизе аст,
ки аз мо мехоњї ва бар он хурсандї намуданд ва хонагоњро аз њар
сўй дар миён гирифтанд. Ва ба гирдогирди хонагоњ ва деворњо ва
дарвозаи он нигањбон гумориданд.
Чун бомдод шуд ва Биндўя донист, ки Парвиз дур шудааст ва
дигар ба ў натавон расид, фармон дод, ки то дарвозаи хонагоњро
бигушоянд. Чун сипоњиёни Бањром ба хонагоњ даромаданд, ба љои
Парвиз Биндўяро диданд ва донистанд, ки фиреб хўрдаанд, њама
дил аз даст доданд ва Биндўяро гирифтанд ва банд барнињоданд ва
назди Бањром оварданд ва достони тарфанди Биндўяро барояш
гуфтанд. Бањром дар шигифт афтод ва фармон дод, ки ўро ба
занљир бикашанд ва ба зиндон биафкананд.
Аз он сў Парвиз ба назди Мавриќ - подшоњи Рум расид. Шоњи
Рум пойгоњашро гиромї дошт, ба хубї аз ў пазирої кард ва дар
мењрубонї ва нигањдошти посаш аз њеч кўшише кўтоњї накард ва
духтараш Марямро, ки зеботарини занони рўзгор буд, ба њамсарии
ў даровард ва бо фиристодани панљоњ њазор марди љангї ба
саркардагии фармондењи сипоњаш ба номи Сарљис ўро ёрї кард ва
хостањои гуногун ба ў армуѓон дод ва ўро ба некўтарин гуна барои
рафтан омода сохт ва ба духтараш сомони зиндагї дод ва дувист
канизак њамроњи ў кард.
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Парвиз ба роњ афтод ва сипоњро ба Озарбойљон бурд. Биндўя,
ки бо тарфанде аз банд рањої ёфта буд, њамроњи марзбонон ва
бузургон ба назди Парвиз омад. Мардумон аз Порсу Хуросон ба
сўяш сарозер шуданд. Аз дигар сў Бањром ба носазоворї ва
туфайливор дар Мадоин ба подшоњї нишаст ва афсаре бар сар
гузошт, ки дархўр ва шоёи сари ў набуд. Бадгўён ба сарзаниши вай
забон гушуданд. Чун шунид, ки Парвиз ба Озарбойљон даромадааст, хост то пеш аз он ки болу пар дароварад ва ёрону бузургони кишвар ба ў бипайванданд, чораи кори ў кунад. Ў сипоњи
Румро ба чизе намегирифт. Пас бо сипоњ ба сўи Озарбойљон
шитофт.
Парвиз низ омода гардид ва миёни онњо даргирињои бисёр рух
дод ва мардони бисёре аз румиён кушта шуданд, то кор ба он љо
кашид, ки Парвиз ва Бањром худ ба набард бипардозанд. Чун
Бањром бо найза ба сўи Парвиз рўй овард, Парвиз найза аз дасти
вай рабуд, чунонки Бањром натавонист онро ба сўи ў рост кунад ва
нишона гирад ва бар ў фуруд орад. Парвиз найзаро чандон бар
сари Бањром кўфт то дарњам шикаст ва Бањром гурехт, ки гўё замин
ўро дар худ фурў бурд. Парвиз дар лашкаргоњ монд, то ин ки ба
дурустї дарёфт, ки Бањром роњи Хуросонро дар пеш гирифтааст.
Он гоњ ба касоне аз сипоњи Бањром, ки зинњор хоста буданд,
зинњор дод ва пирўзманд ва шодон ва бо дасте пур бо марзбонон ва
бузургони мардум роњи Мадоин дар пеш гирифт ва пеш аз њар коре
симу зар ба дарвешон бахшид ва корњои нек анљом дод. Сипас ду
доияш Бистом ва Биндўяро ба хунхоњии падар гирифт ва ба онњо
гуфт: ба Худо савганд, куштани шумо, ки хешованд ва
гиромитарин мардумон назди ман њастед ва аз дигарон бештар бар
ман њаќ доред, душвор аст. Лекин шоњ бояд кушандаи падарро, њар
кї бошад, бикушад.
Бо ин ки чашмонаш пур аз ашк буд, фармон дод, ки он дуро
њамон гуна, ки падарашро хафа карда буданд, хафа кунанд. Он гоњ
ба устувор кардани корњо ва бастани марзњо пардохт. Дўстонро
баркашид ва душманонро фурў кўфт ва њар рўз ба пойгоњ ва пояи
подшоњии худ меафзуд. Сипас Марям, духтари Мавриќшоњро
мењинбонуи дарбори худ кард ва ўро дар бењтарини кохњо љой дод
ва чандон хоставу чизњои гаронбањо ва канизакон ба ў бахшид, ки
чашму дилашро фаро гирифт. Пас аз он бист њазор њазор дирам
бар сипоњиёни Рум бахш кард ва бар сарвари онњо љомањои
гаронбањо пўшонид ва подоши фаровоне ба ў дод ва онњоро
гиромї дошт ва ба сўи сарварашон Мавриќ гусел дошт ва чандин
баробари армуѓоне, ки Мавриќ ба ў дода буд, барояш равона сохт
ва пардохтани бож ва гизятро, то замоне, ки зинда бошад, ба ў
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бахшид ва барои наздик шудан ба Мавриќ ба тарсоён дастур дод,
ки парастишгоњњою калисоњои худро бозсозї кунанд ва оини ноќус
ва иди саонинро (115) дар њамаи шањрњои Эрон ба по доранд. Ба
њама фармондорону марзбонон суфориш кард, ки бо онњо
мењрубонї кунанд.
Саранљоми кори Бањроми Чўбин
Чун Бањром гурехт, бештар фармондењонаш ба Парвиз паноњанда шуданд ва љуз андаке ба Бањром напайвастанд. Лекин њамон
гурўњи кам бо диловарї ва нерўмандї, ки доштанд, бисёр ба шумор
омаданд.
Парвиз сипоње дар пайи ў фиристод, то ўро фурў гиранд. Ба
сипоњиён гуфт: ўро, ки захмї аст, бикушед ва сарашро барои ман
биёваред, лекин сипоњиён, ки он дилу тавон надоштанд, ки ўро
бигиранд, бозпас нишастанд.
Бањром дар роњи гурехтан бо чанд тан аз ёронаш дар дење бар
пиразане даромад. Пиразан чанд гирда нони љавин дар ѓирболе
кўњна пеши онњо нињод. Бањром ва сипоњиёнаш бо њамон нони
љавин гуруснагиро фурў нишонданд, чї нони љавин барои онњо аз
нони сафед ва бузѓолаи бирён ва лавзина хушмазатар буд. Сипас ба
пиразан гуфтанд: агар тавонї андаке шароб, ки дар кадуе ё љуръае,
ки дар ованде ё чаккањое, ки дар шишае монда бошад, барои мо
биёвард ва мењмонии худро бо мо комил гардон. Пиразан кўзае
май овард, лекин љоме, ки дар он бинўшанд, наёфтанд. Яке аз онњо
кадуе овехта дид, онро гирифт ва тика-тика кард. Майро дар
тикањои он нўшиданд ва аз дигаргунии рўзгор шигифтї менамуданд ва механдиданд. Чун Бањром андаке сархуш шуд, ба пиразан
гуфт: модар, аз рўзгор чї хабар дорї? Пиразан гуфт: шунидаам, ки
шоњаншоњ Парвиз бо сипоње гарон аз Рум бозгашта ва бо Бањроми
Чўбин љангида ва сипоњи ўро дарњам кўбидааст ва ўро барои
гурехтан водоштааст ва худ дар пойтахташ Мадоин љо гирифтааст.
Бањром пурсид: чї гўї дар бораи Бањром? Оё дар рўёрўї бо шоњ ба
роњ аст ё бероња? Пиразан гуфт: ба Худо савганд, сахт бар бероња
аст, зеро бар сарвар ва писари сарвари худ шўрида ва ба рўи ў
шамшер кашидааст. Бањром гуфт: аз ин рўст, ки ночор шуда, акнун
нони љавин дар ѓирбол мехўрад ва майи наполуда дар пораи каду
менўшад!
Зан донист, ки ў Бањроми Чўбин аст. Пас ба ларза афтода
тарсид. Бањром гуфт: модар, бар ту боке нест, ту рост гуфтї ва рост
њамин буд. Чанд динор аз кисае, ки дар камарбанд дошт, ба ў дод
ва ба сўи Хуросон ба роњ афтод, то ба Нишопур даромад ва чун
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худро дар миёни шумори андаке аз ёрон дид ва донист, ки дилњо аз
ў баргашта ва тавонад буд, ки Парвиз ўро дарёбад, роњи Фароруд
(Мовароуннањр) дар пеш гирифт ва ба Хоќон писари Пармуда
паноњ бурд.
Хоќон бо вежагон ва фармондењони сипоњ ба пешвози ў омад.
Барои гиромидошти якдигар аз асб ба зер омаданд ва чун ду
њамованд ва њамгун њамдигарро дар оѓўш кашиданд. Пас Хоќон
барои гиромидошти Бањром ва бузургдошти пойгоњи ў љашн
гирифт ва армуѓонњои гаронбањои бисёр ба ў дод ва гуфт: ман ва ту
дар ин кишвар анбозем ва чун як љон дар ду тан њастем. Њеч як аз
мо бар бародараш бартарї надорад, љуз дар он чї оин ва
мардонагї вежаи њар яке кардааст. Пас шоду осуда бош ва њар
фармоне, ки дар роњи расидан бар орзуњоят дорї, бигў ва ба ман
дилгармї дошта бош, ки туро ба орзуят мерасонам.
Бањром ба хубї ба ў посух дод ва аз ў сипос гузорид.
Аз рўзгор гирифторї меборид ва бо будани душмане чун
Бањром шоњї ва зиндагонї бар Парвиз гуворо набуд, барои њамин
Парвиз кас ба назди Хоќон фиристод ва хашми худро бад-ў нишон
дод ва ўро сарзаниш карду гуфт: ту бо душмани носипос ва
бадоини ман дўстї мекунї ва ба бардаи гурезпои ман паноњ
медињї! Ту бо ин корњо љуз бадї бо ман нахостаї ва мехоњї бо ин
рафтор маро нигарон кунї. Акнун агар ўро даст баста пеши ман
бифиристї, то рўзи растохез гардани маро зери бори некии худ
овардаї ва нињоле аз дўстї коштаї, ки меваи онро хоњї писандид
ва аз паёмади он хушнуд хоњї шуд. Лекин агар он саги пасту
бешармро бар ман бигузинї, омодаи љанге бош, ки он оњанро
мегудозад ва кўдакро пир мекунад! Хоќон посух дод, ки Бањром ба
ман паноњ оварда ва аз ман зинњор хостааст, ман ўро пазируфтаам
ва ба ў паноњ додаам ва то љон дар тан дорам, ўро ба ту нахоњам
супурд!
Парвиз андўњгин гашт ва ба ў бадгумон шуд ва гуфт: ин душман
бо душманони ман њамсавганд шуда ва бо онњо даромехтааст. Ман
аз ин, ки бо якдигар бисозанд ва бар ман ва кишварам чира
гарданд ва Эронро ба оташ бикашанд, осуда нестам. Роњи
дурандешї он аст, ки то замоне, ки Бањром ба онњо пуштгарм аст,
мазаи хуширо начашаму хорї ва душвориро ба љон бихарам ва
барои бечора кардани ў дар нињон ва ошкор бикўшам.
Сипас Њурмузи Љаробузинро (116), ки хирадмандтарини
мардони даргоњ буд, бо армуѓонњои фаровон аз њама гуна хостањои
бешумор ва дороињои бисёр ба назди Хоќон фиристод ва ба ў
паёмњои пўшида дод ва ба фиристода фармон дод, ки то метавонад
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бикўшад то Хоќонро бар Бањром баддил кунад ва њар тарфандеро
ба кор барад, то ба кушта шудани Бањром бианљомад.
Њурмуз роњ дар пеш гирифт ва бар Хоќон даромад. Хоќон ўро
гиромї дошт ва дар бузургдошти ў кўшид ва он чиро оварда буд,
пазируфт ва бо ў ба хўрд ва нўш нишаст ва мењрубонї кард. Рўзе
Њурмуз Хоќонро танњо ёфт ва ба ў гуфт: Ба шоњо, оё намедонї, ки
Бањром бардае аз бардагони Парвиз аст, ки носипосї карда ва бар
ў шўридааст, то кор ба ин љо кашида ва ба бечорагии Бањром
анљомидааст? Ў, ки барои сарвар ва худовандгори худ рост
набудааст, чї гуна метавонад ба ту рост бошад? Ройи ман он аст,
ки барои он ки дар пешгоњи Парвиз пойгоњ ва пояе шоиста ва
номвар ёбї, Бањромро даст баста ба сўи ў бифиристї ва њар чи
хоњї, аз ў бихоњ. Хоќон барошуфт ва гуфт: оё бо чун мане чунин
мегўї? Агар на ин буд, ки ту фиристода њастї, миёни тану љонат
људої меафкандам, агар дигарбора бишнавам, ки аз Бањром ба
бадї сухан мегўї, сар аз тани ту људо хоњам кард! Њурмуз суст шуд
ва донист, ки суханаш дар ў коргар намеафтад, зеро Бањром ўро
озманди Эрон карда буд ва ба гардан гирифта буд, ки ўро бар
Парвиз чира хоњад кард ва Эронро ба фармони ў дархоњад овард.
Хоќон низ сухани ўро пазируфта ва бо супоридани мардони љангї
ва хостањои бисёр ўро барои набард бо Парвиз ёрї карда буд ва
фармон дода, ки каронаи Љайњунро лашкаргоњ бигирад, то њама
костињояшро бароварад.
Чун Њурмуз гарданфарозии сахт ва оњанги устувори Хоќонро
дар бораи дўстї бо Бањром донист ва дарёфт, ки Хоќон ўро ба
фармондињии сипоњ баргузидааст, ба сўи хотун - сарвари занони
Хоќон рўй овард ва њамвора бо афсун ва мењрубонї ва додани
армуѓонњо ўро њаме фирефт ва чењраи Бањромро дар пеши ў зишт
фаро менамуд ва хотунро аз газанд ва найранг ва фиребкории
Бањром метарсонд ва ўро рањнамої мекард, ки ногањонї Бањромро
бикушад, то кишвари турк аз бадшугунї ва корњои бади ў рањої
ёбад. Чандон гуфт, ки хотун ба гуфтааш фирефта шуд ва ба хоњиши
ў посух дод ва пазируфт, ки Бањромро ба найранг бикушад. Њурмуз
дубора ба хотун армуѓонњо дод ва гавњари бисёр гаронбањое, ки
Парвиз барои чунин рўзе ба ў дода буд, ба ў бахшид, ки чашми
хотунро хира кард.
Рўзе хотун бо Њурмуз ба ройзанї нишаст ва гуфт, ба Худо
савганд, ки ман беш аз ту озманди куштани Бањром њастам, лекин
намедонам, ки чї гуна ба он даст ёбам. Њурмуз гуфт: барои дастёбї
ба ин хоста марде турк аз вежагони дарбор, ки сахт чобук ва
нерўманд бошад, боиста аст, ки дар куштан бебок бошад, то ба
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њангоми ноогоњї бар Бањром дарояд ва шамшер дар шиками ў
фурў барад ва бигурезад.
Хотун њамвора дар ин андеша буд, то ин ки марде турк ёфт, ки
њамаи хостањои Њурмузро доро буд, ўро фаро хонд, дар пеши
Њурмуз ўро аз роз огоњ гардонид ва пазируфт, ки сад њазор дирам
бипардозад ва ниме аз онро дастодаст бидињад.
Мард чун озманде, ки бањрае ёфта бошад, шитобон ба анљоми
фармон рў нињод. Њурмуз донист, ки ў ба кори хеш даст хоњад ёзид
ва онро ба поён хоњад бурд. Аз ин рў дурусттар он дид, ки акнун ки
тири найрангаш ба нишона хўрдааст, худро бо тарфанде
бирањонад. Пас аз Хоќон дастурї хост ва гуфт: дўсте бозаргонамро
ба Эрон фиристодаам то љомањою гавњарњое, ки боистааст
биёварад, то бо пешкаши он ойини чокарии туро ба љой оварам,
лекин гуморидаи гузаргоњ ба фармони Бањром роњро бар гузариён
бастааст ва ба њеч кас бидуни раводид ва муњри ту дастури гузар
намедињад. Аз ту мехоњам фармон бидињї, ки инро барои ман
фароњам оваранд. Хоќон пазируфт ва фармон дод то номае
бинависанд, худ онро муњр кард ва ба Њурмуз дод. Њурмуз онро
гирифт ва љомаи бозаргонон пўшиду касон ва чизњое, ки бо худ
дошт, њамаро ба љо гузошт ва ба роњ афтод. Чун ба рўдхона расид,
гузарномаи муњршударо ба нигањбони пул нишон дод ва ба ў
бахшиш кард. Нигањбон бедиранг ба ў дастури гузар дод, то ба
роњи худ биравад. Њурмуз бо тундї худро ба пешгоњи Парвиз
расонд.
Чун фардо шуд, ки «Бањромрўз» (117) аз моњњои порсиён буд,
ситорабинон Бањромро аз берун рафтан дар он рўз тарсонда
буданд ва ба ў гуфта буданд, ки ин рўзи марги туст.
Марди турк дўсти Хотун, ки ханљаре зањролуд дар мўза пинњон
карда буд ва љуз он љангафзоре надошт, бар нишаст, то ба
саропардаи Бањром расид. Бањром беморгуна буд ва љуз вежагон
касе назди ў набуд ва ба дарбонон фармон дода буд, ки њеч касро
њарчанд Хоќон бошад, роњ надињанд. Ба марди турк гуфтанд:
баргард, ки имрўз ба касе дастури даромадан нест. Туркї гуфт: ба
Бањром бигўянд, ки ман фиристодаи хотун сарвари занони Хоќон
њастам ва паёми пурбањои вежае дорам, ки бояд онро ба гўши
Бањром бирасонам. Яке аз дарбонон сухани туркро ба огоњии
Бањром расонд. Бањром фармон дод, ки бигузоранд то дарояд ва
касе дар анљуман набошад.
Марди турк даромад ва замин бўса дод ва чунон фаро намуд, ки
мехоњад розе бо ў дар миён нињад. Сар фарогўши Бањром бурд ва
бо ханљар зарбате ба пањлўи ў навохт ва зарбати дигаре бар шикам
зад. Бањром чунон фарёд баровард, ки њама касоне, ки дар даргоњ
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буданд, хурўши ўро шуниданд. Марди турк хост бигурезад, ки
шамшербадастон ўро гирифтанд ва пора-пора карданд ва ба назди
Бањром омаданд ва диданд, ки афтодааст ва хун аз танаш равон аст
ва дасти худро рўи захме, ки дањон гушуда, нињодааст, оњ ва фиѓон
бароварданд ва ба овози баланд гиристанд. Курдия, ки зан ва
хоњараш буд ва аз зеботарин ва диловартарин занонаш башумор
мерафт, даромад, гунањояшро харошид ва гесувонашро канд ва
гуфт: бародар, ин аст кайфари касе, ки ба худовандгори худ
носипосї кунад ва ба сарвараш бишўрад ва ба љанги шоњон
биравад. Бањром гуфт: дуруст гуфтї ва рост њамин аст, ки ёд кардї
ва сухане гуфт, ки дарунаи ин сурудааст:
ﻪﻔْﺴ ﻗَﻂﱡ ﺑِﻨ اﻟﻤﺮءﺴﻴﻲء ﻳﺲ ﻟَﻴو
ًﺮْء ﺟﺎﺋﺮا ﺑِﺎﻟْﻤﻮء اﻟﺴﺴﺊُ ﻗَﻀﺎءﻳ
Яъне: Сарнавишти бад аст, ки аз рўи ситам бо мард бад мекунад, њеч кас бо
тани хеш бад намекунад.
Пас Мардонсинаро ба љонишинии худ баргузид ва ўро
сарфармондењи сипоњ ва сарвари ёронаш кард ва ба ў фармон дод,
ки Курдияро бузург бидорад ва ройи ўро бипазирад ва ўро ба љои
Бањром бигуморад. Он чї дар дил дошт ба он ду тан суфориш кард
ва даргузашт. Ва фармондењон ва Курдия оини хоксупорї ба љой
оварданд.
Чун Хоќон аз марги Бањром огоњ шуд, љома бар тан дарид ва сар
барањна кард ва бар ў ашки бисёр рехт ва як њафта ба сўг нишаст ва
Хотунро бисёр сарзаниш кард ва дашном дод ва касе ба назди
Курдия ва ёронаш фиристод, то ба онњо оромиш ва дилдорї дињад
ва эшонро умедвор кунад.
Ёдкарди рухдодњои гуногун пас аз марги Бањром
Мардонсина ва ёронаш ва Курдия њамагї бар он шуданд, ки
пинњон аз пеши Хоќон бираванд. Барои ин корњоро рост карданд
ва чорпоёнро баѓал барзаданд ва борњои сангинро пеш
фиристоданд. Он гоњ бо чањор њазор савор барнишастанд, Курдия
низ љомаи саворон ва пањлавонон ба тан кард ва њама ба роњ
афтоданд.
Чун хабари гурехтани онњо ба Хоќон расид, хашмнок шуд ва ба
бародараш фармон дод, ки эшонро дунбол кунад. Ба ў суфориш
кард, ки агар фармон пазируфтанд ва баргаштанд, чи бењтар,
вагарна онон ба банд бикаш ва бозгардон. Бародари Хоќон бо
сипоње анбўњ ба роњ афтод ва рўзи чањорум дар роњ ба онњо расид.
Чун Курдия аз расидани онон огоњ шуд, ёронашро бо афзудани
љангафзор пуштгармї дода, эшонро дилгарм кард ва фармон дод
то рада бастанд. Бародари Хоќон ба онњо наздик шуд ва гуфт: дўст
‐ 336 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

дорам Курдияро ба ман нишон бидињед, то паёми шоњро ба ў
бирасонам ва шумо низ онро бишунавед. Ўро пеши Курдия
бурданд. Чун дар ў нигарист аз зебої ва диловарї ва зиракии ў дар
шигифт афтод ва дилбохтаи ў шуд ва ба ў дил баст ва гуфт: шоњ ба
ман фармон додааст, ки шуморо ба пешгоњи ў баргардонам, то бо
шумо некї кунад ва ниёзњои шуморо бароварад. Чи бењтар, ки
лигом бипечед ва пеши ў оед. Вагарна ман чорае љуз ин ки фармони
ўро ба кор бандам ва шуморо дастбаста баргардонам, надорам.
Лекин эй озодзан! Ман дилам бар ту месўзад. Аз ту мехоњам, ки аз
ман фармон бибарї ва худ ва ёронат ва он чї дорї, тандуруст
ворањонї. Ва дар њамон дам ўро барои худ хостгорї кард ва аз
саранљоми нофармонї бим дод.
Курдия гуфт: ман љуз дур аз чашми њар ду сипоњ посух намегўям,
биё то ба каноре биравем ва бо њам сухан бигўем. Бародари Хоќон
пазируфт. Њар ду андаке аз сипоњ дур шуданд. Курдия бар ў фарёд
зад ва гуфт: ман хоњари Бањром ва зани ў њастам ва бояд туро
биёзмоям, то агар шоистагии сарварии маро дошта бошї, худро ба
ту месупорам. Он гоњ бар ў тозиш овард ва тире бар ў афканд, ки
камарбанд ва зирењашро дарид, ки аз пушташ берун омад. Пас ўро
аз рўи зин барканд ва рўи замин афканд. Он гоњ ёронашро фаро
хонд ва чун оташе, ки дар њезуми хушк биафтад, ё чунон гурге, ки
бар гўсфандон тозиш барад, ба љони туркон афтоданд ва онњоро
монанди торикї, ки аз баробари равшанї мегурезад, ба гурез
водоштанд ва худ аз Љайњун гузаштанд ва ба Эрон рў нињоданд.
Курдия ба бародараш Курдї, ки аз вежагони Парвиз буд, нома
навишт ва ўро аз достон огоњ кард ва аз ў хост, ки аз Парвизшоњ
барои вай ва ёронаш зинњор бихоњад. Курдї дар миёнљигарї
чандон нармї ва борикандешї ба кор бурд, ки Парвиз ба онњо
дастурї дод, то ба пешгоњ дароянд. Пас ба даргоњ даромаданд ва
Парвизро хидмат карданд. Парвиз аз онњо хушнуд шуд ва
барояшон љомањои гаронбањо пўшонд ва Курдияро ба зании худ
дароварда, ўро гиромї дошт ва њаќќи ўро дар бархурд бо Бањром
ба њангоми нофармонияш ба љой овард, зеро Курдия Бањромро ба
бозомадан ба фармони Парвиз водошта ва некфарљомии ўро дар
сояи бандагї ва чокарї ба ёди ў оварда буд.
Рухдодњое барљаста аз зиндагии Парвиз
Чун нигаронии шўриши Бањроми Чўбин аз дили Парвиз зудуда
шуд, чунон дигаргун шуд, ки гўї аз нав офарида шуд, шодї ва
сархуширо аз сар гирифт ва фиристодани сипоњ ба каронањои
кишвар оѓоз кард ва ба сомон додани кори марзбонон ва
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фармондорон рўй овард, њама шоњони љањон аз љону дил фармони
ўро пазируфтанд ва он чи дар тавон доштанд, ўро чокарї
намуданд. Замин лигоми худ ба вай вогузошт ва саросари љањон ба
фармони ў даромад ва пойгоње воло ёфт. Кораш боло гирифт ва ба
гирдоварии хостањои фаровон ва афзунхоњї рўй овард, бар
ганљинањо ва чизњои гаронбањо ва њамаи абзорњои подшоњї, беш аз
он чи гузаштагон доштанд, даст ёфт ва њамчунон дар пањнаи
њавасронї гом мезад. Аз шодмонї ком мељуст ва зиндагониро
сархушона мегузаронид ва рўзгоре њамора дар некбахтї сар
мекард. Дар некўдидорї ва хушандомї ва нерўмандї чунон буд, ки
бар ў достон мезаданд. Аз миёни дувоздањ њазор асбе, ки дошт, љуз
асби номваре «Шабдиз» асби дигаре тоби кашидани ўро надошт,
чи Шабдиз дар миёни чањорпоён ягона буд, њамон сон, ки Парвиз
дар миёни шоњон буд. Шабдиз аз асбони вежае буд, ки ба номи
шоњон номбардор шуданд, чун Рахши Рустам ва Адњами
Кайхусрав ва Яњмуми Нўъмон ва Ашѓари Марвон буд. Рўзе
Парвиз ба Шабдиз савор шуд. Асб андаке тавсанї кард, чунонки
лигом бигусаст. Фармон дод, ки то сутурбонро бикушанд.
Сутурбон гуфт: шоњо, пеш аз њар фармоне сухани маро бишнав,
Парвиз гуфт: сухан бигў. Мард гуфт: њаргоњ миёни шоњи одамиён
ва шоњи чањорпоён кашмакаше рўй дињад, даволро1 чї тавони
пойдорї бошад?
Парвиз ўро бахшид ва гуфт: танњо фаро нарасидани замони
марг ўро бар ин сухан водошт!
Нуктањое аз суханони Парвиз
Ба Парвиз гуфтанд: шоњине бозеро шикор кардааст. Гуфт: онро
бикушед, то бардагон бар худовандгорон ва хурдон бар бузургон
нашўранд. Ба ў гузориш доданд, яке аз фармондорон, ки ба дарбор
фаро хонда шуда, дар пазируфтани фармон сангинї ва гаронљонї
мекунад. Навишт: агар омадани ў бо њамаи тан ба даргоњ барояш
душвор аст, мо ба андоме аз танаш басанда мекунем ва кори ўро
сабук мекунем. Пас сарашро барои Парвиз фиристоданд.
Мансур (118) дар фармоне, ки ба яке аз фармондењон, ки ба
норавої даст ёзида буд, аз ин сухани Парвиз бањра љуст ва ба ў
навишт: Эй мард, агар сар бар танат сангинї мекунад, мо онро аз
рўи тани ту бармедорем!

1

Давол – тасмаи миёнбанди асб.
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Парвиз мегуфт: њар ки аз болодасти худ фармон набарад,
фурўдаст аз ў фармон нахоњад бурд. Дар суфорише, ки ба писараш
Шерўя кард, гуфт: чандон бо сипоњиён гушодадастї макун, ки аз ту
бениёз шаванд ва чунон бар онон танг магир, ки аз дасти ту ба љон
биёянд. Чун бахшиш мекунї, миёнарав бош ва агар намебахшї,
некрафтор бош. Бо онон умедњои бисёр бидењ, вале дињиши бисёр
макун. Чун Њољиб ибни Зурора камонашро ба намояндагї аз
тозиён пеши ў гарав гузошт, гуфт: агар на ин буд, ки тозиён дар
назди ман аз ин камон камтаранд, онро намепазируфтам.
Ба яке аз марзбонон гуфт: аз наздикии подшоњ бипарњез, чи шоњ
дар тозиш чун шер ва дар хашм монанди кўдак аст!
Достони Ширин
Ширин дар зебоию намакинї саромад буд, чунонки то рўзгори
мо дар зебої ва бекостї ба ў достон мезананд. Парвиз аз замони
кўдакї ба ў дил бохта буд ва дуздида аз ў ком мегирифт, то ин ки
гирифторї ва шўриши Бањроми Чўбин ва дигар чизњое, ки пеш аз
ин ёд кардем, Ширинро аз ёди ў бурд ва то њангоме ки ба подшоњї
расид, аз Ширин ёд накард. Ширин аз ин фаромўшї дар шигифт
афтода буд ва рўзгораш бо Парвиз монанди он касе буд, ки ба яке
аз шоњон гуфта буд:
ِﺳﻴﻠَﺔﻛْﺮِ اﻟْﻮﻓَﻼ ﺗُﺤﻮِج إﻟﻰ ذ
ﺮﻣﺔٌ واﻟﺬﻛﺮ ﻓﺤﺶ ﺣﻌﺒﺪكﻟ
Яъне: Бардаи туро бар ту њаќќе аст, ки ёдоварии он носазост. Пас ўро ночор
макун, ки дастовезе бисозад ва онро ба ёди ту орад.
Рўзе Ширин пайи фурсат буд, чун Парвиз оњанги шикор кард,
тамом ороста ва бас зебо худро бар ў намуд ва хуршедвор чун ояте
аз дилорої бар ў тофт. Чун нигоњи Парвиз бар ў афтод, мењри
хуфтааш биљунбид ва дилбохтагии нуњуфтааш барангехт ва
фармуд, ки Ширинро ба яке аз мардони устувор бисупоранд ва худ,
ки дил аз даст дода ва барафрўхта аз оташи ишќ буд, роњи нахљир
дар пеш гирифт, вале чандоне дар шикоргоњ диранг накард ва ба
зудї бозгашт ва бедиранг ўро ба зании худ даровард ва ба ў сад
киса зар ва сад канизак ва сад љомаи бофта ва сад гарданбанди
гаронбањо бахшид ва кохи зарринро вежаи ў сохт. Њама љону дил
ба ў дод ва чун мардумаки чашм аз тањти дил дўсташ дошт, зеро
Ширин бо њамаи зебої бисёр хирадманд ва шавњардўст буд. Лекин
бузургон ва баландпоягон пайванди Парвиз бо ўро нописанд
доштанд, чї ўро сабзае раста дар саргинзор мешумурданд ва бар
Парвиз хўрда мегирифтанд ва аз зодани кўдаке нопок аз нажоди
шоњ бимнок буданд.
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Чун Парвиз гуфтори ононро шунид, эшонро фаро хонд ва
фармон дод, то љоме зарринро аз хуноба ва чирк моломол карданд,
он гоњ гуфт: чї гўед дар ин љом? Гуфтанд: дар бештарин моя аз
палидї. Фармон дод то љомро бо гул ва ушнон1 шустушў дињанд ва
бо бўи сегонаи мушку анбар ва уд бухур дињанд ва аз бодаи
дурахшонтар аз чашми хурўс ва чун тандурустї дилпазир пур
кунанд. Сипас пурсид: кунун чї гўед дар ин љом? Гуфтанд: дар
болотарин пойгоњ аз зебої ва покї! Парвиз гуфт: ин Ширин аст,
агар дар дасти љуз мо бошад ва даст ба даст бигардад њамчун љоми
заррини пур аз палидї аст. Аммо кунун, ки пеши мо омад, савгулии
мо шуд, пок ва покиза монанди ин љом саросар покї ва некї
гардид. Гуфтанд: шоњаншоњ рост мегўяд, Худованд сухани туро
рост кунод ва мабодо, ки некињои ту аз даст бишавад. Ва ўро
ситоиш карданд.
Пас аз он пайваста Ширин назди Парвиз гиромитар мегардид то
он љо, ки њамаи дилашро рабуд ва пас аз марги Марям духти
Ќайсар ўро сарвари занонаш кард. Бархе бар онанд, ки Ширин
Марямро зањр хўронид, то љои ўро бигирад ва ба орзуяш бирасад.
Саргузашти Пањлабади Ромишгар (119)
Сарљис мењтар ва рањбари ромишгарони дарбори Парвиз буд.
Огоњ шуд, ки љавоне аз мардуми Марв, ки дар навохтани уд ва
овози хуш ва фусунсоз саромади њамагон аст, омада то ба базми
шоњ роњ ёбад. Аз сари рашку бими сардии бозораш андўње љонкоњ
бар дилаш нишаст ва найрангњо кард то нагузорад Пањлабад ба
даргоњи Парвиз бирасад. Барои ин кор ба пардадорон ва дарбонон
ришватњо дод, то ўро аз омадан ба даргоњ боздоранд. Аз
њамнишинон ва дўстони шоњ хоњиш кард, ки аз Пањлабад номе
набаранд. Онњо хушнудии Сарљисро љустанд, то он ки номи
Пањлабад замоне пинњон монд. Пањлабад аз ин дурї навмедии
бисёр сахте кашид ва њамин дармондагї ўро ба тарфанде
њунармандона водошт. Чунонки даст ба домани боѓбони подшоњ
шуд, ки Парвиз бештар дар он гулгашт бода менўшид. Ба ў
армуѓонњое бахшид ва аз ў дастурї хост, ки њангоми бодагусории
подшоњ бар дарахте, ки болои сари базми шоњ аст, барояд. Боѓбон
инро пазируфт.
Чун шоњ дар зери дарахти сарв ба бодагусорї пардохт,
Пањлабад дасте љомаи дебои сабз ба тан кард ва бар дарахти болои

1

Ушнон – ушна, гиёњ.
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базми Парвиз даромад ва дар миёни шохањои сарв љой гирифт.
Чунонки бо љомањо ва сози сабза аз баргњои дарахт људо набуд.
Шоњ бо њамдамони хеш даромад ва нишаст ва дигарон њар як дар
љои худ дар пешгоњ нишастанд. Чун Парвиз љом баргирифт то
бинўшад, Пањлабад удро ба овоз даровард ва овои хуш ва
шодибахш сар дод, ки касе чунон овозе нашунида буд. Ин њамон
пардае аст, ки ба «Яздонофарид» номбардор аст. Парвиз аз шодї
такон хўрд ва пурсид, ки навозанда кист? Њар чи љустанд, ўро
наёфтанд. Парвиз љоми дувумро баргирифт. Пањлабад дубора
созро ба наво даровард ва овое чун «Тавонгарї пас аз дарвешї»
бинавохт. Ин парда њамон аст, ки ба «Партави Фархор» (120)
номбардор аст. Дил аз дасти Парвиз бишуд ва гуфт: Вањ, чї овое!
Њама андомњо орзу доранд, ки эй кош гўш буданд. Дубора фармуд,
ки навозандаро биљўянд. Боз њам љустанд ва ўро наёфтанд. Љоми
савумро баргирифт, бад-он умед, ки овози гўшнавозро боз
шунавад. Пањлабад боз соз баргирифт ва овое сар дод, ки ба нолаи
навои соз њамаро афсун кард ва пардаи номвар ба «Сабз андар
сабз»-ро навохт. Парвиз дигар хештандорї натавонист кард ва худ
аз љо бархост ва гуфт: ин навозанда љуз фариштае нест, ки
Худованд ўро барои шодї ва бањрамандии ман фиристодааст. Он
гоњ овоз баровард, ки эй некўкори бузургвор! Ту ки гўши маро бо
овозат бањраманд кардї, чашмро низ ба дидорат бинавоз, то
шодии маро бе камукост гардонї.
Пањлабад аз дарахт фурў омад ва ўро намоз бурд. Парвиз ба ў
хушомад гуфт ва ўро ба худ наздик кард ва аз саргузашташ пурсид.
Пањлабад он чи бар ў гузашта буд, бозгуфт. Парвиз шодмон шуд ва
он рўзро бо ромишгарии ў ба поён бурд ва фармуд, то ўро гиромї
бидоранд ва бениёз кунанд. Пас ўро аз вежагони худ сохт ва
сарвари навозишгарони пешгоњ кард.
З-он сипас Пањлабад дар њар базме навое сазовори он базм ва
сурудњое мехонд, ки Парвизро сахт шодмон мекард ва ўро хуш
меомад. Ў падидоварандаи «Хусравонињо»-е аст, ки то кунун
навозишгарон дар базми шоњон менавозанд.
Ёдкарди вежагињо ва колоњои гаронбањои дарбори Парвиз
Яке аз вежагињои дастгоњи Парвиз Айвони Кисро аст, ки дар
љањон бемонанд ва то кунун барљост ва аз намунаи сохтмонњои
шигифти гетї ба шумор аст, ки ёди он дар зиндагии Анўшервон
гузашт. Бархе сохти онро аз Анўшервон медонанд, вале бештар бар
онанд, ки Парвиз онро пай афкандааст. Дигар тахти Тоќдис аст ва
он тахте аст сохта аз ољ ва чўби сољ, ки рўяњо ва нардањои он симу

‐ 341 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

зар аст. Дарозои он саду њаштод араш ва пањнои он саду сї араш ва
баландии он понздањ араш аст. Паллањои он аз чўби обнус ва чўби
сурхи заркўб аст. Дар болои он тоќи заррин ва ложувардї сохта
шудааст, ки намоњои кайњонї, ситорагон, бурљњо ва иќлимњои
њафтгона ва чењраи шоњон ва чигунагии эшон дар рўзи набард ва
рўзи шикор бар он нигошта шудааст. Ин сохтмони шукўњманд
соате дошт, ки замонњои рўзро нишон медод ва рўтахти дебобоф ва
гавњарнишон ба андозаи њамаи рўи тахт, ки бар рўи њар як аз онњо
нигораи њамоњанги чањор фасл бофта шуда буд. Дигар аз
вежагињои даргоњи Парвиз афсари бузурге шастманї буд, сохта аз
зарри ноб ва ороста ба марворидњои њамчанди тухми гунљишк ва
нигошта ба ёќутњои анорї, ки торикиро мезудуд ва дар шаби тор
медурахшид ва зумурради обдор, ки чашми афъї аз он ба об
меафтод. Ин афсар бо занљире заррин ба дарозои њафтод араш аз
айвон овезон буд, ки афсарро аз он овехта буданд, то ба сари шоњ
бирасад ва сангинии он ўро наёзорад. Дигар аз вежањои дарбори
Парвиз шатранље буд аз ёќути сурх ва зумурради обдор. Дигар
нарде аз марљон ва фирўза, дигар зарри муштфишоре буд, ки аз
коне аз Тибат оварда буданд ва сангинии он дувист мисќол буд ва
монанди мум нарм буд. Чун онро дар мушт мефишурданд, аз
миёни ангуштон берун меомад ва шаклпазир буд ва аз он
тандисњои гуногун сохта мешуд ва дубора ба гунаи нахустин
бозмегашт.
Дигар «Ганљи бодоварда» буд, ки достони он чунон аст, ки чун
Парвиз шунид, ки румиён бар Мавриќ - подшоњашон, ки падарзани
ў буд, шўрида ва ўро куштаанд ва каси дигарро ба шоњї
бардоштаанд. Ин кор бар ў гарон омад. Барошуфт ва марзбони
номвар ба Шањрбарозро бо сипоње барои хунхоњї аз Мавриќ ва
куштани шоњи тоза ба Рум фиристод (121). Чун Шањрбароз ба Рум
даромад, гирдогирди Искандарияро гирифт ва сипоњи дигареро
барои дар миён гирифтани Ќустантиния, ки нофи кишвар ва
пойтахти он буд, равона кард.
Шоњи Рум, аз тарси ин ки Ќустантиния кушода шавад, омодаи
гурез шуд ва ганљинањову андўхтањо ва низ чўбе, ки тарсоён гумон
доранд Исоро бар он ба дор овехтаанд, дар киштињое нињод ва ба
дарё афканд. Бод бар онњо вазид ва онњоро ба Искандария бурд ва
Шањрбароз бар онњо даст ёфт ва аз дарё гирифт ва њамаро назди
Парвиз фиристод. Парвиз аз дидани онњо дар шигифт афтод ва
шодмон шуд ва гуфт: Худоро сипос, ки бо фариштагон моро ёрї
кард ва бодро дар баробарї бо душманон ба ёрии мо фиристод ва
андўхтањо ва бењтарин ганљинањои шоњони Румро аз љое, ки гумон
намерафт, ба сўи мо равон кард. Он гоњ фармон дод, ки ганљхонае
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људогона барои он бисозанд, ки ба форсї онро «Ганљи бодоварда»
мехонданд.
Дигар аз вежагињои дарбори Парвиз «Ганљи гов» аст. Чї он ки
яке аз кишоварзон заминеро бо ду гови худ шухм мезад1. Говоњан,
ки порсиён ба он «ѓубоз» (122) гўянд, ба дастаи кўзаи мисине
моломол аз зар бархўрд. Кишоварз онро баргирифт ва ба даргоњи
шоњ овард. Чун гузориши он ба шоњ расид, фармон дод, ки
заминро бикованд ва ганљњоро берун биёваранд. Заминро
ковиданд ва ба сад кўзаи пур аз симу зар ва гавњар аз ганљњои
Искандар, ки муњри ў бар онњо буд, даст ёфтанд. Онњоро ба
пешгоњи шоњ оварданд. Парвиз Худоро сипос гуфт ва яке аз
кўзањоро ба марди кишоварз бахшид ва фармон дод, ки ганљхонае
вежаи он сохтанд, ки «Ганљи гов» номида шуд. Дигар аз вежагињои
даргоњи ў Ширин буд, ки бўстоне аз зебої ва рашки моњи тамом
буд ва кас дар зебої ва бекостї чун ў надида ва чунон буд, ки
Абўбакри Хоразмї (123) гуфтааст:
ٌ ﻣﻄﻠـُﻌﻬﺎ ﻓُﻀُﻮلﺑِﺄنﱠ اﻟﺸﻤﺲ
ﺗﻨﺎ إﻻّ أر ﻣﺎﺑﺪت ﺷَﻤﺲو
ﻮلـﺘﻖِ اﻟﺸﱠﻤﻠَﻰ اﻟﻌ ﻋ ﻗّﺖﻛَﻤﺎ ر

ًﺴﻨﺎ وﺣﻨﻴﻦَ ﺻﺒﻰﻠَﻰ اﻟﺴ ﻋﺗَﺰﻳﺪ

Яъне: Ў хуршеде буд, ки њар гоњ бармеомад, менамоёнд, ки ба баромадани
хуршед ниёзе нест.
Њар чї бар зиндагияш мегузашт, бар зебоияш меафзуд, чунонки бо кўњна шудан
бар полудагї ва софии шароб афзуда шавад.
Пеш аз ин саргузашти Ширинро ёд кардем ва бозгўии онро рўе
нест. Абулфатњи Бустї (124) гуфтааст:
ٍ  ﻋﻦ ﻣﺎض ٍ و ﻋﻦ آتﺛﺖﺑِﻤﺎ ﺗﺤﺪ
ﻢﻬﺴﺘُﺆﻧ ﻓﻰ ﻗﻮمٍ ﻟﺛﺖإذا ﺗﺤﺪ
ﻌﺎداتﻣﻮﻛّﻞ ﺑِﻤـــﻌـﺎداةِ اﻟـــــــﻤ

ﻢﻬﺪﻳﺜﺎً إنﱠ ﻃَﺒﻌنْ ﺣﻓﻼ ﺗُﻌﻴﺪ

Яъне: Чун бихоњї бо мардум аз гузашта ва оянда сухан бигўї ва ононро
саргарм кунї, мабодо суханеро ду бор бигўї, чї сиришти мардум чунон аст, ки
бозгўиро нохуш доранд.
Дигар аз вежагињои ў Шабдиз аст, ки ёди он гузашт ва гуфтем,
ки аспе ягона дар зебої ва арљмандї буд ва вежагии обу оташро
якљо дошт. Чун чашмзахм ба ў расид ва фармони осмонї дар ў
коргар афтод, мурд ва кас зањра надошт, ки гузориши онро ба шоњ
бирасонад. Мирохур ба Борбад (125) моле дод, то ба нармзабонї
шоњро аз марги Шабдиз огоњ кунад. Њангоме ки Борбад мехонд ва
менавохт, дар миёни суруд гуфт: Шабдиз на пўя мекунад, на ба
чаро меравад ва на мехобад. Шоњ гуфт: дар ин сурат мурда аст.
Борбад гуфт: ман инро аз шоњ шунидам. Парвиз беором ва
1

Шухм задан – шудгор кардан.
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парешон гардид ва дар миёни дувоздањ њазор аспе, ки дар
сутурхона дошт, аспе наёфт, ки љои Шабдизро бигирад. Пас аз он
гарчи бо чањор асп, ки бо он монандагї доштанд, худро саргарм
мекард, вале њељ кадом ба гарди вай нарасиданд ва љойгузини
Шабдиз нашуданд. Дигар аз вежагињои дарбори ў Саркас (126) ва
Борбади ромишгар буданд, ки ёди онон гузашт ва њар як мояи
рўшноии чашм ва навозиши гўшу нерўбахши љонаш буданд ва дар
љањон савумї надоштанд. Чун рашки Саркас бар Борбад бо
фузунии пойгоњи ў боло гирифт, касро дар нињон водошт, то вайро
зањр хўронд ва кушт. Шоњ аз марги Борбад сахт андўњгин гардид
ва ангезаро пурсид. Гуфтанд: Саркас ўро зањр хўрондааст. Фармон
дод, то Саркасро бикушанд. Ба ў гуфт: ман гоње аз ту ба ў
мепардохтам ва оромиш меёфтам ва замоне аз ў ба ту рўй
меовардам. Ту бо куштани ў яке аз ду бахши шодии маро нобуд
кардї ва сазовори марг њастї. Саркас гуфт: шоњо, чун яке аз ду
бахши шодият аз миён рафтааст, агар бахши дигарро нобуд кунї,
худ њама бањраи зиндагиятро аз миён бардоштаї. Парвиз гуфт: ба
Худо савганд, ин сухани касе аст, ки замони маргаш нарасидааст.
Ўро бахшид.
Дигар пили сапед буд, ки танумандтарини пилон буд ва аз дигар
пилњо ду араш баландтар буд. Пўсташ аз сафедї медурахшид ва
њељ пил ё жандапиле бо ў баробарї намекард. Чун дастор бар
сараш ва баргустувон ба рўяш меафканданд ва бо оинањои симин
ва миёнбандњои заррин меоростанд, сахт шигифт менамуд ва
чашмњоро хира мекард.
Дигар Дирафши Ковиён буд, ки достони он гузашт.
Дигар аз вежагињои даргоњи Парвиз «Райдаки хушорзу» буд,
писари яке аз дењќонони бузург ва аз чокарони вежаи даргоњи
Парвиз. Ў дар оростан ва хушмаза кардан ва хушиву осоиш
бахшидан ва ситоиши шодмонињо ва лаззатњо саромади њамагон
буд. Рўзе Парвиз аз ў пурсид: поктарин ва созгортарин ва
хушмаззатарини хўрокињо кадом аст? Гуфт: он чї бо тандурустї ва
дилосудагї ва шодмониву гуруснагии бисёр бо дўстон бихўрї.
Парвиз гуфт: офарин бар ту бод. Акнун маро аз бењтарин гўшти
чањорпоён огоњ кун. Райдак гуфт: гўшти барраи ширхоре, ки аз ду
меш шир хўрда ва ду моњ чарида бошад, ки пашму пўст аз ў пок
кунанд ва дар танўр кабоб кунанд. Ё шўрбое, ки бо гўшти бузѓолаи
фарбење пухта бошанд. Ё сикабое,1 ки бо гўшти синаи модагови
фарбењ ва наёмехта бо нар пухта ва фароњам карда бошанд. Парвиз

1

Сикабо – сиркабо – шўрбои гўшташ сирко кардашуда.
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гуфт: некў гуфтї. Акнун бигў хушмазатарини чизњо чист? Гуфт:
зардаи тухми мурѓ ва маѓз.
Пурсид: гўшти кадом парранда хушмаззатар аст? Гуфт: Тазарви
фарбењ, кабки зимистонї, чўљаи кабўтари фарбењ ва мокиёни
љавон, ки бо гандум ва шоњдона ва равѓани зайтун парварида ва
пухта бошанд. Гуфт: маро аз туршињо огоњ кун.
Гуфт: гўшти тару тозаи гўсола, ки дар сиркаи тунд ва хардали
тез хобонда бошанд. Гуфт: бењтарин гўшт парвардаи чист? Гуфт:
гўшти тоза ва буридаи оњуи љавон, ки дар сиркаи тунд, хардал, орд,
шавид, сир, зираи сиёњ ва зираи сабз парварда бошанд.
Гуфт: маро аз бењтарин ширинињо огањї дењ. Гуфт: ширинї, ки
бо орди биринљ ва шири тоза ва чарбуи оњу ва ќанд дуруст кунанд.
Низ љавзинаи дурустшуда аз равѓани бодом ва шарбати гулоб ва
пас аз он лавзина, ки бо набот ва гулоб дуруст карда бошанд. Пас
аз он полуда, ки бо шакар ва ангубин дуруст шуда бошад.
Парвиз гуфт: маро аз поктарин ва хушмазатарини бодањо огоњ
кун. Райдак гуфт: майи ангури хушранг, полуда, дурахшон, хушбў,
хушмазза ва гиро ва бењтарини он майи балхї, марвї, пашангї,
бустї, љўрї, ќаноризї ва дарѓамї аст. Лекин ман худ бењтарин
бодањоро майи сурї ва ќутрабулї медонам.
Гуфт: маро аз бењтарин мазањои май огоњ кун. Гуфт: маѓзи
бодоми кўбидаи пўсткандаи омехта бо шакар ё маѓзи бодоми
њиндии тоза ва набот. Ё донаи анори турши ширини омехта бо
гулоб ва шарбати ќанди сифт1 ва себи шоњї ё себи ќумисї ва низ
хурмои тозаи озод њамроњ бо бодом ва баргаи шафтолуи арминї ва
боланги мозандаронї.
Шоњ пурсид: бењтарин бўњои хуш кадом аст? Райдак гуфт:
шоњсипарам, ки бо гиёњи хушбўи ниди бухур дода ва бар он оби
гули сурх пошида бошанд. Гуфт: дигар чї? Гуфт: гули бунафша бо
анбар ва гули нилуфар бо мушк ва боќило бо кофур.
Гуфт: маро аз бўи гулњо огањї дењ. Гуфт: бўи наргис чун љавонї
аст ва бўи гули сурх монанди бўи дўстон ва бўи шоњсипарам чу бўи
фарзандон аст ва бўи шаббў ба бўи дўстон монад.
Гуфт: бўи бињишт чун аст? Райдак гуфт: њар гоњ майи хусравонї
ва себи шоњї ва гули сурхи форсї ва шоњсипарами Самарќанд ва
боланги мозандаронї ва наргиси мушкї ва бунафшаи сипоњонї ва
заъфарони ќумї ва бунї2 ва нилуфари сервонї3 ва гиёњи хушбўи

Сифт – сахт.
Бун, ќасабаи Бодѓиз, шањраке аст ба Хуросон.
3 Сервонї, мансуб ба Сервон аз шањрњои Њулвони Ироќ ё Сервонрўд, ки аз
Астаробод сарчашма мегирад.
1
2
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сегонї бо анљури њиндї ва мушки тибетї ва анбари шањриро дар як
љо гирд оварї метавонї ба бўи бињишт даст ёбї, ки ба парњезгорон
навид дода шудааст. Гуфт: маро аз хуштарин навоњо огоњї дењ.
Гуфт: навое, ки наѓмаи зењи он монанди овоз бошад ва овозе, ки
њамоњанги соз бувад.
Нависандаи ин китоб гўяд: Убайдуллоњ ибни Абдуллоњ ибни
Тоњир (127) дар ин бора гуфтааст:
ُﺮ اﻟﺤﺎﺿﻢﻌ و ﻧ ﺑِﻪﻀَﺮَ اﻟﺸُﺮورﺣ
ٍﺠﻠﺲرﺗَﻨﺎ ﻓﻰ ﻣﻼّ زﻳﺎ ﺻﺎحِ ﻫ
ُﺮ اﻣ ازﻰ ﻏَﻨ داﺋﺮةٌ واﻟْـﻜَـﺄسو

ﺴﺎﻧـِﻪﻦْ إ ﺟ ﻓﻴﻪ ﻣﻐﻨﻰﺮَ اﻟﻤﻣز

Яъне: Эй дўст, чаро дар базме, ки шодмонии бењин њамнишин буд, ба дидори мо
наёмадї?
Базме, ки дар он ромишгар аз сари некї ва мењрубонї суруд мехонд ва барбат
менавохт ва љоми бода дар гардиш буд.
Парвиз гуфт: он чиро гуфтї, башарњтар бозгў.
Гуфт: он навое аст, ки аз сози чањортор ва чанги кўкшуда ва
танбўри њамоњанг ва нойи ягона ва дастони исфањонї ва овози
нањовандї ва чаковаки нишопурї барояд. На ки њамроњи он овози
хашин аз зери сабил1 бархезад.
Гуфт: маро аз покизатарин ва гуворотарини обњо огоњ кун.
Гуфт: барфоб дар сабуи тоза, ки дар њангоми ташнагии сахт
бинўшї.
Гуфт: бењтарин љомањо кадом аст? Гуфт: дар бањор љомаи
шоњљонї ва дебиќї ва дар тобистон љомаи тўзї ва шатавї ва дар
пойиз порчаи дупуди розї ё малњами марвазї ва дар зимистон
порчаи хаз ва њавосил ва дар њангоми сармои сахт љомаи хаз, ки
миёни он аз абрешими хом оганда бошад.
Гуфт: бењтарин бистар кадом аст? Гуфт: болиши дебои пур аз
пар.
Гуфт: бењтарин ва шањватангезтарини занон киёнанд? Гуфт: зани
дилпазир ва дўстдоштанї ва хостанї. Бењтарини онон зане аст, ки
на кўчак бошад ва на бузург, на кўтоњ ва на баланд, на лоѓар ва на
фарбењ, хушболо, зебо, саросар ширин, њамворпешонї, камонабрў,
чашмбодомї, ростбинї, нозуклаб, тангдањон, марвориддандон,
хушханда, гирдчона, гарданкашида, анориранг, нармандом,
сиёњмў, себпистон, камарборик, зебошикам, нофгирд, барљастасурин, кўчакпой, хушбў, нармово, камсухан, шармгин.
Парвиз хандид ва гуфт: офарин бар ту. Пас фармуд то дувоздањ
њазор мисќол сим ба ў доданд ва бар наздикиву бузургдошти вай
афзуданд.
1

Сабил – бурут, мўйлаб.
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Достони Шерўя
Аз Марям духти ќайсар барои Парвиз писаре зода буд, ки ўро
Ќубод номид, вале ўро Шерўя мехонданд. Аз ситорабинон хост, ки
дар ситораи ў бингаранд. Чун дар ситораи ў нигаристанд, ба
Парвиз огоњї доданд, ки кишвар аз вай ошуфта хоњад шуд ва
оташи ошўб бархоњад афрўхт. Парвиз инро дар дил нињон дошт ва
ба куштани ў камар баст. Сипас, барои хушнудї ва шодии модар ва
ниёи вай аз куштани ў даст боздошт ва кори ўро ба сарнавишти
худої вогузошт.
Чун Шерўя болид ва ба нављавонї расид, ўро ба дабистон
супурд. Рўзе мўбад ба њангоми бозгашти Шерўя аз дабистон ўро
дид, ки дар дасти рост чанголи гурге дорад ва дар дасти чап шохи
бузе кўњї. Онњоро барњам мезанад ва достони шеру гови «Калила
ва Димна»-ро мехонад. Мўбад инро ба шугуни бад гирифт ва аз он
андўњгин шуд ва Парвизро огањї дод. Дилнигаронї ва бадгумонии
Парвиз аз ин сухан ва гуфтањои ситорабинон дар бораи Шерўя
бештар шуд. Афзун бар ин чизе аз ў, ки мояи шодмонї бошад,
надид. Љуз гуфтањои газанда ва озордињанда, ки аз ў мешунид ва
бар тарсе, ки аз нанговарии ў дар дил дошт, меафзуд. Пас фармон
дод, ки ўро бо тане чанд аз наздикон ва чокаронаш дар кохи вежа
зиндонї кунанд ва њамаи костињои ўро бароваранд ва њар гуна
кушоиш, ки мояи накўњолї ва осоиши вай бошад, фароњам кунанд
ва нигоњбонони устувор бар ў гумошт.
Ёдкарди саранљоми кори Парвиз
Чун Парвиз пир шуд, орзуи гирдоварии хостањои гуногун дар ў
љавон гашт. Ганљњои берун аз шумор гирд овард ва њамаи кўшиши
худро дар ин роњ ба кор гирифт. Ў дар хунрезї ва озурдани
бузургону марзбонон ва сарон хўи тозае ёфт. Бузургон ва сарон, аз
ин ки ононро фурў бигирад, бар худ тарсиданд ва аз фармонравоии
ў хаставу сер гаштанд ва бо њам созиш карданд, ки ўро аз кор
бардоранд ва бо писари вай Шерўя паймон бубанданд.
Сипас, ба хонае, ки Шерўя дар он зиндонї буд, рафтанд.
Посбонон гурехтанд ва якбора дар он хона даромаданд ва Шерўя,
ки аз достон огоњ набуд, аз тарс ба шикамравиш гирифтор шуд ва
ашки андўњ фурў рехт ва гуфт: афсўс, ки падарам шоњаншоњро аз
даст додам. Яке аз он гурўњ ба ў гуфт: мужда бод туро, ки мо
омадаем то ба љои падар туро ба шоњї барнишонем. Њамон бењтар,
ки бипазирї, вагарна туро мекушем ва яке дигар аз бародаронатро,
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ки шуморашон бисёр аст, ба шоњї менишонем. Шерўя чизе нагуфт.
Пас ўро бо бузургдошт ба хонаи Зодонфаррухи пардадор бурданд.
Чун шаб пардаи сиёњи худ дар њама љо фурў овехт ва Парвиз
ноогоњу осуда ва дар канори Ширин ѓунуда буд, ногоњ шунид, ки
посбонон номи Ќубодро, ки њамон Шерўя аст, ба шоњаншоњї
фарёд мезананд. Њол он ки пеш аз ин њамаи шаб номи Парвизро ба
шоњаншоњї фарёд мекарданд. Ширин бонги шоњиро шунид ва аз
андўњи фаровон замин гирди сараш чархид. Бо ин њама нахост, ки
Парвиз бедор шавад. Худ фарёд баровард ва гуфт: ин посбонони
нафриншударо чї шуда, ки ин бонги нохуш сар медињанд? Парвиз
аз хоб бедор шуд ва овое, ки нишонаи гирифтории бузурге буд,
пардаи гўшашро ларзонд. Растохезаш фаро расид ва саргаштаву
њаросон аз шигифтї зањрханде зад ва ба Ширин гуфт:
Шигифто, ки мо ин номи нохуљастаро ба касе нагуфта будем,
балки њангоми зодан дар гўшаш гуфтем, ки «туро Ќубод меномем»
ва њамвора ўро Шерўя мехондем, чї касе ин номи ношинохтаро
бар сари забонњо андохтааст? Ширин гуфт: коре рўй додааст ва ба
зудї Худованд газанди онро аз миён хоњад бурд. Акнун пеш аз он
ки хуршед бидамад ва сапеда парда аз њама кор барафканад, чорае
бияндеш ва худро бирањон.
Парвиз бо тарсу ларз даромад, бо чокаре, ки сипари заррин ба
даст дошт, худ зирењ пўшида ва шамшер ба даст ба боѓи он сўи кох
даррафт, ки дарахтоне дарњам дошт ва худро дар зери дарахте
пинњон кард ва зирењ аз тан даровард ва бар он нишаст ва шамшерро аз ниём кашид ва дар доман гузошт. Чокар низ сипарашро
болои сари ў гирифт. Чун бомдод равшан шуд, ѓирев бархост ва
мардум дарњам омехтанд. Замин ба ларза даромад ва сипоњиён
гирдогирди Шерўяро гирифтанд ва ўро барнишонданд ва ба кох
оварданд ва ба гоњ бароварданд. Ба ў паймон бастанд ва чокарии
ўро пазируфтанд. Пас, њар љо, ки гумоне мерафт, ба љустуљўи
Парвиз пардохтанд, ўро наёфтанд. Чун рўз ба нима расид, Парвиз
гурусна шуд. Пас гавњаре аз каронаи камари хеш канд ва ба чокар
дод, ки онро ба касе бидињад, то хўроке бихарад ва барои ў биёварад. Чокар онро ба яке аз боѓбонон дод. Марди боѓбон ба бозор
шуд.
Чун гавњари камарбандро нишон дод, донистанд, ки аз они
подшоњ аст. Мардро гирифтанд ва ўро ба дарбор супурданд. Зодонфаррух достонро аз мард пурсид. Марди боѓбон достонро боз
гуфт. Зодонфаррух ўро ба анљумани Шерўя баровард. Мард достонро ба ў низ бозгуфт. Зодонфаррух фармон дод, то гурўње аз
сипоњиён ба нињон гоњи Парвиз гусел шаванд. Ба онон фармон дод,
ки ўро асир кунанд. Сипоњиён рафтанд ва чун бо Парвиз рў ба рў
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шуданд, Парвиз чун сарбозонро бидид, бо шамшер ба рўи онон
парид. Сипоњиён гурехтанд ва ба назди Шерўя бозгаштанд. Шерўя
пурсид: пас куљост мард? Гуфтанд: ду чиз моро аз гирифтани ў
боздошт: нахуст шукўњи подшоњї ва дигар шамшери охтаи
дурахшонаш, ки бо сипоње гарон баробар аст. Зодонфаррух ононро
дашном дод ва аз Шерўя дастурї хост, ки худ биравад ва Парвизро
дастгир кунад ва фармонро ба хубї дар бораи ў ба кор бандад.
Шерўя ба ў дастурї дод, ки њар чї шоиста аст, бикунад. Зодонфаррух бо сипоњ барнишаст ва дар чањор сўи боѓ мардоне гумошт
ва худ рафт, то ба наздики Парвиз расид. Ўро намоз бурд ва гуфт:
нишастани ту суде надорад ва мо туро аз подшоњї бардоштаем ва
писаратро ба шоњї баргузидаем. Ту акнун наметавонї ба танњої
бо њама мардуми љањон биљангї. Бархез ва бар пил биншин. Сипас
пили сапедашро овард ва ўро барнишонд. Сипоњиён ўро нигоњбонї
ва њамроњї карданд ва то дижи Мадоин бурданд. Пас ўро дар
саройи мўбад зиндонї карданд ва гурўње аз сарони сипоњро бар ў
гумориданд. Ин достон пас аз гузашти сию њашт сол аз подшоњии ў
рух дод.
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ПОДШОЊИИ ШЕРЎЯ ПУРИ ПАРВИЗ
Чун Шерўя аз Парвиз осуда шуд ва сарону бузургонро бар вай
гуморид, бар тахти подшоњї баромада, афсар бар сар нињод ва ба
њамагон бор дод. Мардумон ба пешгоњ даромаданд ва ўро хидмат
карданд ва ба шоњї бар ў дуруд фиристоданд. Шерўя ба некї ба
онон посух гуфт ва анљоми њар кори некеро барои эшон ба гардан
гирифт. Њамагон гиря дар гулў печида бозгаштанд.
Пас Шерўя ва дарбориёне, ки дар бардоштани Парвиз кўшида
буданд, бар он шуданд, ки барои Парвиз паём бифиристанд, ки
гуноњонашро ба гардан бигирад, то сазовори куштан шавад.
Шерўя Асфодгушаспро (128) бо номае тунд, ки хун аз он мечакид,
ба сўи Парвиз фиристод ва ўро ба боди сарзаниш гирифт, ки: падар
ва сарони кишварро кушта, шоњзодагонро ба зиндон афканда ва
ононро аз шањру зан ва фарзандашон људо кардаї ва дар
сарзамини душманон нигоњ доштаї, хостањо аз роњи нораво гирд
овардаї ва дар љоњои нораво њазина кардаї.
Фиристода равон шуд ва пеши Парвиз омад. Парвиз бар фарше
дебо нишаста буд ва бар болишњои абрешимї пушт дода, биње1 чун
гўйи заррин ба даст дошт. Чун фиристодаро дид, рост шуд ва
нишаст ва бињро ба рўи болиш нињод. Бињ аз рўи он ѓалтид ва ба
рўи фарш омад ва аз он ба рўи фарши дигар, то ба рўи хок афтод.
Фиристода онро баргирифт ва бо остин пок кард ва хост, ки бињро
ба ў бидињад. Парвиз бо даст ишора кард, ки онро ба каноре
бигузорад. Фиристода даст ба сина пеши ў истода буд. Парвиз
фармон дод, то биншинад ва ба ў гуфт: подшоњї аз дасти мо рафт
ва ба њамин зудї аз дасти ин худфирефта ва дигар фарзандони мо
хоњад рафт ва ба дасти мардумоне хоњад афтод, ки шоистагии онро
надоранд. Њамин ѓалтидани меваи некў ва афтоданаш ба рўи хок
гўёи шугуни бад ва гувоњи росте аст бар сухани мо.
Пас ба фиристода гуфт: кунун бигў барои чї омадаї? Фиристода
номаи Шерўяро ба ў дод. Парвиз оњи сард баркашид ва гуфт: ба
Шерўя бигў: бар шоњони бузург касе хўрда гирад, ки худ нанголуд
бошад ва ба љуз нопокзода дигар кас падари ранљдидаашро
сарзаниш накунад. Вале гуноњоне, ки ба гардани мо афкандаї, аз
он миён куштани падарамон. Худованд, ки мо бегуноњем ва
дастамон ба хуни падар наёлуда ва њамагон медонанд доиёни мо
Бистом ва Биндўя бе фармон ва дастури мо ўро куштанд ва мо он
дуро бо њамаи пойгоње, ки назди мо доштанд, ба хунхоњии падар
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куштем. Лекин бузургон ва фармонравоёнро ба кайфари гуноњонашон куштем ва касе, ки сазовори куштан набуда, накуштем ва
куштани гуноњкорон њамвора барои ойин ва кишвар буда ва дар ин
шева ба сухани ниёямон Ардашер рафтем, ки подшоњиро барои мо
устувор гардонид, мегуфт: куштан кушторро кам мекунад. Зеро
агар ононро намекуштем, мебоист чандин баробарро бикушем ва
ба зиндон афкандани фарзандонамон, ки ту њам дар он миён будї,
раъйи дуруст инро хост ва агар бо ту, ба гунае ки сазовори он будї,
рафтор мекардем ва туро ба кайфари корњоят мерасонидем, ба ин
љо намерасидї. Лекин туро нигоњ доштем ва њаќќи падариро дар
бораи ту ба кор бастем, ба ин умед, ки ту њам њаќќи фарзандиро
дар бораи мо ба кор барї.
Гусел доштани сипоњиён ба каронањои кишвар ва људо сохтани
онон аз зану фарзандонашон нахуст барои некхоњии худи онон ва
сипас барои некхоњии Эрон буду бас. Зеро мо подошњои бештар аз
он чї дар шањри худ мегирифтанд, ба онон медодем. В-он гање мо
миёни онон ва хонадонашон низ људої наяндохтем, чї эшонро дар
бурдани хешон ба њамроњи худашон тавоної дода будем. Бад-ин
сон мо некии Эронро мељустем ва кишварро посдорї кардем ва бо
нигоњ доштани сипоњиён дар баробари душманон дасти ононро аз
домани кишвар кўтоњ кардем, чї достони кишвари Эрон, ки нофи
љањон ва гавњари миёнини гарданбанди кишварњост, монанди
бўстоне аст, ки њама гуна мевањо дорад ва сипоњиёне, ки дар
каронањои кишвар гумоштем, чунон нигоњбонони ин боѓ буданд.
Душманоне, ки гирдогирди кишварро гирифтаанд, чун дуздон,
агар мо сипоњиёнро аз марзњо бозмегардондем, роњро ба рўи
душманон мекушодем ва кишвару мардумро ба нобудї мекашонидем. Лекин хостањо ва ганљњое, ки гирд овардем, мояи зебої ва
пуштувона ва сомони кишвар аст ва нерўмандии сипоњ ва
мардумон ба он вобаста аст. Ин хостањо ва ганљинањо њар чї
бештар ва фаровонтар бошад, дили шањрвандон нерўмандтар ва
корњо равшантар мешавад ва душманон хортар ва дилшикастатар.
Пас эй нодон, бад-он чиро ки намедонистї ва он чї моро назебад,
бар мо мабанд!
Чун фиристода посухи Парвизро овард ва онро дар баробари
њамагон бозгуфт, Шерўя дар дил писандид, вале ба забон онро
нохуш дошт ва бар он шуд, то ба падар осебе нарасонад ва ўро ба
дижи Истахр бифиристад ва гиромї ва осуда бар ў нигоњбононе
бигуморад, то фармони Худованд фаро расад. Фармондењон ва
марзбононе, ки аз ин пеш дар бораи Парвиз суханчинї карда
буданд, њаросон шуданд ва аз ин ки мабодо Парвиз аз банд рањої
ёбад ва дубора ба шоњї бирасад, бар худ тарсиданд ва якзабон ба
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Шерўя гуфтанд: шањриёро, ду шамшер дар як ниём наѓунљад ва
Эрон ду шоњро барнаметобад. Мо низ ду шоњаншоњ намехоњем, ё
ба куштани Парвиз фармон бидењ ва ё аз кор канора гир. Шерўя
гуфт: имшаб дар ин бора менигарем ва меандешем ва фардо ба
раъйи шумо мепардозем.
Кушта шудани Парвиз
Чун фардо фаро расид, бузургон ва фармондењон ба назди
Шерўя бозгаштанд ва сухан дар бораи Парвизро аз сар гирифтанд
ва дар зинда нигоњ доштани Парвиз бо Шерўя њамроњї накарданд.
Шерўя аз онон тарсид ва бо эшон дар расидан ба хостаашон
њамроњ шуд ва фармон дод, то касеро барои куштани Парвиз пайдо
кунанд. Инон сиёњеро баргузиданд, ки дар одамкушї аз њама кас
бебоктар буд.
Шерўя ба ў фармон дод ба сўи Парвиз биравад ва ўро бикушад.
Мард шамшер баргирифт ва бо чанд тан аз гузоришгарон ба назди
Парвиз рафт. Чун бар ў даромад, Парвиз донист, ки љуз барои
газанд наёмада, аз ў пурсид: туро чї кор ба ин љо кашондааст?
Мард гуфт: барои коре, ки ту нек медонї. Парвиз гуфт: ту њаргиз
маро нахоњї кушт, зеро ман падари туро накуштаам ва ба ў некињо
кардаам. Њар касе бегуноњеро бикушад, занбамузд1 аст ва агар љуз
дар набард касро бикушад, нопокзода аст. Марди сиёњї ўро намоз
бурд ва ба назди Шерўя бозгашт ва ўро аз достон огоњ кард.
Шерўя фармон дод, то ўро заданд ва дур сохтанд. Гуфт:
дигареро биљўед. Њамвора сарон касе мељустанд, ки чунин кори
душворе анљом дињад, то марде ёфтанд зишт ва бадандом ва
носозтар аз тињидастї. Шерўя ба ў фармон дод, то кори Парвизро
яксара кунад.
Мард ба сўи љойгоњи Парвиз рафт ва бар ў тохт. Чун Парвиз ўро
дид, аз тарс ба худ ларзид ва гуфт: эй ањриман, ба чї кор омадаї?
Гуфт: омадаам, то фармони писаратро дар бораи ту ба кор бандам.
Парвиз гуфт: чї сазовор аст, ки зиштрўй зишткор низ бошад.
Сипас фармон дод таште оваранд ва дастнамоз2 гирифт ва љомањои
покиза пўшид ва Парвардигорро хонд ва аз гуноњон тавба кард ва
бар бистари покизае хобид ва рўи худро пўшонд. Мардак бо
ханљар бар ў тохтан овард. Ханљар фурў меовард, лекин дар ў
коргар намешуд. Парвиз ба ёд овард, ки бозубанди подшоњї, ки
бар бозу дорад, намегузорад ханљар дар ў коргар афтад. Онро боз
1
2

Занбамузд – далла, занѓар; марде, ки аз номуси зани худ бепарво бошад.
Дастнамоз – вузў, шустушўи дасту рў.
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кард ва ба каноре афканд. Мардак зарбате бар ў навохт, ки бо
њамон љон дод, ки ту гуфтї, ки њаргиз зи модар назод.
Мардак ба анљумани Шерўя, ки аз вежагон пур буд, бозгашт ва
ханљари хунолудро нишон дод. Шерўя фармон дод, то ханљарро аз
ў бигиранд ва бо њамон ханљар ўро бикушанд. Пас бар куштани
падар сахт ношикебої кард ва фармон дод ойини хоксупорї ба љой
оваранд ва ўро дар новус1 бигузоштанд. Шањр аз гиря ба ларза
даромад ва достони ў чун сухани Сакина духти Њусайн ибни Алї
(129) (Худованд аз онон хушнуд бод) гардид, ки гуфта буд:
ِ اﻟـﻘَﻠﺐﺪﻟـﱠـﻪ ﻣﻜﺎءﻇـُﻠﻤﺎً ﺑ
ﻢﻴـُﻮﻓُﻬﻳﺒﻜﻮنَ ﻣﻦْ ﻗَﺘَﻠَﺖ ﺳ
ّﺐﻇُﻠﻤﺎً ﻟﻪ أﻟﻘـُﻮه ﻓـِﻰ اﻟﺠ

ﻢ ﻫ و إﺧﻮةُ ﻳﻮﺳـُﻒﻛَﺒـُﻜﺎء

Яъне: Онон, ки ўро аз рўи бедод ба шамшер куштанд, чун дилшудае осемасар
зорї ва мўя мекунанд.
Гиряи инон монанди гиряи бародарони Юсуф аст, пас аз он ки ўро ба ситам дар
чоњ афканданд.
Мўбадон дар бораи панд гирифтан аз кушта шудани Парвиз ва
аз миён рафтани подшоњии вай ва саранљоми кораш ва аз ин ки
фурўмоягон бар гиромиён ва хурдон бар бузургон даст ёфтанд,
бисёр сухан гуфтанд, ки ёди онњо ба дарозо мекашад.
Дунболаи саргузашти Шерўя
Шерўя пас аз куштани падар чунон дузде буд, ки ба ганљхонаи
дигарон даромада бошад. Бародаронро аз бузург ва хурд кушт,
кори кишвар бесомон шуд ва шоњон аз арљ нињодан ва
фармонбарии ў худдорї варзиданд.
Достони ў чун сухани ин шоир буд, ки гуфтааст:
ﺮ اﻹدﺑﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺗـَﻄﻬﺪﻓَﺸَﻮاﻫ
ﻬﺎﺰَواﻟ ﻟﻧَﺖ إذا دﻮرإِنﱠ اﻷﻣ
Яъне: Чун корњо ба нобудї гарояд, нишонањои нагунбахтї дар он ошкор
мешавад.

Шерўя, ки сахт дилшуда ва озманди занборагї2 буд, бештар ба
ишќбозї бо занон пардохт. Чандон ки чашми озмандї ба Ширин
дўхт, ки њанўз аз зебої бањраманд буд. Пас паём фиристод ва бо
навидњои бисёр аз ў хостгорї кард. Ширин хоњиши ўро бар пояи
баровардани ду ниёзаш пазируфт: нахуст ин ки хостањои худ ва
фарзандонашро бозпас дињад. Дудигар ба ў дастурї дињад, то пеш
аз он ки Парвизро ба хок супоранд, аз дахмаи ў дидор кунад.

1
2

Новус – дахма.
Занборагї – занбозї.
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Шерўя гуфт: њар ду хоњиши ту бароварда аст. Пас фармон дод, то
њамаи хостањои вай ва фарзандонашро ба онон бозпас доданд.
Ширин бисёре аз онро бахшиш кард ва канизаконашро озод
сохт ва ба андозаи басанда ба онон хоста бахшид ва мондаи
дороиро дар роњњои нек ва бозсозии парастишгоњњо њазина кард.
Пас сару тан бишуст ва покизатарин љомањоро пўшид ва
ангуштарї, ки зери нигини он зањре љонгузо љо дода буд, дар
ангушт кард ва ба дахма даромад. Чењра бар чењраи Парвиз
часпонд ва бо дандон нигинро канд ва зањрро нўшид. Дар њоле ки
даст дар гардани Парвиз дошт, љон супурд.
Чун гузориши марги Ширинро ба Шерўя расонданд, андўњгин
шуд ва афсўс хўрд ва фармон дод, то Ширинро ба њамон гуна, ки
њаст, дар канори пайкари Парвиз бигузоранд ва дари дахмаро
бибанданд. Фармони ўро ба кор бастанд.
Гўянд Парвиз бо чашме тезбин аз паси пардае нозук ояндаро
дида буд ва барои куштани кушандаи худ найранге андешида буд.
Барои ин кор зањри љонгузо дар шишае рехта ва бо муњри худ сари
онро баста, ба хати худ навишта буд: «Ин доруи коромад барои
афзудан бар нерўи омезиш бо занон аст».
Рўзе Шерўя шишаро дар ганљинаи вежа дид. Бедиранг онро
кушод ва бо озмандї, ки ба омезиш бо занон дошт, онро нўшид ва
дар љо афтод ва љон супурд. Низ гуфтаанд ў ба марги њамагонї
гирифтор шуд ва мурд.
Аз шигифтињо ин, ки Шерўя шаш моњ пас аз куштани падар
мурд. Мунтасир Биллоњ – халифаи Аббосї низ пас аз куштани
падараш Мутаваккил Алаллоњ беш аз шаш моњ напойид.
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ПОДШОЊИИ АРДАШЕР ПИСАРИ ШЕРЎЯ
Чун Шерўя даргузашт, писараш Ардашер, ки њанўз дар расиданаш ба синни расидагї дар гумон буданд, ба шоњї нишаст. Корњо
ба тамомї аз сомон бигардид ва шукўњи подшоњї аз миён бархост
ва ойини кори кишвардорї табоњ шуд. Душманон љунбиданд ва
боди нофармонии тозиён вазидан гирифт ва марзбонон низ сар аз
фармон кашиданд. Шањрбароз (130), ки бахшњое аз Румро кушода
буд ва кораш боло гирифта, чун аз кушта шудани Парвиз огоњї
ёфт, нохушнудии худро ошкор кард ва Шерўя ва ёронашро
љинояткор хонд. Чун Ардашерро ба подшоњї бардоштанд, ози
подшоњї дар сараш афтод ва бо Бањроми Чўбин дар тозиш
овардан бар Ардашер њамроњ шуд ва бо пуштвонаи шумори ёрону
сози фаровон, ки дошт, густох гардид ва ба фармондењон дар
ошкору нињон нома навишт. Ба онон бимњо ва навидњо дод. Ба
вежа ба Хусравфирўз, ки сарпарасти корњои Ардашер буд, паём ва
нома фиристод ва ба ў гуфт: ту аз андозаи фаровони нерўи ман ва
низ шумори бисёри саворон ва пиёдагони сипоњи ман нек огоњї ва
медонї, ки дасти ман кушода аст. Агар аз ман фармон бубарї ва
дар куштани Ардашер бо ман њамроњї кунї, поси туро бихоњам
дошт ва туро ба фармонравої бархоњам кашид. Вале агар фармон
напазирї, чун ба майдон омадам, нахуст коре, ки бикунам,
куштани ту хоњад буд.
Хусравфирўз ва мардонаш аз Шањрбароз тарсиданд ва барои
зањр додани Ардашер тарфанде андешиданд ва зањр дар хўроки ў
карданд ва ўро куштанд ва достонро барои Шањрбароз навиштанд
ва аз ў хостанд, ки њар чї зудтар худро ба пойтахт бирасонад.
Шањрбароз бо шитоб ва бо бист њазор тан ба сўи Мадоин ба роњ
афтод ва бо нохурсандии бузургон ва марзбонон ба подшоњї
нишаст. Ин рўйдод пас аз гузашти як солу панљ моњ аз подшоњии
Ардашер буд.
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ПОДШОЊИИ ШАЊРБАРОЗ
Чун Шањрбароз подшоњї ба даст гирифт ва бар тахт нишаст ва
афсар бар сар нињод, рўзгораш гўёи ин шеър буд:
ٍﺖ ﻋﻠﻰ اﻗﻮامـﺘـُﻘـْﺒِـﺤﻤﺎ اﺳﺑر
 ﻟﻜﻦ وﻤﺔُ اﷲ ﻻ ﺗُﻌﺎبﻌﻧ
Яъне: Агарчи бар некии Худованд хурда натавон гирифт, вале басо ки дорої
дар дасти бархе аз мардумон зишт менамояд.
Рўзе ба њамнишинон гуфт: подшоњї чї гиромї ва зебост ва
бардагї чї сахту талх аст! Як рўзи зиндагї ба подшоњї бењтар аз
сад соли зиндагї ба бардагї аст. Писари бузургаш гуфт: рост
мегўї, лекин ту на аз дудмони шоњон њастї ва на аз мардони он!
Ман басо метарсам, аз ин ки подшоњиро ба ту бознагузоранд.
Пас худро бирањон ва ояндаро бингар. Лекин бародари кењтар
сухани ўро напазируфт ва ўро сарзаниш кард ва гуфт: кишвардорї
барои њамеша аз они Сосониён нест. Худованд љуз онон бандагони
шоистае дорад, ки метавонанд бењтар аз эшон кишвардорї кунанд.
Шањрбарозро сухани вай хуш омад ва шодмон шуд ва ба сомон
додани кори кишвар пардохт ва барои баррасии корњо омодаи
рафтан ба Форс гардид. Ба фармондењон низ фармон дод, ки барои
рафтан омода бошанд. Он гоњ бо ороиши саросарї ва сипоњи гарон
ба роњ афтод. Чун шаб роњ мепўйид, сад шамъи анбарин, ки дар
лаганњои заррин нињода буданд, пешопеши ў мебурданд.
Пас аз он бузургон ва марзбонон бар нохушнудї аз ў яксухан
шуданд ва њамаи касоне, ки аз ин пеш људо аз њам буданд, бар
кинхоњї аз ў яке шуданд ва аз чокарии ў сар бозпечиданд ва ўро
шоёи подшоњї надонистанд. Бар он шуданд, ки ногањон
бикушандаш. Дар яке аз шабњо, ки миёни Ироќ ва Порс роњ
мепаймуд, Њурмузи Истахрї ва сипоњаш бо шитоб бар ў тозиш
овард ва тире бар ў афканд, ки бар синааш хўрд ва аз пушташ
бадар омад ва аз газанди он бимурд.
Дар марги ў об аз об такон нахўрд, њатто ду буз бо якдигар
шохбашох нашуданд ва сипоњиён ва марзбонон ба Њурмуз
пайвастанд ва њамагон ба Мадоин бозгаштанд.
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ПОДШОЊИИ ПЎРОН ДУХТИ ХУСРАВИ ПАРВИЗ
Њангоме ки сарон ва бузургон ба Мадоин баргаштанд, аз
писарони хонадони шоњї касеро, ки шоистаи подшоњї бошад,
наёфтанд. Ба ногузир Пўрон духтари Парвизро, ки хирадмандтарин ва бартарини занони дарбор буд, ба шоњї баргузиданд.
Пўрон ба гоњ баромад ва монанди Њумой духти Бањман аз паси
парда бо мардум суханони некў гуфт ва пазируфт, ки дод ва дињиш
варзад ва фармон дод, то Хусравфирўз – кушандаи Ардашерро
бикушанд.
Чун хабари подшоњии Пўрон ба Паёмбар (дуруди Худо бар ў)
расид, гуфт: мардуме, ки сарнавишт ва корашонро ба зане
вогузоранд, њаргиз растагор нагарданд. Сипас кор чунон шуд, ки
Паёмбар (дуруди Худо бар ў) гуфта буд. Чун њашт моњ бар шоњии ў
баромад, ба беморї дучор шуд ва дасти марг дари хонаашро кўбид
ва ў фармон ёфт.
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ПОДШОЊИИ ОЗАРМИДУХТ ДУХТАРИ ПАРВИЗ
Чун Пўрон даргузашт, њамагон бар он шуданд, ки хоњараш
Озармидухтро ба подшоњї бардоранд. Зане, ки агар зиндагї ва
рўзгор бо ў њамроњї мекард, шањбонуи ростин ва шоиста мегардид.
Лекин ў њангоме ба подшоњї расид, ки ба ангезаи пайдоиши
фармонронии ислом бахт аз Сосониён рўй тофта буд ва рухдодњои
бад фаровон гашта ва аз њар сўй дасте дароз шуда ва кори
кишвардорї дучори беморї гашта буд ва подшоњї миёни занону
кўдакон даст ба даст мешуд.
Озармидухт бародаре ба номи Фаррухзод дошт, ки кўдак буд ва
ба ангезаи камсолї аз дасти Шерўя љон бадар бурда буд. Вале чун
пас аз Озармидухт ба подшоњї расид, яке аз бузургон бар ў хашм
гирифт ва ўро кушт ва Шањриёр писари Парвиз низ, ки ба дасти
Шерўя кушта шуда буд, кўдаки хурд ва бечора ба номи Яздигурд
дошт, ки дар Истахр ношинохта зиндагї мекард. Бузургон љуз
Яздигурд касеро, ки шоистаи шоњї бошад, наёфтанд. Ногузир ўро
ба Мадоин фаро хонданд ва ба подшоњї баргузиданд.
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ПОДШОЊИИ ЯЗДИГУРД ПУРИ ШАЊРИЁР
Яздигурди љавон њангоме ба подшоњї расид, ки аз давлати
Сосониён љуз нимаљоне намонда буд. Дилњо пароканда, гурўњњо
пошида ва корњо носомон шуда буд ва шукўњи тозиён бо омадани
Паёмбар (с) тобон буд ва партави ойини ислом дурахшон ва
навидњое, ки Худованд ба Паёмбар (с) дода буд, ки ойини ўро бар
њамаи ойинњо чирагї хоњад дод, ба дурустї пайваста буд.
Дар ин њангома Яздигурд пайваста бармехост ва меафтод. Ланглангон мерафт, то ин ки сарвари Худогароён Умари Хаттоб, (Худо
аз ў хушнуд бод) Саъд ибни Абиваќќосро бо сарону ёрони Паёмбар
(с) ва сипоње пирўз ба сўи Ироќ фиристод. Чун Саъд ба Узайб (131)
даромад, ранљу зиён бар порсиён фуруд омад ва эрониён ба сахтї
ларзиданд ва хор шуданд.
Яздигурд фармондењи сипоњи худ Рустами Озариро бо сарони
марзбон барои набард бо тозиён гусел кард. Аз суханоне, ки миёни
он ду гузашт, яке ин ки Рустам гуфт: достони тозиён дар бархўрд бо
мо чун гургоне аст, ки аз ноогоњии шубонон суд бурда бар рама
зада бошанд. Яздигурд гуфт: мабодо достони онон чун уќобе
бошад, ки бомдодон бар кўњи пур аз лонаи паррандагон парвоз
кунад ва њар паррандае, ки аз лона сар барорад, бар ў фуруд ояд ва
ўро бирабояд, то њамаро бикушад. Лекин агар њамаи паррандагон
бо њам ба парвоз дароянд, бештарашон ворањанд.
Пас Яздигурд бархе аз касон ва ганљинањояшро ба назди
Фаѓфуршоњи Чин фиристод ва худ бо вежагон ва гузидагоне аз
сипоњ ба сўи Нањованд рўй нињод ва Фаррухи Озариро дар Мадоин
ба љонишинии худ гузошт ва Рустамро ба Ќодисия фиристод.
Гўянд: Муѓира ибни Шаъба ба сони фиристода аз сўи Саъд бар
Рустам даромад. Рустам ўро хурд ангошт ва гуфтугў миёни он ду ба
он љо кашид, ки Рустам аз Муѓира пурсид: ин љома чист, ки ба тан
дорї? Муѓира гуфт: ин «бурд»1 аст. Рустам ин суханро бадшугун
гирифт ва гуфт: «подшоњиро бурд». Сипас Рустам ба Муѓира гуфт:
достони мо бо шумо гурўњи тозиён чунон рўбоње аст, ки ба боѓи
ангуре даромад ва худованди боѓ дар бархўрд бо ў чандон осонгирї кард ва ўро вогузошт, ки то тавонист ангур хўрда ва фарбењ
гашт ва сармастї оѓоз кард ва токистонро ба табоњї кашонид.
Њангоме ки Худованди боѓ хост онро кайфар кунад, рўбоњ ба сўи
сўрохие, ки аз он ба боѓ омада буд, рафт то бигурезад. Лекин чун
фарбењ шуда буд, натавонист аз он берун биравад ва низ ба ангезаи

1

Бурд – яктањ, љомаи беастар.
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дуруштї ва танумандї натавонист аз девор боло равад ва худованди боѓ бар он даст ёфт ва онро кушт. Муѓира гуфт: кушта
шудани рўбоњ пас аз он будааст, ки ба хостааш даст ёфта ва ба
орзуяш расида буд. Ин бењтар аз он аст, ки аз тарсу лоѓарї
бимирад! Рустам аз омодагии Муѓира барои посух гуфтани
бедиранг ва бар забон рондани ин сухан сахт дар шигифт афтод ва
донист, ки оњанги тозиён бар чирагї бар порсиён устувор аст.
Пас аз он ду гурўњ дар Ќодисия ба њам бархўрд карданд (132) ва
миёни онон рухдодњои фаровоне гузашт, ки шикаст аз они эрониён
ва пирўзї бањраи тозиён буд. Чунонки кушташудагони порсї
барои тозиён аз саргин беарзиштар менамуд, магар дар рўзи
пирўзии бузурги мусулмонон. Саъд бемор шуд, чунонки натавонист барнишинад ва овардгоњро бубинад. Яке аз сухансароён дар
ин бора гуфтааст:
ﻢﺼﻌﺔ ﻣ ﺑِﺒﺎبِ اﻟﻘﺎدﺳﻴ ﺳﻮرو
ﺮَه ﺗَﺮَ أَنﱠ اﷲ أﻧﺰَلَ ﻧَﺼأﻟَﻢ
ﻢﺴﻮةٌ ﺳﻌﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻦﱠ أﻳ ﻧو

ٌ ﻛَﺜﻴﺮة ﻧﺴﺎء آﻣﺖﻨﺎ و ﻗَﺪﻓﺄﺑ

Яъне: Оё надидї, њангоме ки Саъд дар дарвозаи Ќодисия аз беморї натавонист
бар пушти асп нишинад, Худованд пирўзии худро фурў фиристод.
Мо бозгаштем, дар њангоме ки занони фаровоне аз мо шўй аз даст дода ва бева
шуда буданд. Лекин њељ кадом аз занони Саъд бева нашуданд.
Рустам хоб дида буд, ки фариштае аз осмон фуруд омад ва
љангафзорњои порсиёнро аз онон гирифт ва ба осмон боло рафт. Аз
ин хоб андўњгин шуд, вале онро дар дил нињон дошт. Мегўянд
Рустам дубора дар хоб дид њамон фаришта бо Паёмбар (с) ва
Умари Хаттоб (133) (Худованд аз ў хушнуд бод) њамроњ буд. Гўё
фаришта љангафзорњо ва зирењњоро муњр зад. Онњоро ба Паёмбар
(с) супурд ва Паёмбар онњоро ба Умар дод. Гузориши хоб њамоно
ин буд, ки сарварї ва нерў аз дасти порсиён бурун рафт. Пас аз он
рўйдоди бузург дар Љалуло (134) рух дод, ки дар пайи он Ироќ ва
Порс кушода шуд ва тозиён бар дороињои љањон даст ёфтанд. Пас
аз он рўйдоди Нањованд (135) пеш омад, ки Яздигурдро ба гурехтан
ва саргардонї ногузир кард. Барои ин сухани кўтоњ шарње аст, ки
нуктањои он дар њангоми нигориши зиндагии Умар ва Усмон
(Худованд аз он ду хушнуд бод) бихоњад омад (136).
Он чї бар Яздигурд аз рўйдоди љанги Нањованд гузашт
Чун рўйдодњои Ќодисия ва Љалуло ва Нањованд рух дод ва бар
далерии тозиён афзуд, пандгўён ба назди Яздигурд омаданд ва ба ў
гуфтанд, ки худро ворањонад. Яздигурд пойтахтро рањо кард, дар
њоле ки фузун бар њамроњон, њазор ошпаз, њазор ромишгар, њазор
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пўзбон,1 њазор бозёр2 низ бо ў буданд ва бо ин њама мепиндошт, ки
ин кавкаба андак аст. Ба сўи Сиистон рафт ва аз он љо ба Куркон
ва Мукрон ва пас аз он ба Мозандарон рў кард. Достони ў чун
сухани Абўтаммом буд, ки гуфтааст:
 إﺧْﻮاﻧﻰﺑِﺎﻟّﺮﻗﱠﺘﻴﻦِ وﺑﺎﻟﻔﺴﻄﺎط
 اَﻧـﺎﻮى و اﻟﻬﺑﻐﺪادﺑِﺎﻟﺸّﺎمِ ﻗَﻮﻣﻰ و
ﺘّﻰ ﺳﺘﺎُﻗﻂَ ﻓﻰ أﻗﺼﻰ ﺧﺮاﺳﺎنﺣ

ﻨَﻌﺖ ﻣﺎأﻇﻦ اﻟﻨﱠﻮى ﺗﺮﺿﻰ ﺑﻤﺎﺻو

Яъне: Хешовандонам дар Шом њастанд ва дили ман хоњони Баѓдод аст ва худ
дар Раќќатайн њастам ва дўстонам дар Фустот.
Бо ин њама гумон намекунам, ки рўзгор ба он чї кардааст, хушнуд бошад ва ба
он басанда кунад, магар ки маро ба дуртарин љои Хуросон фурў афканад.
Пас ба сўи Мозандарон ба роњ афтод. Ин рухдод дар рўзгори
Усмон ибни Аффон (137) (Худо аз ў хушнуд бод) буд. Лекин пеш аз
ин Абдуллоњ ибни Ќурайз (138) ва Ањнаф ибни Ќайс (139) ба он љо
расида буданд. Аз ин рў, Яздигурд, ки аз сўи араб ва аз сўи дигар аз
туркон метарсид, чун ба Нишопур даромад, аз устувории он
хурсанд ва осуда нашуд. Чун ситоиши дижњои Тўсро барояш
гуфтанд, кас ба он љо фиристод, то онњоро ворасї кунад. Лекин
Каноранг-марзбони Тўс омадани Яздигурдро ба он љо хуш надошт.
Барои ин љуз диже дурафтода ба ў нишон надод ва ба фиристода
армуѓонњои гаронбањо бахшид. Фиристода бозгашт ва огањї дод,
ки дижи он љо барои касон ва хостањои Яздигурд танг ва нобасанда
аст.
Пас Яздигурд роњи Марв дар пеш гирифт, ки марзбони он
Моњуя буд. Моњуя ба пешвози ў шитофт ва ўро намоз бурд ва дар
пеши ў ба хок афтод. Дар ошкор ўро хидмат мекард ва дар нињон
бо ў найранг мебохт. Чун Яздигурд хостањоеро, ки аз шањрњои
Марв, Марвруд, Толиќон, Љузљон ва љуз он бар ў гирд омада буд,
бозхост, бадхоњии худро бар ў афзуд ва бо худ гуфт: ин
бахтбаргашта дар њангоми гурез низ дар андешаи гирдоварии
дорої аст! Пас кас ба назди хоќон фиристод, то сипоње ба Марв
бифиристад ва Яздигурдро дастгир кунад ва он чї Яздигурд аз
кишвараш дар фармон дорад, бозпас гирад.
Яздигурд аз ин паём огоњї надошт. Ба Фаррухзод фармон дод,
ки ба Ироќ бозгардад ва бо тозиён оштї кунад, то аз хунрезї
пешгирї кунад ва ошўбро бихобонад. Фаррухзод гуфт: ман
фармонбардорам, лекин аз сўи Моњуя осуда нестам. Чї ў марди
бадсиришт ва пастнињод ва ошўббарангез аст ва бавежа, ки бо
дархости бозпас гирифтани дороињо ўро тарсондаї. Яздигурд гуфт:

1
2

Пўзбон – сагбон.
Бозёр - бознигоњдор.
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аз сарзаниш дур бошї, бархез. Фаррухзод ба нохоњонї роњ афтод
ва бегумон медонист, ки Моњуя бар ў найранг хоњад зад.
Њанўз Фаррухзод роње нарафта буд, ки хоќони турк Найзаки
Тархонро бо сипоње гарон ба љанги Яздигурд равона кард. Чун
Найзаки Тархон ба Кушмайњан (140) даромад, намояндагоне аз ду
сў барои оштї рафтуомад карданд. Ин гуфтањо писанди Моњуя
набуд. Чун Найзак ба Марв даромад, барои бузургдошти Яздигурд
аз асп ба зер омад ва ўро намоз бурд. Яздигурд низ Найзакро
гиромї дошт ва бо ў ба бодагусорї нишаст.
Моњуя суханчинї миёни он дуро оѓоз кард ва тору пуди
душманиро ба њам меовард ва аспи љангро зину лаљом мебаст.
Барои ин ба Найзак гуфт, ки духтари Яздигурдро аз ў хостгорї
кун, чї медонист, ки Яздигурд духтарро ба ў нахоњад дод ва ин худ
ангезаи безорї хоњад шуд ва ба љанги миёни онон хоњад анљомид.
Найзак дар яке аз рўзњо, ки њар ду савори асп буданд, духтарро аз
Яздигурд хостгорї кард. Яздигурд бо тозиёна ба сўи ў юриш бурд
ва гуфт: эй саг, ту кї њастї, ки бо чунин сухане бо ман густохї
мекунї? Шароб агар њам бирезад, бўи он ба љо мемонад.
Саранљом найрангњои нињон барангехта шуд ва кор ба набард
кашид. Чун фардо даррасид, Яздигурд ва сипоњиёнаш њамроњи
Моњуя ва ёронаш ба овардгоњ омаданд. Найзак низ бо сипоњ аз он
сў пеш омад. Чун ду сипоњ рада бастанд ва осиёи љанг ба чархиш
афтод, Моњуя ба Найзак пайваст ва бо ин кор пушти Яздигурдро
шикаст ва нерўяш аз даст рафт. Дар ин набард, пас аз он ки ниме аз
сипоњиёни Эрон кушта шуданд, шикаст аз они Яздигурд шуд ва ин
њангоме буд, ки наздик буд Яздигурд душманро бишканад. Аммо
чун Найзак ва Моњуя бо њам яке шуданд, Яздигурдро дар миён
гирифтанд ва наздик буд ўро ба асирї бигиранд, ки ногузир гурехт.
Њамчунон мерафт, то ин ки аспаш аз нафас афтод. Пас дар њоли
гурез ба осиёбе паноњанда шуд, ки аз они Моњуя буд, хаста ва
дармонда дарун шуд. Чун осиёбон ўро дид, аз зебої,
дурахшандагї, накўдидорї ва хушбўии ў дар шигифт афтод.
Яздигурд ба осиёбон гуфт: дари осиёбро фароз кун ва маро пинњон
дор, то туро подоши бисёр некў дињам. Осиёбон гуфт: Даромади
рўзонаи осиёб чањор дирами хусравонї аст. Агар инро ба ман дињї,
осиёбро аз кор меандозам ва дари онро фароз мекунам ва туро дар
он мегузорам. Яздигурд гуфт: ман акнун дираме њамроњ надорам.
Ин камарбанди гавњарнишонро, ки бањои он беш аз панљоњ њазор
динор аст, бигир.
Осиёбон гуфт: ин ба кори ман намеояд ва доштани он дархўри
ман нест ва бастани осиёб маро рост намеояд. Яздигурд аз бас
хастагї ба хоб рафт. Саворони Моњуя саррасиданд ва осиёбро дар

‐ 362 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

миён гирифтанд ва Яздигурдро дастгир карданд ва осиёбонро бо
худ ба назди Моњуя оварданд ва ўро аз он чї рўй дода буд, огоњ
карданд. Моњуя фармон дод, ки бозгарданд ва Яздигурдро
бикушанд. Сипоњиён ба осиёб даромаданд ва Яздигурдро бо зењи
камон хафа карданд ва тани бељонашро ба рўдхонаи Марв
афканданд. Об ўро бурд то ба дањонаи рўди Рўзайќ (141) расид. Дар
он љо ба чўбе гир кард. Усќуфи тарсоён ўро дид ва шинохт ва ўро
дар тайласони1 мушколуди худ печид ва ба хок супурд.
Кушта шудани Яздигурд панде барои дигарон ва сароѓозе барои
таърих гардид ва бо марги ў подшоњии порсиён ба поён омад. Ин
пас аз гузашти бист сол аз подшоњии Яздигурд дар соли сию якуми
њиљрї (142) рўй дод. Лекин беш аз як моњ бар Моњуя барнаёмад, ки
Найзак худкомагї ва худраъйии ўро дар кишвардорї зишт ангошт
ва ўро кушт ва бар хостањои вай даст ёфт ва ба сарвари худ Хоќон
пайваст ва Марвро ба тозиён вогузошт.

1

Тайласон – ридо, љомаи васеъ ва беостин.
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ТАЪЛИЌОТ
1. Табарї - Абўљаъфар Муњаммад ибни Љарири Табарї (224/839310/923) муаррих, муфассир ва факењи бузурги арабизабони форсу тољик
буда, дар шањри Омули Табаристон ба дунё омадаст. Шуњрат ёфтани ў ба
нисбаи «Табарї» низ аз њамин љост. Табарї бо њадафи тањсили илм ва
касби камол ба бисёр шањрњову кишварњои исломї, аз љумла ба Рай,
Куфа, Басра, Шом, Миср ва ғайра сафар карда, ахиран дар Баѓдод муќим
гашт ва дар њамин шањр аз олам гузашт. Табарї дар аксари улуми замони
худ мутабањњир ва соњиби таълифоти мутааддид буд, вале ду китоби
бузургњаљм ва арзишмандаш - яке дар соњаи таърихнигорї бо номи «Таърих ур-русул ва-л-мулук» ва дигаре дар илми тафсир бо номи «Љомеъ-улбаён ан таъвил ал-Ќуръон» ба ў шуњрати љањонї овардаанд. «Таърих уррусул ва-л-мулук» аз муътабартарин ва муътамадтарин таърихномањои
љањони ислом мањсуб мешавад. Он аз навъи таърихномањои умумиљањонї
буда, ба таври солнома таълиф шудааст ва воќеоту њаводисро аз офариниши олам то соли 915 дар бар гирифтааст. «Таърих”-и Табарї дар рушду
нумўи таърихнигории исломї наќши бориз гузоштааст. Аѓлаби муаррихони араб ва форсу тољик баъди Табарї аз шеваи таърихнигории ў истиќбол
кардаанд, ки Саолибї низ аз зумраи онњост. Њам таърихномаи Табарї ва
њам тафсири мўътабари ў ба Ќуръони азимушшаън дар ањди яке аз амирони фозили сомонї-Абўсолењ Мансур ибни Нўњ (961-976) ба забони арабї
тарљума шудаанд.
2. Усмон ибни Аффон (ваф.с.656) - халифаи сеюм (644-656) аз хулафои
рошидин. Дар замони хилофати Усмон мамолике, аз ќабили Тунис, Қубрус, Армания, ќисмате аз Хуросон, Табаристон, Систон ва ѓайра фатњ
гардиданд ва ќаламрави Хилофат тавсеаи чашмрасе пайдо кард. Бо
ташаббуси Усмон ба хотири рафъи ихтилофот дар ќироати Ќуръон нусхаи
Абўбакр чун нусхаи сањењтарин пазируфта ва нусхањои дигар сўзонида
шудаанд.
3. Мансури Фаќењ - Абулҳасан Мансур ибни Исмоил ибни Умари
Тамимї (ваф.с.306ҳ./918м.), фаќењи шофиї, адиб ва шоири некўсухан.
Аслаш аз Раъсулайни Шом аст, ба Миср сафар карда, дар њамон љо даргузашт. Теъдоде аз таълифоти Мансур дар фиќњ дар сарчашмаҳо зикр
шудаанд, аз љумла: «Китоб-ул-вољиб», «Китоб-ул-мустаъмал», «Зод-ул-мусофир» ва «ал-Њидоя». Намунаҳои ашъори Мансури Фақеҳ дар “Ятимат
уд-даҳр”-и Абўмансури Саолибї, “Вафаёт ул-аъён”-и Ибни Халликон ва
манобеи дигар ба қайд омадааст.
4. Масъудии Марвазї (охири асри 1Х – аввали асри Х) - шоири форсигўи аҳди Сомониён. Ба шаҳодати сарчашмаҳо, Масъудии Марвазї нахустин шоири форсизабон аст, ки ба назми ривоёти таърихї ва ҳамосии
эронї ҳиммат гуморид ва «Шоҳнома»-и манзум эљод кард. Аз ин манзума
ба љуз се байт, ки дар таърихномаи машҳури Мутаҳҳар ибни Тоҳири Муќаддасї – «ал-Бадъ ва-т-таърих» (соли таълифаш 966) ба қайд омадааст,
иттилои бештар дар даст нест.
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Иттилооте беш аз ин дар бораи Масъудии Марвазї ва осори ў боқї
намонда ва ба љуз аз «Шоҳнома» ашъори дигаре доштан ё надоштани ў
маълум нест.
5. Китоби “Ойин”- «Ойиннома”-и паҳлавї, ки китобе мунҳасир ба фард
набуда, балки он унвони умумии силсилаи китобу рисолаҳо доир ба одоб
ва русуми илм, фан, ҳунар ё падидае аст, ки ба таври умум бо умуру
вазифањои кишвардорї ва дарбори салтанатї алоқаманд мебошад. Ойинномањои пањлавї бино бар иштимоли худ бар одоб ва қавоиду ойини кишвардорї, ки њокимони хилофати исломї дар марњалаи бунёдгузории
давлати худ ба маърифат ва бањрабардорї аз он ниёзманд буданд, дар
қарнњои VIII-IХ мавриди тарљумаву бозгўињо қарор гирифтанд. Аз љумла,
Ибни Муқаффаъ «Ойиннома фил-ойин», яъне «Ойиннома дар бораи ойинњо»-ро ба арабї тарљума кардааст. Њам асли китоб ва њам тарљумаи Ибни
Муқаффаъ аз байн рафтааст, вале дар қарни дањум нусхаи пањлавии
«Ойиннома» њанўз вуљуд дошта ва донишманди он даврон Масъудї онро
дида ва чунин тавсиф кардааст: «... ва маънии «Ойиннома» «китоби русум» аст. Ва китобе бузург аст дар чанд њазор варақ, ки љуз ба назди
мўбадон ва дигар соњибони мақомоти мўътабар ёфт нашавад». Ањли
тањқиқ бар онанд, ки њамин асар буда, ки онро Ибни Муқаффаъ тарљума
кардааст. Ба љуз аз ин «Ойиннома»-и бузург, дар асрњои VIII-IХ боз чанд
ойинномањои дигар ба арабї баргардон шуда буданд. Аз љумла, Ибни
Надим дар “Китоб ул-Фињрист”-и худ аз тарљумаи ду «Ойиннома»-и
пањлавї ном мебарад. Яке аз ин китобњо «Ойин ар-рамй ли Бањром Гур ва
қила ли Бањром Чубин» (Ойини тирандозї аз Бањроми Гўр ва гўянд аз
Бањроми Чўбин) аст. «Ойиннома»-и дигаре, ки дар «Китоб ул-Фињрист»
ба қайд омадааст, «Ойин аз-зарб би-с-саволиља» (Ойини чавгонбозї) ном
дорад. Ин ду «Ойиннома» зоњиран љузъе аз «Ойиннома»-и бузург ба
шумор намеомада ва бар сари худ мустақил будаанд, вагарна Ибни Надим
њар яки онњоро алоњида ба қайд намеовард.
Як «Ойиннома»-и дигаре, ки ба бунёнгузори салтанати Сосониён –
Ардашер ихтисос дорад, то замони мо расидааст. Матни кўтоњи онро
шарќшиноси аврупої М.Гриняски дар яке аз дастнависњои арабии китобхонаи Истамбул дарёфта буд. Матни мазкур, ки «Ойин ли Ардашер»
номгузорї шудааст, дастуроти ин шоњаншоњро доир ба одоб ва русуми
табақаи ашроф ва панду њикматњои ўро дар бар гирифтааст. Аз тарљумаи
«Ойиннома»-њо қитаоте дар китобњои таърихиву адабии қарнњои нахусти
ислом, аз љумла «Уюн ул-ахбор»-и Ибни Қутайба (ёздањ қитъа), “Китоб
ул-љамоњир фи маърифат ул-љавоњир”-и Абўрайњони Берунї (ду қитъа)
нақл шудаанд. Саолибї низ дар «Ғурар ус-сияр»-и худ қитъаи мазкурро
мустақиман аз «Ойиннома» иқтибос кардааст.
6. Абўнувос (тав. байни с.756-762м. - ваф. байни с.813-815м.) - яке аз
бузургтарин шоирони арабизабони эронинажод аст, ки дар шањраки
Ањвози вилояти Хузистон таваллуд шудааст.
Абўнувос мактаби шеъру шоириро дар назди шоири кўфагї Валиба
ибни Њубоб ва баъдан дар назди Халафи Ањмар гузашта, санъати шеъри
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арабро аз худ кард, назми шуарои љоњилияро омўхт ва мањорати шоирии
худро сайқал дод. Ў муддате дар бодияи араб байни бадавињо зиста, забони арабии холисро дар ғояти камол азбар кард. Дар баробари ин
Абўнувос маълумоти хуби форсї низ гирифта буд. Аз ин љост, ки њамбастагии унсурњои фарњангии Аљаму Араб дар эљодиёти Абўнувос нисбат ба
ашъори шуарои дигари арабизабони эронинажод дар сурати равшантар
ва возењтар намоён гардидааст.
Абўнувос дар тамоми жанрњои маъмули назми араб шеър гуфта ва
устодияш мавриди эътирофи умум қарор гирифтааст, вале хамриёташ –
шеърњо дар бораи май ва майгусорї ба ў шўњрати бештар овардааст. Абўнувос њудуди оњанг ва мавзўъњои хамриётро ба дараљае тавсиа ва тараққї
дод, ки минбаъд њар хамриёти муаллифаш гумномро ба ў нисбат медоданд. Анъана ва одатњои майгусории тоисломии эронї дар хамриёти Абўнувос ва умуман дар хамриёти арабї таъсири амиқ гузоштаанд ва бад-ин
васила ба адабиёти форсу тољик интиқол ёфтаанд.
Абўнувос шоири шуубимазњаб буд. Ў ба тамаддун ва тарзи њаёти аъроби бадавї танаффур дошт ва дар ашъораш ситоиши анъанаву одатњои
эрониро ба он муқобил гузоштааст.
7. Калбї - Абўназр Муњаммад ибни Соиби Калбї (ваф.с.146/763), таърихшинос ва насабдони маъруфи араб. Ўро аз аввалин муаррихони мусалмон донистаанд, ки ба ќироати сангнавиштањои ќадимаи Лахмиён њокимони Яман муваффаќ шудааст. Дар тафсири Ќуръон китоби бузурге
таълиф карда ва дар илми њадис низ аз донишмандони мавриди эътимод
мањсуб мешуд. Бо таълифи китобњои зиёде дар илми таърих, дар ташаккули мактаби таърихнигории араб сањми бузург гузоштааст. Аѓлаби
муаррихони баъдї, аз љумла Табарї ва Саолибї, ба навиштањои Калбї
истинод кардаанд.
8. Абўтаммом, Њабиб ибни Садуси Тої (188/804 - 232/846) - шоири
бузурги араб. Дар Димишќ дар оилаи марди насронї таваллуд шуда,
баъдан ба ислом гаравида аст. Дар љавонї аз Димишќ ба Миср рафт, то
касби камол кунад. Баъдан Абўтаммом ба Шом баргашт ва кўшиш кард,
то ба халифа Маъмуни Аббосї (813-833м.) наздик шавад, вале комёб нагардид. Пас аз вафоти Маъмун дар давраи хилофати Мўътасим (833842м.) ў ба дарбори Аббосиён роњ ёфт ва аз лутфу карами халифа бархурдор гардид. Сипас муддате ба Хуросон рафт ва дар дарбори Тоњириён
ба мадњи амир Абдуллоњ ибни Тоњир машѓул шуд. Пас аз бозгашт аз
Хуросон Абўтаммом дар дарбори Муътасим эътибори зиёд пайдо кард ва
њатто ба мансаби соњиби бариди Мавсил таъйин гардид, вале ду ё се сол
нагузашта, дар њамин шањр вафот кард.
Абўтаммом аз шоирони бузурги араб мањсуб мешавад.Ў дар тамоми
анвои маъмули шеъри замонаш нубуѓ ва истеъдоди худро зоњир намуда,
фузун бар ин намунањои шеъри даврањои тоисломї ва исломии арабро дар
китобе тањти унвони «Китоб ул-њамоса» љамъ овардааст, ки аз бењтарин
маљмўањои шеъри араб шинохта шудааст.
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9. Љанги Қодисия – љанги маъруфе, ки соли 636 мелодї миёни арабњои
мусалмон ва эрониён дар мањалли Қодисия, ки 15 км дуртар аз Куфа воқеъ
буд, рух дод ва чањор рўз идома ёфта, бо ғалабаи комили арабњо анљом
пазируфт. Бино ба маълумоти таърихномањои исломї, дар ин љанг теъдоди сипоњи эрониён, ки онро сипањсолори шоњаншоњ Яздигурд – Рустам
сарварї мекард, ба маротиб зиёдтар аз сипоњи лашкаркаши араб Саъд
ибни Абуваққос буд. Дар ибтидо дастаи филсаворони эронї корро бар
арабњо хеле сахт намуданд, вале арабњо ба матонату устуворї сипоњи
эрониро шикаст доданд. Сипањсолор Рустам кушта ва сипоњиён фирор
карданд. Пас аз ин арабњо пойтахти Сосониён – Мадоинро истило карданд ва соњиби ғаниматњои бењадду њисоб гардиданд, ки миёни онњо
Дирафши Ковиёнї низ буд. Љанги Қодисия заминањои фатњи Эронзамин
ва суқути Сосониёнро фароњам оварда буд.
10. Саъди Ваќќос - Саъд ибни (Абу)Ваќќос Молик ибни Уњайби Қурашї, аз шахсиятњои маъруфи замони зуњури ислом, яке аз ашараи мубашшара ва фотењи Ироќу Мадоин аст. Ў 23 сол ќабл аз њиљрат, яъне дар соли
599м. ба дунё омада, дар 18 солагї мусалмон шуд. Пас аз фатњи Ќодисия
дар Куфа солњо волї буд ва дар соли 674м. дар дањ милии Мадина дар
ќасри Аќиќ аз олам чашм пўшид.Дар китобњои њадис 271 њадис аз ў
ривоят шудааст.
11. Умари Хаттоб - Умар ибни Хаттоби Ќурашии Адвї (585-644м.),
халифаи дуюм аз хулафои рошидин, яке аз шахсиятњои барљастаи даврони
зуњур ва густариши ислом. Умар соли 616м. ислом овард ва яке аз
сањобагони муќарраби Муњаммад пайѓамбар гашт. Пайѓамбар ўро лаќаби
«Форуќ» ва кунияи «Абўњафс» дода, духтараш - Њафсаро ба издивољи худ
дароварда буд. Умар пас аз даргузашти Абўбакри Сиддиќ дар соли 634м.
зимоми Хилофатро ба даст гирифт ва дар тўли дањ соли хилофати худ дар
тавсеаи ќаламрави ислом ва рушду таќвияти давлати мусалмонї сањми
бузург гузошт. Бо иќдоми ў дар Хилофат таърихи њиљрї мутаводил гашт,
байтулмол ва нахустин девонњои давлатї бо пайравї аз низоми девонии
ањди Сосониён таъсис ёфтанд. Ду шањри Басра ва Куфа низ дар ањди Умар
ибни Хаттоб сохта шуда, ба зудї ба марказњои муњимми илмиву фарњангї
ва тиљоратї табдил ёфтанд. Умар ибни Хаттоб 7 ноябри соли 644м. ба
дасти як нафар ѓулом кушта шуд.
12. Буњтурї - Абўубода Валид ибни Яњёи Буњтурї (206/822 - 286/899),
шоири бузурги араб. Дар шањри Манбиљи Шом таваллуд шуда, дар миёни
ќабилаи Тай даврони кўдакиву љавонии худро гузаронид. Дар љавонї ба ў
насиб гашт, ки шоири маъруфи замон Абўтаммомро дар шањри Њумс
вохўрад ва шогирди ў шавад. Буњтурї бо кўмаки устодаш ба тавфиќ даст
ёфт ва дар шеъру шоирї шўњрат пайдо кард. Дере нагузашта ў ба Баѓдод
рафт ва ба дарбори халифа ал-Мутаваккил (847-861м.) роњ ёфт ва бар
ивази мадњияњояш аз лутфу инояти халифаи мазкур ва вазири ў - Фатњ
ибни Хоқон бархурдор гардид. Пас аз даргузашти ал-Мутаваккил шоир
ба зодгоњаш баргашт, вале баъди чанде ниёзи зиндагї ўро боз ба дарбори
халифањои аббосї ба Баѓдод кашонид. Буњтурї дар тўли хилофати
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Мунтасир (861-862м.), Мустаин (862-865м.), Муътазз (865-869м.), Муњтадї
(869-870м.) ва Муътамид (870-892м.) аз муќаррабони дарбор буд ва дар
мадњи њокимони аббосї ќасидањо суруд. Дар охири умр Буњтурї Баѓдодро
тарк карда, дар зодгоњаш иќомат гузид ва њамон љо оламро падруд гуфт.
Буњтурї дар таърихи назми араб ба њайси устоди бузурги мадњ ва васф
шўњрат дорад.Дар миёни ашъори васфии шоир ќасидаи ў дар тавсифи
Айвони Кисро (Мадоин) маъруф аст, ки аз огоњияш аз фарњангу
тамаддуни Сосониён дарак медињад. Буњтурї дар пайравии устодаш
Абўтаммом асари њамноми «Китоб ул-њамоса»-ро таълиф кардааст, ки ба
шарофати дар бар гирифтани намунањои ашъори 600 шоири ањди
љоњилият ва ќарнњои нахусти ислом ба њайси манбаи мўътабари шеъри
араб шинохта шудааст.
13. Башшор ибни Бурд (714-783м.) - шоири бузурги арабизабон, яке аз
мутаассибтарин шуубиёни эронї. Асли Башшор аз Тахористон буда, бобо
ва падари ўро арабњо асир гирифтаанд ва иљборан ба Басра бурдаанд.
Башшор дар њамин шањр ба дунё омадааст. Дар баъзе тазкирањо
овардаанд, ки Башшор аз модар нобино таваллуд шудааст. Ин иллати
љисмонї ба рўњияи Башшори камолёфта ва муносибати ў ба одаму олам
таъсири худро гузошта ва дар ашъораш низ зоњир шудааст.
Башшор ибни Бурд дар эљоди шеър дар тамоми жанрњои маъмули
назми араб муқтадир буд, вале ашъори ошиқона ва њаљвиёташ шўњрати
бештар касб карда буданд.
Ба эътирофи худаш, ў 12 њазор «қасоиди тивол» (яъне қасидањои
калонњаљм) доштааст. Аз ин мероси бузург танњо девони нопурраи шоир
боқї мондааст, ки қариб њафт њазор байтро дар бар гирифтааст. Башшор
дар парастиши Аљам ва ситоиши гузаштаи Эрон таассуби хос зоњир
мекард. Ин амр дар ашъораш низ пайдост. Дар як қатор шеърњои ў
афкори зиддиарабї ва зиддихилофатии халқњои эронї таљассуми бадеии
худро ёфтаанд. Гузашта аз ин, шоир дар баъзе шеърњои худ фароиз ва
муқаррароти исломро мавриди тамасхур қарор дода, бар хилофи ин
ойинњои дини зардуштиро мадњ кардааст. Майлони сиёсии Башшор ва
таваљљўњаш ба дину ойини гузаштаи эронї боиси он гаштанд, ки шоир ба
куфру зиндиқа муттањам гардид ва бо амри халифа Мањдї (775-785м.)
кушта шуд.
14. Ќайси Маљнун – Қайс ибни Мулаввањ ибни Музоњими Омирї,
шоири ошиќпеша аз мардуми Наљд. Достони ишқи ў бо Лайлї - духтари
Мањдї ибни Саъд дар адабиёти арабизабону форсизабон маъруф аст. Қайс
девона набуд, вале ба “Маљнун” мулаќќаб гардид, зеро дар ишќи Лайлї,
ки аз кўдакї бо њам парвариш ёфта буданд, саргаштаву парешонњол
гардид. Ў дар њолати бехудї дар ишқи Лайлї шеър мегуфт ва бо
њайвоноту љонварон унс мегирифт ва дар сањрову биёбони Наљду Њиљоз
мегашт, то он ки вайро дар миёни сангњои биёбон мурда ёфтанд. Соли
вафоти ўро 70/689 зикр кардаанд. Ашъори вай дар девоне љамъ оварда
шуда ва ба чоп расидааст.
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15. Дар миёни сипоњиёни Афросиёб фарзанди (...) низ буд, ки ба Виса
номвар буд. – Дар матни арабї афтодагие њаст ва дар тарљумаи форсии
Рўњонї низ ин афтодагї бо бисёрнуқта ишорат шудааст. Дар “Шоњнома”
номи ин пањлавони турк “Каррухони Висанажод” зикр шудааст.
16. Хазравон ва Шамосос – номи аввал, яъне “Хазравон” дар матни арабї “Хазузон” омадааст, ки зоњиран хатост. Дар “Шоњнома”-и Фирдавсї
ин ном дар сиғаи “Хазравон” ба қайд омада ва дар тарљумаи форсї њамин
сиға барқарор шудааст. Номи дуюм - “Шамосос” бо “Шоњнома” мутобиќат дорад.
17. Ибни Хурдодбењ - Абулқосим Убайдуллоњ ибни Абдуллоњ ибни
Хурдодбењ (820-912/913м.), адиб ва љуғрофидони бузурги эронинажоди
арабизабон. Ибни Хурдодбењ, зоњиран, дар Хуросон таваллуд ёфтааст,
вале зиндагї ва фаъолияти баъдинаи ў дар пойтахти Хилофат – шањри
Бағдод гузаштааст. Дар ањди Муътамид (870-892м.) Ибни Хурдодбењ
надим ва муқарраби халифаи мазкур гардида, раисии созмони баридро
дар вилояти Љибол бар ўњда дошт. Ибни Хурдодбењ соњиби осори
мутааддид, аз қабили “Китоб ут-табих”, “Китоб адаб ас-самоъ”, “Китоб
љамњарат ансоб ал-фурс ва-н-навофил”, “Китоб ул-лањв ва-л-малоњї”,
“Китоб уш-шароб”, “Китоб ун-нудамо ва-л-љуласо”, “Китоб ал-кабир фит-таърих” ва ғайра аст, ки аз вусъати дониш ва табањњури комили ў дар
риштањои мухталифи улуми замонаш шањодат медињанд. Тибқи ахбори
сарчашмањо, Ибни Хурдодбењ дар илми мусиқї дасти қавї дошта ва дар
назди устоди эронитабори мусиқии Хилофат Исњоқи Мавсилї (ваф.
с.844м.) тарбият ёфтааст. Вале ў бештар њамчун љуғрофидон ва муаллифи
китоби “ал-Масолик ва-л-мамолик” шўњрат ёфтааст. Ибни Хурдодбењ
китоби мазкурро байни солњои 844-848м. нигошта, баъдан дар солњои 885886м. дар он таљдиди назар кардааст. Ба эътирофи муњаққиқон, “алМасолик ва-л-мамолик”-и Ибни Хурдодбењ нахустин асаре дар љуғрофияи
иқтисодии исломї аст, ки то рўзгори мо расидааст. Дар “ ал-Масолик вал-мамолик” доир ба шакли сатњи замин, роњњои корвонгузари тиљоратї,
манзилгоњњо, шањру ноњияњои мамлакатњои гуногун ва фосилаи байни
онњо, подшоњони сарзаминњо ва алқоби онњо, қавму нажодњо, љазираву
обњо, хирољи сарзаминњои мухталиф ва ғайра маълумоти пурарзиш ва
муътамад зикр шудааст.
Саолибї дар “Ғурар ус-сияр”дар 13 маврид ба Ибни Хурдодбењ истинод
кардааст, вале боре њам номи асари ўро ёдовар нашудааст. Чунон ки дар
сарсухани китоби њозир таъкид шуд, ду асари Ибни Хурдодбењ - яке
“Љамњарат ансоб ал-фурс ва-н-навофил” (Маљмўи насабњои форсиён ва
ахбори комил (дар ин хусус) ва дигар “Китоб ал-кабир фи-т-таърих”
метавонистанд ба њайси маъхази китоби Саолибї хидмат кунанд.
18. Ибни Муътазз - Абулаббос Абдуллоњ ибни Муњаммад (31октябри
861м.-29 декабри 908м.), шоир ва адиби араб, писари халифаи аббосї алМуътазз Биллоњ (865-869м.). Ибни Муътазз дар радифи шоирони бузурги
араб ќарор дорад. Девони ашъораш, ки то замони мо расидааст, шоири
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навпардоз ва яке аз поягузорони адабиёти давраи таљаддуд будани ўро
таъйид мекунад. Ибни Муътазз бо “Китоб ул-бадеъ”-и худ ба њайси яке аз
нахустин сухансанљони араб эътироф шудааст, ки дар ташаккули илми
бадеъ сањми бориз гузоштаанд. Тазкираи «Табаќот аш-шуаро ал-мўњдасин»-и Ибни Муътазз дар шинохти адабиёти араб ва арабизабони ањди
Аббосиён наќше муњимро бар ўњда дорад.
Ибни Муътазз бештари умри худро сарфи тањќиќу таълифи осор ва
эљоди ашъор кардааст. Чун писари халифа буд, њангоми табаддулоти
дарбории соли 908м. тарафдоронаш ўро ба тањти хилофати Аббосиён
нишонданд, вале рўзи дигар аз љониби мухолифонаш сарнагун ва кушта
гардид. Аз ин љост, ки Ибни Муьтаззро дар китобњои адаб ва таърих
«Халифаи якрўза» низ меноманд.
19. Подшоњии Кайковус, ки ба тозї ба ў Қобус мегўянд – Дар тарљумаи
форсии Рўњонї ин љумла дар шакли “Подшоњии Кайковус, ки ба порсї ба
ў Қобус мегўянд” омадааст ва аён аст, ки ин љо сањве рафтааст, зеро
“Кайковус”-ро ба тозї “Қобус” мегўянд, на ба порсї. Дар матни асли
арабї низ иборати “би-л-арабияти” (яъне, ба тозї) омадааст.
20. Ман дар љои худ, њангоми гузориши зиндагонии подшоњони Яман,
номи ўро хоњам овард – Ин љо Саолибї ба љилди дигари таърихномааш
ишора кардааст, ки он то замони мо нарасидааст.
21. Сироф – ноњияе аст дар љануби Форс. Сироф пеш аз ислом яке аз
шањрњо ва бандарњои машњури халиљи Форс буд ва то асрњои IХ-Х-и
мелодї низ шўњрат дошт. Харобањои он наздики бандари Тоњирї њанўз
боқї аст.
22. Бињишти Канг – “Канг” ва “Бињишти Канг” њанўз дар “Яштњо”-и
Авесто зикр шуда ва дар манобеи адабиву таърихии асрњои миёна аз он бо
номи “Гангдиж” ёд шудааст. Дар таърихномаи Саолибї “Бињишти Канг”
шањрест дар мамлакати Афросиёб.
23. Фарангис – ин ном дар матни арабї ва тарљумаи Рўњонї дар шакли
“Гасифарї”, дар “Таърихи Табарї” дар сиғаи “Висфофарид” омадааст. Ба
пайравї аз “Шоњнома”-и Фирдавсї дар баргардони мо номи “Фарангис”
корбаст гардид.
24. Сиёванобод – ба ривояти Фирдавсї дар “Шоњнома”, Сиёвуш ду
шањрро бино кард, ки яке “Гангдиж” ва дигаре “Сиёвушгирд” аст.
Зоњиран, “Сиёванобод” тасњифе аз “Сиёвушобод” аст. Дар тарљумаи
форсии Рўњонї низ аз ин пас њама љо ”Сиёвушобод” омадааст.
25. Пеш аз он, ки ў бар ту шом хўрад, ту бар вай чошт бихўр –
зарбулмасали арабї аст ба маънии зерин: Пеш аз он, ки душман ба ту
осебе бирасонад, ту ўро аз миён бардор. Ин маънї дар ашъори шоирони
форсу тољик, аз љумла Носири Хисрав ба назар мерасад, чунончи:
Агар ба ғадр љањон бар ту қасди чошт кунад,
Туро ба сабр бар ў қасди шом бояд кард.
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26. Ва дар Балх бо сипоњиёнаш дидор кард – дар тарљумаи форсии
Рўњонї “Ва дар боғ бо сипоњиёнаш дидор кард” омадааст, ки хатост. Бо
такя ба матни арабї ин хато дар ин љо ислоњ шуд.
27. Корњо сомон ёфт, шодї њамаљогир шуд – дар матни асл зарбулмасали арабї корбаст шудааст: Боза ва фараха-с-сурур, яъне: мурғи шодї
тухм гузошт ва тухмњо чўљањо гаштанд.
28. Бухтунассарро, ки ба порсї “Бахтаршањ” гўянд, ба сипањбадии
сарзаминњои Ањвоз то Рум баргумошт ва ўро ба љанги Бохтар фиристод ва
бар Банї Исроил чира гардонид – Ин ривоят дар таърихномаи Табарї низ
омадааст, вале Фирдавсї онро дар “Шоњнома” зикр накардааст.
Бухтунассар аз подшоњони бузурги Бобули қадим будааст.
29. ...Дар љои худ аз он сухан хоњад рафт – ин љо ишора ба љилди дуюми
китоби “Ғурар ус-сияр” шудааст, ки қисмате аз он то замони мо расида ва
чунон ки дар сарсухани ин баргардон таъкид шуд, ахиран дар Бейрут ба
чоп расидааст. Донишманди эронї Муњаммад Фазоилї, ки љилди аввали
“Ғурар ус-сияр”-ро ба форсї тарљума карда буд, ният дошт, ки қисмати
боқимондаи љилди дуюмро низ тарљума кунад, вале умр дар амалї
кардани ин ният ба ў вафо накард.
30. Фаршодвирд – ин ном дар “Шоњнома” дар шакли “Фаршедвард”
забт шудааст.
31. Ибни Калбї - Абўмунзир ибни Муњаммад ибни Соиби Калбї
(ваф.с.204/819 ё 206/821), муаррих, љуѓрофидон ва насабшиноси бузурги
араб, писар ва шогирди Муњаммад ибни Соиби Калбї. Ибни Калбї ва
падараш марљаи асосии аѓлаби муаррихони баъдї мањсуб мешаванд. Дар
сарчашмањои таърихиву адабии арабї номи беш аз 150 таълифи Ибни
Калбї зикр шудааст, ки аз миёни онњо танњо чанд китоб, аз љумла асари
маъруфи «Китоб ул-асном» то замони мо расида ва рўи чопро дидааст.
Ибни Надим дар «Китоб ул-Фињрист»-и худ таълифоти Ибни Калбиро аз
рўи мавзўоти онњо ба њашт даста таќсим кардааст, ки ин амр густардагии
матолиби осори ин донишманди бењамто ва муќаддам будани ўро дар
аѓлаби риштањои таъриху адаби арабї ба исбот мерасонад.
32. Абўисњоќ фарзанди Њилоли Собї (номи комилаш Абўисњоќ
Иброњим ибни Њилол ибни Њоруни Собии Њорунї, тав.с.313/925 ваф.с.384/994) - шоир ва адиби маъруфи арабизабон. Дар ањди Оли Бувайњ
аз дастгирї ва караму эњсони вазири фарзонаи онњо Соњиб ибни Аббод
бархурдор буд.
Собї дар мавзўоти анъанавии назми араб, мисли мадњ, фахр, васф,
ѓазал, панду њикмат ва ѓайра шеър сурудааст. Њарчанд забони осори Собї
арабист, муњити эљод ва манбаи илњомаш Эронзамин ва суннатњои
адабиву фарњангии эронї буданд. Аз ин љост, ки дар ашъораш мавзўву
оњангњои адабиёти форсу тољик маќоми назаррас доранд.
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Абўисњоќи Собї дар наср низ мањорати тамом дошт. Дар сарчашмањо
осори мансури ў мисли «Китоб ут-тољї» (дар ахбори Оли Буя), «Китоб уррасоил» (мактубњои Собї) ва ѓайра ба ќайд омадаанд. Девони шеъри
Собї то замони мо расида ва рўи чопро дидааст.
33. Фарвардагон – дар матни арабии китоб ин вожа дар шакли
муарраби “фарвардаљон” забт шудааст. Фарвардагон љашни қадимаи
эронї аст, ки дар панљ рўзи охири сол ба ёди “фарвардагон”, яъне
даргузаштагон барпо мекарданд. Зоњиран панљ рўзи охири моњи исфанд
будааст, ки ба сабаби њисоб накардани кабиса ба обон ва озар расида буд.
34. Астор – “астор”-ро муарраби вожаи форсии “чањорпо” гуфтаанд. Як
астор ба чањор мисқол ё чањор мисқолу ним баробар аст.
35. “вайро” (...) номидааст – дар матни асли арабї ва тарљумаи форсии
“Ғурар ус-сияр” љои номи кушандаи Зардушт холї омадааст. Дар манобеи
дигар кушандаи Зардуштро марде тўронї бо номи “Бротрук-реш” (ё
Турбротур) гуфтаанд.
36. Нависандаи “Шоњнома” – бино ба далоиле, ки дар сарсухани
китоби њозир зикр шуд, ба яқин наметавон гуфт, ки манзури Саолибї аз
“нависандаи“ “Шоњнома” Фирдавсї аст. Ба њар ойин, дар “Шоњнома”-и
Фирдавсї номи подшоњи турк, ки ин љо сухан дар борааш меравад, воқеан
“Арљосб” аст.
37. Кардам – ин ном дар “Шоњнома”-и Фирдавсї ба шакли “Гуразм”
омадааст.
38. Дижи Гумнадон – дар “Шоњнома” номи ин қалъа ба гунаи
“Гумбадондиж” зикр шудааст:
Сўи Гумбадондиж фиристодиям,
Зи хорї ба бегонагї додиям.
39. Гуразм – дар матни арабї, чунон ки дар таълиқи №37 омад, ин ном
дар шакли “Кардам” забт шудааст. Мутарљими форсии китоб Рўњонї дар
ин љо ва минбаъд шакли “Гуразм”-ро (њамон тавр, ки дар “Шоњнома”
омадааст) овардааст.
40. Басо, ки суратњои онро дар китобњо ва кохњо нигоргарї мекунанд –
ин љо Саолибї ба суннати дар китобњои тоисломии эронї ва кохњои
шоњони сосонї нигоридани суратњои шоњони эронї ва лањзањои љанг,
мавкиб ва бор додани онњо ишорат кардааст. Муаррихони арабизабони
асри Х Њамзаи Исфањонї, Масъудї ва дигарон вуљуди китобњои қадимаи
эрониро, ки дар онњо суратњои 27 тан аз шоњони сосонї кашида шудаанд,
тасдиқ кардаанд. Шоири араб Буњтурї (ниг. таълиқи №12) дар қасидаи
маъруфи худ деворнигорањои Айвони Мадоин - қасри шоњони сосониро
тасвир кардааст, ки он низ маъмул будани суннати мазкурро дар фарњанги
тоисломии эронї таъйид мекунад.
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41. Табира бикўбанд – ин иборат дар тарљумаи форсии Рўњонї ба
шакли “батира бикўбанд” омадааст, ки мусалламан хатои чопї аст.
42. Орзумандї бењ аз хўрдан аст – ин тарљумаи зарбулмасали зерини
арабї аст, ки дар матни асл омадааст: “ал-маъмулу хайрун мин алмаъкули”.
43. Убулла - шањрест дар канори Даљла дар зовияи Халиљ, ки ба Басра
(Ироќ) дохил мешавад. Он пеш аз Басра бино шуда ва онро Убуллаи
Басра низ мегўянд.
44. Озмоиши озмуда табоњ кардани зиндагї аст. – Ин сухани Саолибї
бо зарбулмасали форсї - тољикии “Озмударо озмудан хатост” ва
зарбулмасали арабии “Ман љарраба-л-муљарраба, њаллат бињи-н-надома”
(яъне, њар кас, ки озмударо биёзмояд, пушаймон гардад) њамоњанг аст.
45. Чї “дор” дар форсї ба маънои дарахт аст, сипас “б” аз охири калима
афтода, “Доро” мондааст - Дар “Таърихи Балъамї” тављењи дигари номи
“Доро” омадааст. Балъамї овардааст, ки “Осиёбоне сандуқро гирифт ва
ўро “Доро”номид, зеро вақте ўро дид, гуфт: “Дор”, яъне бигир. Ниг.
46. Ибни Аббод, номи пуррааш Соњиб Абулќосим Исмоил ибни Аббод
ибни Аббос (326/938 - 358/995) - шоир, нависанда ва вазири маъруфи Оли
Бувайњ. Соњиб дар Толиқончаи Исфањон дар хонадоне, ки бештари аъзои
он ањли илму дониш буданд, ба дунё омадааст. Падари Соњиб - Аббод дар
дарбори Рукнуддавлаи Бувайњї вазифањои дабирї ва вазириро бар ўњда
доштааст. Соњиб дар назди донишмандони маъруфи замон касби илм
намуда, фаъолияти худро ба њайси котиб дар девони расоил, ки сарвари
он устодаш Ибни Амид буд, оғоз кард. Дере нагузашта, ў дар китобату
иншо, фасоњату балоѓат ва назму насри арабизабон табањњури тамом
пайдо кард ва то маќоми вазирии амирони бувайњї Муаййидудавла ва
Фахруддавла расид.
Хидмати Соњиб ибни Аббод дар густариши илму дониш, ташаккули
марказњои илмиву адабї ва таъсиси китобхонањо дар ќаламрави Оли
Бувайњ хеле бузург аст.Талошњои пайвастаи ин вазири фарњангсолор дар
роњи нашри илму дониш ва кўмаку ѓамхориаш нисбат ба ањли илму адаб
буд, ки донишмандону адибони дуру наздик ба дарбори ў роњ ёфтанд ва
мањфилњои илму адаб ва маљлисњои шеъру сухан ба шарофати ибтикороти
ў равнаќу ривољи тамом касб карданд.
Таваљљўњи Соњиб ибни Аббод ба шеъру шоирї ва эњтиромаш ба ањли
эљод буд, ки теъдоди бузурги шоирони арабизабону форсизабон дар
дарбори ў љамъ омада буданд. Яке аз омилњои рушди адабу фарњанги
арабизабон дар ќаламрави Оли Бувайњ њамин иќдомоти адабсолоронаи
Соњиб ва њимояти ў аз намояндагони илму адаб буд. Дар канори ин,
Соњиб худ шоири тавоно, нависандаи забардаст ва сухансанљи бењамто
буд. Ба љуз аз «Девони шеър» ва «Девони расоил», Соњиб ибни Аббод
њамчунин муаллифи китобњои зиёде дар таърих, забоншиносї, наќди шеър
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ва ѓайра аст, ки ќисме аз онњо ба нашр расида, дар дастраси ањли илму
адаб ќарор доранд.
47. Њамзаи Исфањонї - Абўабдуллоњ Њамза ибни Њасан (тав. с.270/883 ваф. дар њудуди солњои 350-360/961-971), муаррих ва адиби арабизабони
форсу тољики њамзамони Сомониён.
Ба қалами Њамзаи Исфањонї 12 номгўй китоб тааллуқ дорад, ки
унвони бештари онњо дар «Китоб ул-Фињрист»-и Ибни Надим мазкур аст.
Аз љумлаи ин китобњо яке «Китобу Исфањон ва таърихуњо» дар бораи
таърихи Исфањон аст, ки аз байн рафтааст, вале Ёқути Њамавї чандин бор
ба он ишора кардааст. Китоби дигари Њамзаи Исфањонї дар фанни
таърих «Синий мулук ал-арз ва-л-анбиё»-и ўст, ки аз таърихномањои
муътамад ба шумор меояд ва мавриди мурољиати муаррихону муњаққиқон
қарор гирифтааст.
Осори дигари Њамзаи Исфањонї - «ат-Танбињ ало њудус ат-тасњиф»,
«Китоб ут-ташбињот», «Китоб ул-амсол ало афъала», «Шарњ ахбор
Абинувос» ва ғайра дар мавзўоти марбут ба сарфу нањв, луғат ва шеъру
адаби арабї навишта шудаанд.
Њамзаи Исфањонї бо вуљуди нависандаи арабизабон буданаш ба
нажоди эронии худ ифтихор дошт ва дар таълифоти худ ба матолиби
марбут ба таърих, забон ва адаби қавмњои эронї руљњон менињод.
48. Чењраи Доро дар он нигошта буд – Ин љо Саолибї ба љомњои
заррини майнўшї дар Эрони тоисломї ишора мекунад, ки дар онњо
суратњои шоњони эронї кашида шудаанд. Дар қарнњои нахустини исломї
шоирони арабизабон, хоссатан Абўнувос дар хамриёти худ њамин гуна
љомњои мусаввари эрониро тасвир кардаанд. Сухансанљони араб ин гуна
тасвирњоро аксаран мањсули хаёли шоир пиндоштаанд. Ишораи Саолибї
ба љомњое, ки дар онњо сурати Доро нигошта шудаанд, далел бар воқеияти
тасвирњои Абўнувос ва суннати қадимаи эронии нигориши суратњои
шоњон дар қадањњои май аст.
49. “Оё мо заминро барои зиндагон ва мурдагон басанда наёфаридем?”Тарљумаи оятњои 25 ва 26-и сураи “ал-Мурсалот”-и Қуръон: “Алам
наљъали-л-арза кифотан, ањёан ва амвотан”.
50. Маъмун, Абулаббос Абдуллоњ ибни Њорун (ваф.218/833) - халифаи
њафтуми аббосї (њукмрониаш солњои 813-833м.). Пас аз ќатли бародараш
Амин (њукмрониаш с.809-813м.) ба хилофат расид. Маъмун аз љониби
модараш эронї буд ва солњо дар Хуросон иќомат дошт. Дар мубориза бо
бародараш Амин барои тахти хилофат мањз хуросониён бо сарварии
Тоњир ибни Њусайн - муассиси давлати Тоњириён ўро љонибдорї карданд
ва пас аз муњосираи тўлонии Баѓдод Аминро сарнагун ва Маъмунро ба
тахт нишониданд.
Давраи хилофати Маъмун, хоссатан оѓози он, давраи афзоиши унсури
эронї дар Хилофат буд, ки таърихнигорон ин амрро натиљаи тарбият
ёфтани Маъмун дар назди эрониён дар Хуросон ва таъсири вазирони ў аз
хонадони эронии Оли Сањл донистаанд.
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Маъмун ба илму њикмат раѓбати зиёд дошт ва мутарљимонро ба
тарљумаи китобу рисолањо аз пањлавї, юнонї ва њиндї ташљеъ ва тањрик
мекард. Дар давраи Хилофати ў «Байт ул-њикма»-и Баѓдод ба маркази
бузурги тањќиќу тарљума ва махзани азими осори мактуби он даврон
табдил ёфт, ки сарварон ва кормандони он аксаран аз мардуми Эронзамин
буданд.
51. Ойини подшоњон аз оғоз бар зўрфармонї устувор будааст. Тарљумаи ин сухани Маъмуни халифа – “Қадиман кона-л-иљбору дина-лмулуки” – ибњоме барои мутарљимон пеш овардааст. Чунончи, М.
Фазоилї сухани мазкурро бад-ин шева тарљума кардааст: “Шоњони
гузашта њамагї кеши љабариён доштанд”.
Тарљумаи Мањмуди Њидоят чунин аст: “Дар қуруни қабл салотин ин
ақидаро, ки инсон қодир ба амре нест, магар ба иродаи Худо, тадрис
мекарданд”. Чунонки аён аст, тарљумањо аз њам тафовут доранд.
Тарљумаи С.М. Рўњонї асањ ба назар менамояд.
52. Манкат – айнан бо њамин ном дар нимаи дуюми асри УIII як табиби
њиндї дар бемористони Бағдод ба табобат машғул буд ва китобњое доир
ба тиб аз њиндї ба арабї барои Яњё ибни Холиди Бармакї тарљума кард.
Номи ин табиб ва тарљумони њиндї, њамчунин унвони китобњои
тарљумакардаи ў дар “Китоб ул-Фињрист”-и Ибни Надим ва “Уюн улахбор”-и Ибни Қутайбаи Динаварї зикр шудаанд. Њамном будани ин
табиб ва табибе, ки Искандар дар Њинд бо ў вохўрдааст, зоњиран, ишора
ба номи сулолавии табибони њиндї будани Манкат аст.
53. Мансури Фақењ – Дар тарљумаи форсии Рўњонї ба љои Мансури
Фақењ “Имоди Фақењ” омадааст, ки мусалламан хатост, зеро, аввалан дар
матни арабии “Ғурар ус-сияр” Мансури Фақењ забт шудааст, сониян
“Имоди Фақењ” ориф ва фақењи маъруф Имодуддин Алии Кирмонї аст,
ки дар соли 772 ё 773њ./1370 ё 1371 дар Кирмон даргузашт ва муосири
Хоља Њофизи Шерозї буд. Дар бораи Мансури Фақењ ниг. таълиқи № 3.
54. Ќобус писари Вушмгир – номи пуррааш Шамсулмаолї Ќобус ибни
Вушмгир ибни Зиёр (ваф.с.1012м.), амири хонадони Зиёриён, ки аз соли
968 то 1012м. дар Табаристон, Гургон, Астаробод, Руён ва Чолус њукм
рондааст. Солњои њукмронии ў дар талошу мубориза бо Оли Буя
гузаштаанд. Амирони Сомониён Қобусро дар мољароњояш бо Оли Буя
дастгирї мекарданд.
Ќобус ибни Вушмгир амири адиб ва шоири тавоно буд ва ба форсиву
арабї шеър менавишт. Расоили адабии Ќобус то замони мо расида ва дар
китобе тањти унвони «Камол ул-балоѓа» рўи чопро дидааст. Ќобус
шоирону адибони форсизабону арабизабон, мисли Хусравии Сарахсї,
Абўмансури Саолибї ва нафарони дигарро мавриди дастгирї ва лутфу
эњсони худ ќарор дода буд.
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55. Дид, ки хуршед, њамон гуна ки Худо фармудааст, дар чашмае гилнок
нињон мешавад – ишора ба сураи “ал-Кањф”, ояти 86: “Њатто изо балаға
мағриба-ш-шамси, ваљадањо тағрибу фи айни њамиатин...”
56. Салломи Тарљумон – мутарљими форсии “Ғурар ус-сияр” С.М.
Рўњонї навиштааст, ки дар бори Салломи Тарљумон маълумоте пайдо
накардааст ва њадс задааст, ки Ибни Салломи Њиравї ном муаллифе, ки
дар китоби ”ал-Мунљид фи-л-адаб ва-л-улум” зикр шуда ва китобе дар
бораи лањљањои қабилањои мазкур дар Қуръон навиштааст, шояд њамин
Салломи Тарљумон бошад. Ба назари нигорандаи ин сатрњо, бо Салломи
Тарљумон айният додани Ибни Салломи дигар, ки дар “Китобу улФињрист”-и Ибни Надим зикр шудааст, мураљљањ менамояд. Ин шахс
Ањмад ибни Абдуллоњ ибни Саллом, мавлои амирулмўъминин Њорунаррашид (786-809м.) аст, ки бино ба ахбори Ибни Надим, ў китобњои
пайравони динњои гуногунро мухтасар намуда, аз забонњои ибрї, юнонї
ва собиа ба арабї тарљума кардааст ва далоиле низ аз Қуръон ва осори
Пайғамбари ислому асњоби ў бар он афзудааст. Миёни осори Ибни
Салломи Њиравї, ки ба њадси С.М.Рўњонї метавонад Салломи Тарљумон
бошад, тарљумае зикр нашудааст, аммо Ањмад ибни Абдуллоњ ибни
Саллом бевосита бо тарљумаи китобњои динї машғул будааст. Сониян,
Саолибї ишора бар он дорад, ки Салломи Тарљумон ахборе доир ба садди
Яъљуљу Маъљуљ нақл карда ва он хабарест, ки дар Қуръон низ зикр
шудааст. Бино бар ин далоил, Ањмад ибни Абдуллоњ ибни Саллом будани
Салломи Тарљумон ба воқеият наздиктар аст.
57. Дар ин љо тарљумаи оятњои 90-98 сураи “ал-Кањф”, ки достони
саддро бозгў мекунанд, нақл шудаанд.
58. Абулњасани Таботабо – Номи комилаш Абулњасан Муњаммад ибни
Ањмади Таботабо (ваф.с.322/934), шоири арабизабони исфањонї. Дар тўли
умраш Исфањонро тарк накардааст. Њарфњои “ро” ва “коф”-ро дуруст
талаффуз намекард, аз ин рў қасидањое дорад, ки алфози онњо аз ин ду
њарф холї њастанд. Ашъори Абулњасани Таботабо дар “Мўъљам улудабо”-и Ёқут, “Девон ул-маонї”- Абўњилоли Аскарї ва манобеи дигари
арабизабон зикр шудааст. Ба қалами ў њамчунин китобе дар фанни арўз бо
номи “Иёр уш-шеър” тааллуқ дорад, ки то замони мо расидааст.
59. Абўалии Рустамии Исфањонї – шоири арабизабон, ки Саолибї
номи ўро дар тазкираи “Ятимат уд-дањр”-и худ ба гунаи Абўалї ибни
Рустам оварда ва аз шоирони маъруфи Исфањон будани ўро зикр
кардааст, вале маълумоте доир ба зиндагї ва ашъораш ироа нанамудааст.
60. Абўбакри Хоразмї, Муњаммад ибни Аббос (935 – 993м.), шоир ва
адиби арабизабони замони Сомониён. Абўбакри Хоразмї дар ш.Хоразм
ба дунё омада, дар љавонї пас аз фавти падараш зодгоњи худро тарк кард
ва ба њадафи касби илму дониш ба Ироқу Шом рањсипор гардид.
дар
Бағдод аз мањзари донишмандони номї бањра бурда, баъдан дар Њалаб ба
дарбори Сайфуддавлаи Њамдонї пайваст. Пас аз чанд соли иқомат дар
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Њалаб ў ба Бухоро - ба дарбори Сомониён равон шуд. Дар ин љо байни ў
ва вазири Сомонї - Абўалии Балъамї муносибати дўстона ба вуқўъ
пайваст, вале дўстии онњо дер напоид ва шоир вазири муқтадирро њаљв
намуд. Пас аз ин, Абўбакри Хоразмї ба Нишопур рўй овард ва ба
хидмати амир Абўнаср Ањмад ибни Алии Миколї пардохт. Пас аз чанде
бо сабабњои номаълум шоир Нишопурро тарк кард. Пас аз ин, Абўбакри
Хоразмї муддатњое дар Систон ва Табаристон зиндагонї кард ва пасон ба
Исфањон ба назди вазири маъруфи Бувайњї - Соњиб ибни Аббод рафта, ба
шарофати донишу маърифати густурдаи хеш дар забону адаби арабї ва
мадњияњояш дар њаққи вазири мазкур аз лутфу инояти ў бањраманд гардид.
Охири умри Абўбакри Хоразмї дар Нишопур гузаштааст. Дар ин љо ў ба
бањсу тадрис пардохт ва дар мањфилњои илмиву адабї соњиби мақом ва
эътибори баланд гардид.
Абўбакри Хоразмї яке аз маъруфтарин шоирони арабизабони форсу
тољики асрњои миёна мањсуб мешавад. Соњиби девони шеър ва девони
расоил будани ў дар ағлаби манобеъ ба қайд омадааст, аммо имрўз
қисмати камтари он девонњо дар даст аст. Аз шеъри Абўбакри Хоразмї
дар маљмўъ 918 байт боқї мондаанд, ки мавзўоте аз қабили мадњ, њаљв,
ғазал, васф, рисо, хамриёт, њикмат, фахрия ва ғайраро шомил њастанд.
Расоили Абўбакри Хоразмї дар қиёс бо шеъри ў шўњрати бештар
доранд ва чун намунаи боризи насри мусаљљаи асри Х эътироф шудаанд.
Ағлаби рисолањои Абўбакри Хоразмї мисли шеъраш дар мавзўъњои
мадњу њаљв, рисо, шукру гила ва ғайра навишта шуда, аксаран ба амиру
вазир, сипањсолору қозї, олиму фақењ ва умуман ба дўстони муаллиф
муанван њастанд. Дар қисме аз расоили Абўбакри Хоразмї масъалањои
тарғиби илму дониш ва талқини ахлоқу одоби писандида матрањ шудаанд.
Абўбакри Хоразмї аз суннатњои адабиёти форсу тољик ва забони модарии
хеш огоњии тамом дошт. Ин нуктаро истифодаи вожањои форсии тољикї
дар баъзе аз ашъори ў, њамчунин ташбењи мамдўњ ба подшоњони гузаштаи
эронї таъйид мекунанд.
61. Абулњасани Басрї – номи пурраш Абулњасан Алї ибни Ғассони
Басрї, шоири арабизабони нимаи дуюми садаи IX – ибтидои садаи X. Ба
љуз аз шоирї ба табобат низ машғул буд. Саолибї дар “Татиммат улятима” овардааст, ки ў дар љумлаи шоирон ба назди њокими Ањвоз омад.
Дар ин асно њоким бемор шуд ва Абулњасани Басрї ўро муолиља карда,
соњиби инъом гардид. Намунањои ашъори Абулњасани Басрї ба љуз аз
“Ғурар ус-с-сияр” ва “Татиммат ул-ятима” дар осори дигари Саолибї низ
ба назар мерасанд.
62. Абўтаййиби Мутанаббї, Ањмад ибни Њусайн ибни Њасани Љўъфї
(303/915 - 354/956) - шоири бузурги араб. Дар Куфа таваллуд ва касби
камол карда, соли 325/936 зодгоњашро ба маќсади хидмат дар дарбори
њокими Сурия Сайфуддавлаи Њамдонї тарк гуфт. Сипас ба Миср рафт ва
њокими он кишвар Кофури Ихшидиро мадњ кард, вале саранљом кораш
барор нагирифт ва аз он љо фирор кард ва ба дарбори Бувайњиён рўй
овард. Ў бо даъвати вазири фарзонаи Рукнуддавлаи Бувайњї - Ибни Амид
ба Арраљон рафт ва аз инояту лутфи вай бархурдор гардид. Пас аз
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муддате Азудуддавлаи Бувайњї Мутанаббиро ба дарбораш даъват кард ва
шоир бо пазируфтани ин даъват ба Шероз рўй овард. Пас аз чанде
Мутанаббї бо иљозати Азудуддавла ба зодгоњаш - Куфа равон шуд, вале
дар роњ мавриди њамлаи бадавиёни ѓоратгар ќарор гирифт ва кушта шуд.
Мутанаббї аз бузургтарин шоирони араб мањсуб мешавад. Ў дар
сурудани мадњу њаљв, фахру ѓазал, марсияву њикмат ва дигар анвои шеъри
араб мањорати бењамто дошт. Аз ин љост, ки шеъри ў ба сурудањои шуарои
баъдии араб ва форсу тољик, аз љумлаи Саъдии Шерозї таъсиргузор
будааст. Дар шоњкорињои насри форсу тољик, аз ќабили «Калила ва
Димна»-и Насруллоњи Муншї, «Марзбоннома»-и Саъдуддини Варовинї
ва ѓайра абёти Мутанаббї ба касрат иќтибос шудаанд.
Девони Мутанаббї дар ду ќисм аз љониби худи ў мураттаб гардида, дар
асрњои баъдї он борњо мавриди шарњу таълиќи сухансанљони араб ќарор
гирифтааст.
63. Бадеуззамони Њамадонї - Абулфазл Ањмад ибни Њусайни Њамадонї
маъруф ба «Бадеуззамон» (969-1008м.), нависанда ва шоири арабизабони
ањди Сомониён, поягузори жанри мақома дар насри арабї.
Бадеуззамон дар Њамадон дар оилаи ањли илму адаб ба дунё омада, то
соли 990м. дар зодгоњаш касби камол кардааст. Баъдан ў ба шањрњои
Исфањон, Гургон, Нишопур, Сарахс, Марв, Тўс, Систон, Ғазна ва Њирот
сафарњо намуда, бузургону раисони он љойњоро мадњ гуфт ва аз атоњои
онон бањравар гардид. Дар Њирот ў ба духтари яке аз сарватмандони
шањр издивољ намуд ва бақияи умри кўтоњи худро дар њамин шањр дар
осудањоливу рафоњият гузаронида саранљом 6-уми январи с.1008м. дар
синни чињилсолагї бар асари масмумият ва, ба қавле дигар, дар натиљаи
сактаи қалб, зиндагиро падруд гуфт.
Фаъолияти адабии Бадеуззамони Њамадонї дар се самт љараён
гирифтааст: 1) иншои расоил; 2) ибтикори мақома ва таълифи 400 адад аз
ин навъи адабї; 3) эљоди анвои мухталифи шеър.
Иштињори беназири Бадеуззамони Њамадонї марбут ба мақомоти ўст.
Ӯ поягузори ин навъи адабї дар адабиёти арабизабон мањсуб мешавад.
Дар мақомањои Бадеуззамони Њамадонї љанбањои мухталифи њаёти
иљтимоии замони зиндагии муаллиф ба зуњур омадаанд.
Аз мақомоти Бадеуззамони Њамадонї, ки теъдоди онњо ба 400 адад
мерасидааст, њамагї 52 мақома боқї мондааст. Ин мақомањо бо насри
мусаљљаъ ва услуби баёни дур аз такаллуф ва душворї навишта шуда,
мавриди писанди муосирон ва пайравии нависандагони арабизабону
форсизабони қарнњои баъдї, минљумла Њарирї (ваф. с.1122м.),
Њамидуддини Балхї (ваф. с.1163м.) ва дигарон қарор гирифтаанд.
Қисме аз мероси адабии Бадеуззамони Њамадонї аз шеър фароњам
омадааст ва он шоири тавоно будани ўро таъйид мекунад.
Бадеуззамони Њамадонї забони форсии тољикиро хуб медонист ва дар
тарљумаи ашъори шуарои ањди Сомониён ба забони арабї мањорати
бењамто дошт. Ин матлаб дар тазкирањои адабиёти форсу тољик дар
мисоли тарљумаи шеъре аз Мантиқии Розї, ки онро Бадеуззамони
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Њамадонї бадоњатан ва дар вазну қофияи пешнињодшуда ба иљро
расонид, тасдиқ шудааст.
64. Абулқосим Мањмуд фарзанди Носируддин – номи Султон Мањмуди
Ғазнавї (969-1030м.), сеюмин ва муқтадиртарин шоњи хонадони
Ғазнавиён, ки солњои 998-1030м. њукмронї кардааст. Дар матни китоб пас
аз зикри номи ў љумлаи “Худо равонашро пок бидорад” омадааст. Вале ин
китобро, чунонки дар сарсухан зикр шуд, Саолибї ба бародари Мањмуди
Ғазнавї - Наср ибни Носируддин, ки соли 1021м. аз олам гузаштааст, эњдо
карда буд. Бад-ин маънї, китоб то соли 1021, яъне дар замони њаёти
Султон Мањмуди Ғазнавї навишта шудааст. Аз ин бармеояд, ки дуои
“Худо равонашро пок бидорад” дар матни китоб набуда ва баъдтар аз
љониби носихон ба он ворид шудааст.
65. Ва хонадони Бањром бардаи пури Хоқон гаштанд – дар ин байт
мурод аз “хонадони Бањром” Оли Сомон њастанд, ки насабашон ба
Бањроми Чўбина, яке аз шоњон ва лашкаркашони номии Сосониён,
мерасад. Ибораи “пури Хоқон” ишорат аст ба Ғазнавиён, ки истиқрори
давлаташон боиси суқути Сомониён гашта буд.
66. Чун шумори бузурге аз файласуфону донишмандон (-и Савод) – Дар
матни арабии “Ғурар ус-с-сияр” исми хоси “Савод” омада, вале дар
тарљумаи Рўњонї он зикр нашудааст. Савод ба ноњияе миёни Даљла ва
Фурот аз кишвари Ироқ ва гоњо ба њамаи Ироқ итлоқ мешуд. Бобул низ
дар њамин ноњия буд. Њ. Зотенберг дар тарљумаи фаронсавии “Ғурар ус-ссияр” ба љои Савод “Бобул” овардааст.
67. Ғариюс – ин ва дигар файласуфону њакимоне, ки номашон дар ин љо
омадааст, дар як замон намезистанд. Бино бар ин, дар сари тобути
Искандар суханронї кардани онњо заминаи воқеї надорад.
68. Абулатоњия, Исмоил ибни Ќосим (748, Куфа - 15.08.826м., Баѓдод) шоири маъруфи араб. Дар оилаи нодоре ба дунё омада, дар љавонї дар
баробари касби донишу маърифат бо фурўши зарфњои сафолин машѓул
буд. Пас аз иштињораш ба њайси шоир ба Баѓдод омад ва ба дарбори
халифа Мањдї (775-785м.) пайваст. Мисли аѓлаби шуарои давр,
Абулатоњия низ бо сурудани мадњияву ѓазал, њаљвияву марсия ва анвои
дигари шеъри араб касби ризќу рўзї мекард ва аз неъматњои зиндагии
дарборї бархурдор буд. Бино ба ахбори тазкирањо, Абулатоњия ба яке аз
канизакони Мањдї бо номи Утба ошиќ мешавад ва ғазалњои зиёде ба ў
мебахшад, вале Утба ишќи шоирро рад мекунад. Њамин ишќи ноком боис
мегардад, ки тањаввулоте куллї дар рўњия ва љањонбинии Абулатоњия рух
медињад ва ў ѓазалсароиву мадњиягўйиро тарк карда, ба гуфтани ашъори
зоњидона рўй меорад. Аз ин љост, ки ќисмати аъзами мероси шоирро
зўњдиёт фароњам оварда ва ў аз поягузорони ин навъи шеър дар адабиёти
араб шинохта шудааст. Зўњдиёти шоир мавзўотеро аз ќабили парњезу
таќво, ибодату тарки дунё, талќини ќаноат ва дурї љустан аз моддиёти
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дунё, мањкум ба марг будани инсон ва панду мавъизаро дар бар
гирифтааст.
69. Мулук ут-тавоиф – Дар манобеи таърихии қарнњои нахусти ислом
давраи њукумати Селевкиён ва Ашкониён “мулук ут-тавоиф” номида
шудааст. Дар назари муаррихони арабиву форсї-тољикии асрњои миёна
давраи “мулук ут-тавоиф” ба таври умум шомили давраи баъд аз
Искандари Мақдунї то рўи кор омадани Сосониён аст.
70. Вушмгир писари Зиёр (ваф. с.357/967) – яке аз подшоњони давлати
Зиёриён, ки дар асрњои Х–ХI дар Гургон, Қумис, Табаристон, Дайлам,
Гелон, Қазвин, Рай, Исфањон ва Хузистон ба ниёбат аз Сомониён ва гоње
ба истиқлол њукмронї кардаанд. Вушмгир ибни Зиёр баъд аз ба сари
қудрат омадани бародараш Мардовиљ (928-935м.), ки бунёдгузори давлати
Оли Зиёр мањсуб мешавад, аморати Райро дарёфт. Пас аз марги Мардовиљ
њукумати Оли Зиёр ба дасти Вушмгир (935-967м.) гузашт. Баъд аз
Вушмгир, ки ин љо Саолибї хатти мувозие миёни марги вай ва шоњи
сосонї Гударз писари Шопур кашидааст, танњо фарзандони Вушмгир
фармонравоёни Оли Зиёр буданд.
71. Бушанљ – дар тарљумаи форсии С.М.Рўњонї номи ин ноњия, ки аз
тавобеи Њирот аст, дар сиғаи “Бушбах” омадааст, ки бояд хатои чопї
бошад.
72. Насибин - шањре маъмур аст аз билоди Љазира бар сари љодаи
ќофиларави Мавсил ба Шом дар нуњ фарсахии Санљор. Гирдогирди он
деворе кашидаанд ва оби фаровон дорад. Дар он љо чањор њазор боѓ аст.
Ин шањрро румиён пай афкандаанд ва Анўшервон он љоро бикушод ва
ободон кард (ба наќл аз «Мўъљам ул-булдон»-и Ёќути Њамавї).
73. Абўдуоди Иёдї - шоири араби давраи љоњилият, ки дар нимаи
аввали асри VI мелодї зиста ва бо шоирони номвари араб Имруулќайс
(ваф. с. 540м.) ва Тарафа ибн ал-Абд (ваф.с. 567м.) муосир будааст. Солњои
зиёди умри Абўдуод дар минтаќаи Саводи Ироќ дар наздикии Њира
гузаштааст. Ў бо тиљорат низ машѓул буд ва писаронашро аз Ироќ ба
Шом барои тиљорат мефиристод. Абўдуоди Иёдї дар њамаи анвои назми
араб шеърњои накў дорад, вале бештари ашъораш дар васфи асп суруда
шудааст. Сухансанљони араб истеъдоди ўро дар тавсифи шоиронаи асп
беназир хондаанд.
74. Аъшо – лаќаби шоири бузурги араб Маймун ибни Ќайс аст, ки дар
охири давраи љоњилия ва оғози зуњури ислом зиндагї кардааст. Дар
сурудани шеър дар тамоми анвои назми араб мањорати фавқулода дошт.
Дар таърихи адабиёти араб Аъшо дар радифи Имрулќайс, Зуњайр ва
Нобиѓа яке аз чањор тан шоиртарини шоирони араб шинохта шудааст.
Дар назми форсу тољик низ зикри Аъшо ва шуњрати ў дар шеъру шоирї
зиёд аст. Маъмулан, шоирони бузурги форсигў нубуғу истеъдоди худро
дар муқобалаву муқояса бо шеъру шоирии араб, аз љумла Аъшо таъйид
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мекарданд. Њамин гуна маънї, аз љумла, дар байти зерини Хоқонї садо
додааст:
Ровиёни шеъри ман дар мадњи ў,
Сухра бар Аъшову Ахтал кардаанд.
75. Адї ибни Зайд – шоири маъруфи араби давраи љоњилият, аз қабилаи
Тамим ва аз мардуми Њира буд. Забони форсиро хуб омўхта, аз анъанаву
суннатњои эронї огоњ буд, аз љумла дар чавгонбозї ва тирандозї мањорат
дошт. Адї ибни Зайд аз нахустин арабњое буд, ки дар дарбори Сосониён
мақоме пайдо кардаанд. Хусрави Анўшервон (531-579м.) вайро аз хавосси
дарбор ва мутарљими худ ќарор дод. Адї ибни Зайд пас аз марги Хусрави
Анўшервон низ мақом ва манзалаташро дар дарбори писари ў – Њурмузд
(579-590м.) нигоњ дошт. Њурмузд ўро ба њайси расули худ бо њадоёе назди
қайсари Рум фиристод. Сипас бо туњфањои Ќайсар ба Мадоин бозгашт.
Баъдан ба Њира баргашта, бо духтари амири он љо Нўъмон ибни Мунзир
издивољ кард, вале дар натиљаи бадгўии душманон ба зиндони Нўъмон падарзани худ бияфтода, дар њудуди соли 587м. ба ќатл расид. Дар
ашъори арабии Адї ибни Зайд калимаву таркибњои форсї, номи олоти
мусиқии эронї ва зикри падидањои фарњангии тоисломии Эрон ба назар
мерасанд, ки мањсули вуқуфи ў аз тамаддуни тоисломии халқњои эронї
аст.
76. Хаварнаќ - ќасре машњур дар Ироќ, ки онро шоњи Лахмиён Нўъмон ибни Имруулќайс барои Яздигурди аввали сосонї сохтааст.
Баъдњо ќасри Хаварнаќ вусъат ёфт, вале дар асри Х м. вайрон буд. Ин
ќаср дар назми араб ва форсу тољик ба касрат мавриди тавсиф ќарор
гирифтааст.
77. Мисон - дар тарљумаи форсии С.М.Рўњонї ин ном ба шакли
«Мисён» омада, ки зоњиран сањв аст. «Мисон» муарраби «Мешон» буда,
дар китобњои љуѓрофиву таърихї ба њайси номи мавзее зикр шудааст,ки
Шопур то нишастанаш ба тањти Сосониён дар он љой зистааст.
78. Шодшопур - номи шањри Ќазвин, ки бино ба ривояти Њамдуллоњи
Муставфї дар “Таърихи гузида” онро Шопур ибни Ардашери Бобакон
сохтааст. Њамчунин Шодшопурро яке аз дувоздањ вилояти иќлими Ироќ
хондаанд.
79. Ибни Муътазз – ниг. ба таълиқи №18.
80. Муътазид Биллоњ - Абулаббос Ањмад ибни Талња ибни Љаъфар алМутаваккил Биллоњ (857-902м.), халифаи шонздањум аз хонадони
Аббосиён. Дар тўли дањ сол (892-902м.) зимоми Хилофатро бар даст дошт.
Аз хулафои соњибазм ва мудаббир мањсуб мешавад. Дар таърихномањо бо
фармони ў ба ќатл расидани амири Саффориён - Амр ибни Лайс ба ќайд
омадааст.
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81. Муктафї Биллоњ - Абўмуњаммад Алї ибни Ањмад Муътазид
Биллоњ, халифаи њабдањуми аббосї (902-908м.). Дар давраи хилофати ў
Антокия, ки дар дасти Румиён буд, фатњ гардид. Муктафї дар ањди љавонї
дар Баѓдод даргузашт.
82. Њайтолиён, ки њамон суѓдиёнанд - ин таъкиди Саолибї иштибоњ аст,
зеро њайтолиён дар навоњии Тахористон сокин буданд, дар њоле ки
суѓдиён дар сарзамини Суѓд, наздик ба Самарќанд мезистанд.
83. Пас марди нобовар саргашта шуд - ин маънї баргирифта аз ояти 258
сураи «Баќара»-и Ќуръони карим: “Фабуњита-л-лазї кафара ва-л-Лоњу ло
яњди-л-ќавма-з-золимина” (Пас он гањ нобовар саргашта монд. Ва Худо
роњ нанамояд гурўњи ситамкоронро).
84. Косаи бузурге ош - дар матни арабї «асфедбољ» (сафедпо) омадааст
ва он оше аст, ки дар он туршї набошад, оши бетуршї, оши сода (ба наќл
аз «Фарњанги Муин»).
85. Алї ибни Абўтолиб ибни Абдулмутталиби Њошимии Қурашї (ваф.
21 январи соли 661м.) - халифаи чањорум аз хулафои рошидин. Ў писари
амм ва домоди Пайѓамбари акрам буда, назди ањли шиа ба њайси имоми
аввал пазируфта шудааст. Алї ибни Абўтолиб дар аѓлаби ѓазавоти
исломї ширкат дошт ва дар онњо љасорату мардонагї зоњир кардааст.
Даврони хилофати Алї бештар сарфи љангњои дохилї бо мухолифонаш,
аз љумла бо њокими Шом - Муовия ибни Абўсуфён шуд. Алї ибни
Абўтолиб соли 661м. бар асари захмњое, ки аз њамлаи ногањонии Абдурањмон ибни Мулљами хориљї њангоми хуруљ аз масљиди Куфа бардошта буд,
ба шањодат расид. Мадфани Алї ибни Абўтолиб дар Наљаф (Ироќ) воќеъ
аст.
86. Муовия - Муовия ибни Абўсуфён (602-680м.), нахустин халифаи
Умавї (661-680м.). Дар Макка таваллуд шуда, дар рўзи фатњи Макка дар
соли 629м. ислом овард ва яке аз котибони пайѓамбари ислом Муњаммад
(с.) гардид. Дар давраи хилофати Умар ибни Хаттоб (634-644м.) ва Усмон
ибни Аффон (644-656м.) нахуст њукумати Урдун ва баъдан Шомро ба даст
гирифт. Дар замони хилофати Алї бни Абўтолиб (656-661м.) Муовия бо ў
мухолифат ошкор кард. Пас аз шањодати Алї ибни Абўтолиб, Муовия
худро халифа эълон кард ва хилофати Умавиёнро асос гузошт.
87. Бани Тамим – аз қабилањои бузург ва маъруфи араб, ки қабл аз
ислом дар њудуди Наљд ва Ямома сукунат доштанд. Баъд аз зуњури ислом
дар миёни ин қабила шахсиятњои маъруфе аз сањобагон, шоирон ва
донишмандон бархоста буданд, ки сањмашон дар рушди тамаддуни
исломї бузург аст. Ашъори шоирони ин қабиларо адиби маъруфи
арабизабон Абўсаиди Суккарї дар асри IХ гирдоварї карда буд.
88. Абўтаммом – ниг. ба таълиқи №8.
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89. Љомї хусравонї - љоми май дар ањди Сосониён, ки дар он сурати
шоњони сосонї нигошта шуда буд. Тасвири ин гуна љомњо дар хамриёти
шоирони араб ва форсу тољик (хоссатан Абўнувос ва Манучењрї) ба
касрат ба назар мерасад.
90. Шодурвони Шопур - садде аст, ки бар рўди Шуштар кардаанд, то об
ба шањр биравад. Ёќут дар «Мўъљам ул-булдон» овардааст, ки ин
Шодурвон аз биноњои аљиб аст, тўли он наздики як мил аст ва аз сангњои
устувор, сахрањо ва пояњои оњанї сохта шуда. Ва гуфтаанд, ки дар љањон
бинои устувортар аз он нест.
91. Њайсам ибни Адий (130/747- 207/822) - яке аз донишмандони илми
таърих ва ансоб, ровї ва адиби маъруфи арабизабон. Њайсам ибни Адий
ба шарофати вусъати дониш ва шўњрати беназираш дар ривояти ахбору
ансоб дар ањди хилофати Мансур (754-775м.), Њодї (775-776м.), Мањдї
(775-786м.) ва Њорунаррашид (786-809м.) пайваста аз муқаррабони дарбор
буд.
Дар манобеи арабизабон номи беш аз 60 асари Њайсам ибни Адий дарљ
шудааст, ки тааммул бар унвонњои онњо вуқуфи комили нависандаро бар
таъриху фарњанги арабњо ва халқњои эронї таъйид мекунад. Ба қалами
нависанда асарњои «Таърих ул-аљам ва Банї Умаййа» ва «Ахбор ул-фурс»
тааллуқ доштаанд, ки, бидуни тардид, перомуни таърихи Эрон ва ақвоми
эронинажод бањс мекарданд. Китобњои мазкур бо истифода аз матолиби
«Худойнома» ва осори дигари таърихии тоисломї навишта шудаанд. Ин
китобњо аз нахустин муаллафоти исломї перомуни таърихи Аљами
тоисломї ба шумор меоянд, ки ба эљоди пайванд миёни афкори таърихии
исломї ва андешаи таърихии тоисломии эронї мусоидат намудаанд.
Њайсам ибни Адий чанд китобе дар мазаммати аъроб навиштааст, ки
«Китоб ул-масолиб ал-кабир», «Китоб ул-масолиб ас-сағир» ва «Китоб
масолиб Рабиъа» аз њамин зумраанд. Ағлаби онњое, ки ин қабил китобњо
навиштаанд, пайрави шуубия мањсуб мешаванд. Вале дар мавриди
интисоби Њайсам ибни Адий ба мазњаби шуубия дар сарчашмањо иттилое
нарафтааст. Аз ин рў метавон њадс зад, ки агар ангезаи шуубї ўро ба
таълифи ин гуна китобњо вонадошта бошад, пас њусни таваљљўњаш ба
мероси маънавии халқњои эронї дар таълифи осори мазкур њатман нақше
аз худ гузоштааст.
Дар матни арабии “Ғурар ус-сияр”, чопи Њ.Зотенберг ва бар асари он
дар тарљумаи форсии Рўњонї номи “Њайсам” дар сиғаи хатои “Майсам”
зикр шудааст, ки он дар ин љо ислоњ гардид.
92. Њаммоди Ровї (695-774м.) - шоир ва адиби арабизабони
эронинажод. Дар љамъовариву тадқиқи осори адабиву мусиқии араб сањми
калон гузоштааст. Бино ба ахбори сарчашмањо, ў аз Дайлам буда,
љавонияш дар Кўфа дар фақру тангдастї гузаштааст. Баъдтар ў забони
арабиро дар ғояи камол аз худ карда, яке аз бузургтарин донандагони
адабиёту таърихи араб гардидааст ва лақаби «ровї»-ро касб кардааст.
Њаммод то ба дараљае назми гузаштаи арабро омўхта будааст, ки дар
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пайравии услуби шоирони пешин шеърњо меофарида ва онњоро ба
гузаштагон нисбат медодааст. Инро њатто бењтарин ноқидони шеър пай
намебурдаанд, магар ки ў худ ба карда қоил мешудааст.
Њаммод яке аз аввалин маљмўањои њафт қасидаи бењтарини шоирони
тоисломии арабро, ки бо номи «Њафт муаллақа» машњуранд, тартиб дода
ва бо ин ба равнақи илми филологияи асримиёнагии араб мусоидат
кардааст. Дар айни замон Њаммод ба суннат ва ойинњои қадимаи эронї
низ њусни таваљљўњ доштааст. Аз ин љост, ки ў дар фарљоми умр ба
зиндиқа ва монавият муттањам шудааст.
93. Симок ибни Њарб - дар манобеи арабї аз ду Симок ибни Њарб зикре
рафтааст, ки яке аз сањобагон ва дигаре аз тобеин аст. Бино ба ишораи
Саолибї, Симок ибни Њарб, ки ў зикр кардааст, шоир будааст. Маълум
нашуд, ки Симоки шоир бо кадоме аз он ду Симок айният дорад.
94. Ин байти мансуб ба Бањроми Гўр дар манобеи кўњан дар гунањои
мухталиф ба ќайд омада ва аз намунањои нахустини шеъри форсї-тољикї
мањсуб шудааст.
95. Сухарро - ин ном дар матни арабї ба њамин сурат ба њарфи «х» ва
бо ташдиди «р» омадааст, вале дар «Шоњнома»-и Фирдавсї «Суфазой»
забт шудааст:
Чу омад ба шањр андарун Суфазой,
Бузургон бирафтанд яксар зи љой.
96. Балошобод - дар матни арабї «Балошобоз» забт шудааст. Сохтани
ин шањр аз љониби шоњи сосонї Балош писари Фирўз (483-487м.) дар
таърихномањои дигар низ ба ќайд омадааст. Аз љумла, муаллифи маљњули
«Муљмал ут-таворих ва-л-ќисас» овардааст: «Балош ибни Фирузи Сосонї
аз иморат ду шањр кардааст: яке Балошобод ба Соботи Мадоин ...».
97. Фараздаќ – лаќаби Абўфирос Њамом ибни Ѓолиб ибни Саъсаа,
шоири машњури араб. Гуфтаанд, ки асли вожаи “Фараздақ” форсї, яъне
“барозида” аст. Фараздақ дар ноњияи Козима дар соли 36/657 таваллуд
шудааст. Падари ў аз ашхоси маъруфи қабилаи Тамим буд ва бо
накўкориву љавонмардиаш иштињор ёфта буд. Аз љумла, дар манобеъ
омадааст, ки ў њар духтари навзодеро, ки аъроби даврони љоњилият тибқи
одати барбаронаи худ зинда ба гўр карданї мешуданд, аз онњо харидорї
менамуд ва онњоро тарбият мекард. Фараздақ дар тамоми фунуни шеъри
арабї мањорати комил дошт. Сухансанљони араб хоссатан ба фахрия ва
њаљвияњои ў бањои баланд додаанд. Нақоизи Фараздақ бо шоири маъруфи
њамзамонаш Љарир дар таърихи адабиёти араб шуњрат доранд. Фараздақ
дар ашъори худ вожањои ғариби арабиро ба таври фаровон истифода
мекард ва бад-ин васила дар њифзи дороињои забони арабї сањми бузург
гузоштааст. Теъдоди вожагони девони шеъри ўро дар њудуди чињил њазор
баршумурдаанд. Бино бар ин аст, ки гуфтаанд: агар шеъри Фараздаќ
набуд, сеяки луѓоти араб аз даст мерафт ва ниме аз ривоёт ва ахбор нобуд
мешуд. Фараздақ дар соли 114/732 дар Басра вафот кард.
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98. Алї ибни Љањм - шоири маъруфи арабизабон (188/804-249/863).
Падараш - Љањм сокини Марв буд, аз ин рў Алї ибни Љањмро дар
сарчашмањо бо нисбаи «Хуросонї» зикр кардаанд. Алї ибни Љањм дар
Баѓдод дар дарбори халифа Мутаваккил (847-861м.) маќоми шоиста пайдо
кард, вале ба сабаби њаљвиёти тунди худ ба Хуросон табъид гашт ва бо
дастури халифа аз љониби амири Тоњириён - Тоњир ибни Абдуллоњ ибни
Тоњир мавриди озору шиканља ќарор гирифт. Пас аз чанде халифа
Мутаваккил шоирро бахшид ва ўро муљаддадан ба Баѓдод овард. Пас аз
вафоти Мутаваккил (с.861м.) шоир ба Шом рафт ва дар роњи бозгашт ба
Баѓдод мавриди њамлаи аъроби бадавї аз ќабилаи Калб ќарор гирифта,
ба ќатл расид.
Алї ибни Љањм дар сурудани тамоми анвои шеъри араб мисли мадњ,
ѓазал,фахр, њикмат ва њаљв мањорати тамом дошт. Фузун бар ин, ба
қалами Алї ибни Љањм муздавиља (маснавї)-еро нисбат медињанд,ки 17
байти мутафарриќи он дар китоби «ал-Бадъ ва-т-таърих»-и Мутањњар
ибни Тоњири Муќаддасї (асри Х) зикр шуда ва дар онњо ба таърихи
офариниш, ќиссаи Одаму Њавво ва кушта шудани охирин шоњаншоњи
Сосониён ишорањо рафтааст. Девони шоир то замони мо расидааст, вале
дар он абёти мазкур дар таърихномаи Муќаддасї ба назар намерасанд.
99. Лањњом, номи пуррааш Абулњасан Алї ибн ал-Њасан ал-Лањњом алЊарронї (соли ваф. тахминан 363/974), шоири арабизабони ањди
Сомониён.
Бино ба нисбааш, Лањњом бояд аз Њаррон, ки дар қаламрави Сурия
воқеъ аст, бархоста бошад. Тибқи ишораи Саолибї – муаллифи тазкираи
«Ятимат уд-дањр», Лањњом дар ањди амир Нўњ ибни Наср (943-954м.) ба
Бухоро омада, то охирњои ањди амир Мансур ибни Нўњ (961-976м.) дар
пойтахти давлати Оли Сомон зистааст. Аз ашъори Лањњом, ки беш аз 170
байти он дар «Ятимату-д-дањр» мундариљ аст, метавон дарёфт, ки ў
њамчун шоири њиљогўй ва тундзабон шўњрати тамом ёфта ва дар
шеърњояш аксари бузургони замон, хоссатан вазирони муосири худро
мавриди мазаммату накўњиш қарор дода буд.
Њаљвиёти Лањњом далел бар он аст, ки шоир рисолати худро дар
њиљогўї медид ва онро дар қиёс бо навъњои дигари шеър василаи бењтари
тасбити мақоми шоирии хеш медонист.
Бино ба ишороте, ки дар ашъори Лањњом рафтаанд, шоир умри тўлонї
дидааст, вале пирї низ боиси ислоњи забони тези вай нашудааст. Њамин
буд, ки дар охирњои умраш Лањњом аз Бухоро ба Нишопур табъид гардид
ва тахминан дар соли 974 бо дасти шахси номаълуме ба њалокат расид.
Номи Лањњом дар матни арабии “Ғурар ус-сияр”, ки онро бори нахуст
Њ. Зотенберг дар соли 1900 дар Порис ба нашр расонид, дар сиғаи
носањењи “Лаљљом” ба қайд омадааст. Дар тарљумањои форсии “Ғурар уссияр” бо такя бар нашри Њ. Зотенберг, аз љумла дар тарљумаи М. Рўњонї
низ номи шоир “Лаљљом” омадааст. Дар китоби њозир бар пояи
тадқиқоти ахир ва нашри “«Ятимату-д-дањр» номи шоир дар сиғаи
дурусти он оварда шудааст.
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100. Љозар ва Нањравон - Љозар дење буд, наздики Мадоин, ки дар
ќарнњои нахусти ислом аз тавобеи Баѓдод мањсуб мешуд. Нањравон низ
шањраке ќадимї, дар чањор фарсахии Баѓдод буд. Нањравон дар байти
зерини «Шоњнома» зикр шудааст:
Сипоње ба кирдори кўњи гарон
Њамерафт густох то Нањравон.
101. «Ман ба рўзгори подшоњи додгар зода шудаам» - њадиси Пайғамбар
ва асли он чунин аст: «Вулидту фи замани-л-малики-л-одили».
102. Тангаи Сул - шањре дар билоди Хазар, дар навоњии Бобул-абвоб.
103. Боб ул-абвоб - шањри Дарбанди кунунї, наздики Бодкуба.
Њамчунин дарбанде дар канори дарёи Хазар. Дар “Луғатнома”-и Дењхудо
сабаби бинои ин дарбанд њамон гуна омадааст, ки Саолибї дар инљо нақл
кардааст.
104. Кўњистони Қибқ - силсилакўњњои Ќафкозро чунин меномиданд.
105. Убулла – ниг. ба таълиқи №43.
106. Њазрамавт - номи сарзаминест дар љануби Љазират ул-араб, миёни
мамлакати Арабистони Саудї ва Яман. Дар фарњангњои форсї, аз љумла
«Луѓатнома»-и Дењхудо ин номро ба сурати «Њазармавт» (яъне, бо фатњи
«њ» ва сукуни «ро») забт кардаанд, вале дар фарњангу манбаъњои арабї
«Њазрамавт» (яъне бо сукуни «зод» ва фатњи «ро») сабт шудааст, ки дар ин
китоб он ба асос гирифта шуд.
107. Абўсалти Сақафї - шоири араби ќарни нахусти ислом (њафтуми
мелодї). Ба љуз аз сурудани ашъор бо ривояти њадис низ машѓул будааст.
Аз шеъри мазкур пайдост, ки Абўсалт аз таъриху фарњанги тоисломии
эронї огоњ ва ба он таваљљуњ низ доштааст.
108. Ибни Муқаффаъ, Абўмуњаммад Абдуллоњ ибни Додуя (Додувайњ),
нависанда ва мутарљими арабизабони эронинажод (тав. с.722 - ваф.
с.759м.). Ибни Муқаффаъ дар раъси мутарљимони осори пањлавї ва дар
шумули бузургтарин нависандагони арабизабони қарнњои нахусти ислом
қарор дошт. Фаъолияти адабии кўтоњмуддат, вале хеле пурсамари ў дар ду
самти асосї љараён дошт: якум, тарљумаи осори тоисломии эронї ба
забони арабї; дуюм, таълифи осор дар рўњ ва равияи анъанањои адабиву
бадеии халқњои эронї.
Мањсули қалами Ибни Муқаффаъ дар самти аввали фаъолияти ў
тарљумаи чунин осори муњими адабиву таърихии Эрони тоисломї, аз
қабили «Худойнома», «Ойиннома», «Калила ва Димна», «Китоби Тољ дар
сирати Анўшервон» ва «Китоби Маздак» аз пањлавї ба арабї аст, ки дар
«Китоб ул-Фињрист»-и Ибни Надим зикр шудаанд. Иддае аз тарљумањои
Ибни Муқаффаъ дар манобеи дигар низ ба қайд омадааст. Чунончи,
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Масъудї дар «Муруљ уз-зањаб» аз китобњое бо номи «Сакисарон» ва
«Банкаш» ёд карда ва мутарљими онњоро Ибни Муқаффаъ донистааст.
Дар «Таърихи Табаристон» тарљумаи «Рисолаи Тансар» аз пањлавї ба
арабї ба Ибни Муқаффаъ мансуб дониста ва тарљумаи форсии он нақл
шудааст.
Дар китоби «Сифат уд-давот ва-л-қалам ва тасрифуњо», ки нигоштаи
Абулқосим Абдулазизи Бағдодии Нањвї - адиби асри IХ аст, ба қалами
Ибни Муқаффаъ ба љуз аз «Калила ва Димна» ва «Китоби Маздак»
њамчунин тарљумаи китобњои «Њазор афсона», «Ањди Ардашер» ва
«Корванд» нисбат дода шудааст.
Аз ин тарљумањо танњо «Калила ва Димна», ки ба Ибни Муқаффаъ
шўњрати оламгир овардааст, њамчунин «Рисолаи Тансар» дар тарљумаи
минбаъди форсї то имрўз боқї мондаанд. Тарљумањои дигари Ибни
Муқаффаъ аз байн рафтаанд, вале аз онњо, алахусус аз «Худойнома» ва
«Ойиннома», дар осори адабиву таърихии муаллифони арабизабони
асрњои миёна порањои мутафарриқа боқї мондаанд.
Ибни Муқаффаъ на танњо аз пешоњангони њаракати тарљума, балки яке
аз нависандагони бузург ва поягузорони насри арабизабон низ буд. Ба
қалами ў як идда китобу рисолањо, аз қабили «ал-Адаб ал-кабир», «алАдаб ас-сағир», «Рисолат ус-сањоба» «ал-Ятима», «ал-Адаб ал-ваљиз ли-лвалад ас-сағир» тааллуқ доранд. Осори мазкур дар пайравї аз асарњои
пандуахлоқие, ки дар замони Сосониён, алахусус дар ањди Хусрави
Анўшервон ва баъд аз ў ба миён омада буданд, навишта шудаанд. Ибни
Муқаффаъ дар таълифи ин осор аз маъхазњои пањлавї истифода будааст,
вале онњоро ба завқу салиқаи хонандагон ва талаботи ғоявии муњити нави
исломї мутаносиб гардонидааст.
Дар манобеи адабиву таърихї абёте чанд аз Ибни Муқаффаъ нақл
шуда ва дар «Китоб ул-Фињрист» низ ба шеъру шоирии ў ишора рафтааст.
Њамчунин ба қалами ў қасидае дар шарњи моњњои румї ва боду њавои он
моњњо дар 40 байт мансуб аст. Ховаршинос О.Решер қасидаи мазкурро аз
рўи нусхаи хаттие, ки дар китобхонаи Аясофияи Истамбул мањфуз аст,
њамроњ бо тарљумаи олмонии он ба чоп расонидааст.
Ибни Муқаффаъ яке аз аввалин шуубиёни эронї буд, ки фаъолияти
эљодиаш на танњо ба нашр ва нуфузи шуубия дар хилофат мусоидат
кардааст, балки мақсад ва мароқи ин љунбишро дар бењтарин шаклу сиға
инъикос намудааст. Ӯ љињати посдории фарњангу тамаддуни тоисломии
Аљам ва таъмини њастии он дар қарнњои нахусти ислом ба тарљумаи
бевоситаи осори тоисломї ба забони арабї ва таълифи асарњо дар рўњи он
осор иқдом намуд.
Гузашта аз ин, ў њамчун адиби маърифатпарвар иддае аз кутуби
фалсафии Юнони қадимро ба арабї нақл карда ва дар ошно сохтани ањли
илму фарњанги хилофат бо дастовардњои тафаккури фалсафии Юнон низ
сањм гузоштааст. Аз миёни ин осор китоби «ал-Мантиқ»-и Ибни
Муқаффаъ то замони мо расида ва рўи чопро низ дидааст, ки он шомили
«Исоғучї», «Қотигуриус» (Мақулот), «Бори арминос» (Китоб ул-ибора) ва
«Анолутиқо (Қиёс) аст.
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109. Рўдакї - Абўабдуллоњ Љаъфар ибни Муњаммади Рўдакї (858941м.), бунёдгузор ва падари шеъри форсї-тољикї. Саолибї нахустин
адиби арабизабон ва «Ѓурар ус-сияр»-и ў аввалин сарчашмаи арабї аст,
ки дар он номи Рўдакї ва ба риштаи назм кашида шудани «Калила ва
Димна» аз љониби ин шоири бузургвор ба ќайд омадааст.
110. Наср ибни Ањмад - номи пуррааш Наср ибни Ањмад ибни Исмоил
ибни Асади Сомонї (906-943м.), амири давлати Сомониён. Наср ибни
Ањмад дар соли 913м., дар сини њаштсолагї ба сарири салтанат нишаст ва
30 сол, яъне то соли 943м., зимоми онро дар даст дошт. Давраи аморати
Наср ибни Ањмад давраи ќудрат ва шукуфоии давлати Сомониён буд.
Марњилаи ављи фаъолияти адабии Рўдакї ба ањди ин амири адабпарвар
мувофиќ афтодааст. Бо ташљеъи Наср ибни Ањмад, Рўдакї ба назми
«Калила ва Димна» ва достонњои дигар иќдом кардааст.
111. ...То ба Њурмуз шикоят набарад – њамин гуна њикоёт дар мавриди
адолату инсофи амир Исмоили Сомонї низ дар манобеи адабиву
таърихии асрњои миёна, аз љумла дар “Насињат ул-мулук”-и Абўњомиди
Ғазолї (ваф.с.1111м.), “Њабиб ус-сияр”-и Хондамир (ваф. с.1535м.),
“Таърихи Нигористон”-и Қозї Ањмади Кошонї (ваф.с.1568м.) ва ғайра
забт шудаанд.
112. Њурмуз фармон дод, то дасту пои асбро буриданд ва зиёни
худованди киштро товон доданд – назири ин њикоят низ мисли њикояти
қаблї дар таърихномањо ва осори адабии арабиву форсї-тољикї ба
подшоњони Сомониён, алалхусус Исмоили Сомонї нисбат дода шудаанд.
Дар мавриди такрори ин гуна њикоятњои пандомўз ва нисбат додани онњо
ба шоњону амирони гуногун њаминро бояд зикр кард, ки њадафи
таърихгузорон аз ин ойини нигориш, кашфи њикмати ахлоқии таърих ва
талқини адлу адолат ва ахлоқу маънавияти олї буда, њикоятњои “сайёр”
абзори расидан ба ин њадаф мањсуб мешаванд.
113. Шобашоњ – дар “Шоњномаи”-и Фирдавсї ин ном ба шакли
“Совашоњ” омадааст.
114. Бистом – ин ном дар “Шоњнома” нахуст Густањм омада, вале
баъдан маълум мешавад, ки асли номи ў Бистом аст.
115. Иди саонин – иди масењиён аст, ки як њафта пеш аз фисњ (пасха)
меояд. Ин ид бештар дар сиғаи “шаонин” маъруф аст.
116. Љаробузин – дар матни арабї чунин омадааст, вале дар манобеи
таърихии куњан ин ном ба шакли “Харродбурзин” забт шудааст.
117. Бањромрўз – номи рўзи бистум аз њар моњи хуршедї.
118. Мансур, Абўљаъфар ибни Муњаммад ибни Алї ибни Абдуллоњ –
халифаи дуюми Аббосиён, ки солњои 754-775м. Зимоми Хилофатро дар
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даст дошт. Хилофати Мансур давраи ташаккул ва тањкими пояњои
давлатдории Аббосиён мањсуб мешавад. Мансур асосгузори пойтахти
нави Хилофат - шањри Бағдод аст, ки то он дам аз дењкадае беш набуд.
Мансур пойтахти навро то соли 762м. бунёд кард ва номи онро “Мадинат
ул-Мансур” гузошт, вале номи пешини он мањал – Бағдод ба њайси исми
шањри навбунёд маъруф ва роиљ гардид. Дар давраи хилофати Мансур
нақши хонадони эронии Бармакиён, ки мансаби вазоратро бар ўњда
доштанд, торафт тақвият меёфт. Аз љониби дигар, Мансур дар оғози
хилофати худ дар соли 754м. Абўмуслими Хуросониро, ки дар расидани
Аббосиён ба тахти Хилофат нақши асосї бозида буд, ба қатл расонид.
Нависандаи бузурги арабизабони эронинажод Абдуллоњ иби Муққафаъ –
мутарљими “Худойнома” ва дањњо осори дигари тоисломии эронї за
пањлавї ба арабї низ бо дастури халифа Мансур кушта шудааст.
119. Пањлабади Ромишгар – дар матни арабї “Фањлабад” омада ва
Рўњонї дар тарљумаи форсии “Ғурар ус-сияр” онро дар шакли форсии
куњани “Пањлабад” забт кардааст. Пањлабад њамон ромишгари бузурги
ањди Хусрави Парвиз (590-628м.) Борбад аст, ки номаш дар сарчашмањои
арабиву форсии асрњои миёна њамчунин дар гунањои “Бањлабад”,
“Бањрабад”, “Фањарбаз” ва ғайра забт шудааст. Борбад сї лањн эљод
кардааст, ки номњои онњоро Низомии Ганљавї дар сї байти достони
“Хусраву Ширин”-и худ оварда, њолатеро, ки шунидани њар лањн дар
шунаванда эљод мекунад, тасвир кардааст. Дар манобеи адабиву таърихї
мазкур аст, ки Борбад, илова бар сї лањн, њамчунин њафт суруд барои
њафт рўзи њафта ва 360 суруд ба шумори айёми сол офарида будааст.
120. Партави Фархор – номи яке аз сурудњое, ки Борбад (Пањлабад) –
ромишгару шоири бузурги ањди Хусрави Парвиз эљод кардааст. “Фархор”
дар фарњангњо ба ду маънї омадааст: якум, ба маънии маъбад, дайр,
буткада; дуюм, ба маънии номи шањре, ки дар Мовароуннањр воқеъ буда
ва занони он ба зебої шуњрат доштаанд. Дар адабиёти форсу тољик
“Фархор” ба њамин ду маънї корбаст шуда ва, зоњиран, ин амр идомаи
њамон суннатест, ки Борбад ба он асос гузоштааст.
121. Марзбони номвар ба Шањрбарозро ... ба Рум фиристод – Шањрбароз
аз сипањсолорони бузурги ањди Хусрави Парвиз буд. Достони рафтани
Шањрбароз ба љанги Қайсари Рум ва ба дасти эрониён афтодани ганљинаи
румиён, ки он бо “Ганљи бодоварда” маъруф аст, њамчунин корномаи
Шањрбароз ва муносибатњои ў бо Хусрави Парвиз, даъвои тахти шоњї
кардан, зимоми подшоњиро ба даст гирифтан ва саранљом кушта шуданаш
дар манобеи адабиву таърихї, аз љумла дар таърихномањои Табарї,
Саолибї ва “Шоњнома”-и Фирдавсї зикр шудаанд. Фузун бар ин, дар
авохири ањди Сосониён достони “Шањрбароз ва Хусрави Парвиз” ба
њайси асари алоњида низ арзи вуљуд намуда ва дар қарнњои нахусти ислом
ба забони арабї тарљума шуда буд. (Дар ин бора ниг: Зоњидов Н Насри
арабизабони адабиёти форсу тољик дар асрњои VIII–IХ. Хуљанд, “Нури
маърифат”, 2004, сањ. 263-275).
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122. Ғубоз – говоњан, њовани чўбин ё оњанин, ки онро миёни ду
барзагов мебанданд ва заминро кишт мекунанд; њамчунин ба маънии
чўбдасте аст, ки њайвонотро бо он меронанд. Дар гунањои “гувоз”,
“гувоза” ва дар шакли муарраби "љувоз" низ мустаъмал аст.
123. Абўбакри Хоразмї – ниг. таълиқи №60.
124. Абулфатњи Бустї (тав. миёни солњои 330-335/ 941-946 - ваф. с. 401/
1010), шоир, адиб ва дабири маъруфи зуллисонайни даврони Сомониён ва
оғози ањди Fазнавиён. Њанўз дар љавонї мақоми дабирии њокими Буст Бойтузро бар ўњда дошт. Пас аз фатњи Буст дар 977м. Сабуктегин ўро ба
дарбори худ ба Fазна даъват намуда, раёсати девони расоилро ба ўњдааш
гузошт. Абулфатњи Бустї то фавти Сабуктегин дар соли 997м., яъне дар
тўли қариб бист сол ин вазифаро бар ўњда дошт.
Љойгоњ ва мартабаи баланди Абулфатњи Бустї дар дарбори Fазна дар
оғози даврони кишвардории султон Мањмуди Fазнавї (998-1030м.) низ
боқї монд, вале дере нагузашта ба сабаби номаълуме ў мавриди хашми
Мањмуд қарор гирифт ва аз қаламрави Fазнавиён ба Мовароуннањр дур
карда шуд. Абулфатњи Бустї дар Бухоро ва ба ривояте дар Ўзканд вафот
кард.
Абулфатњи Бустї њам дар наср ва њам дар назм дасти қавї дошт ва
истеъдоду мањорати суханофариниаш дар ду забон - арабї ва форсїтољикї ба зуњур меомад. Аз насри Абулфатњи Бустї танњо чанд намуна
барљо мондаанд, ки аз қудрати қалам ва матонати баёни ў паём
мерасонанд. Аз ду девони арабиву форсии ў имрўз танњо як қитъа ва чанд
байти пароканда ба порсї ва девони ноқиси ашъор ба арабї боқї
мондааст. Ин девон бо иловаи ашъори парокандаи Абулфатњи Бустї дар
маљмўъ 1909 байтро шомил аст.
Дар асоси девонњои нашршуда метавон истинбот кард, ки Абулфатњи
Бустї ашъори арабии худро дар анвои мухталифи шеърї эљод кардааст.
Қисме аз ашъори девони ўро чунин навъњои шеър, мисли мадњ, ғазал,
рисо, фахр, хамриёт ва њиљо ташкил мекунанд.
Бахши умдаи девони Абулфатњи Бустиро шеърњои њикматомез
фароњам овардаанд, ки симои гўяндаи худро чун шоири насињатгў ва
андарзгузор муаррифї мекунанд. Дар манобеи адабиву таърихї ишора
бад-он рафтааст, ки Абулфатњи Бустї як қитъаи шоири њамасри худ Абўшакури Балхиро дар қолаби шеъри арабї пайрезї кардааст. Тарљумаи
арабии як қитъаи Дақиқї ва маснавии «Офариннома»-и Абўшакури Балхї
низ ба қалами Абулфатњи Бустї мансуб дониста шудааст. Зоњиран,
Абулфатњи Бустї яке аз пешгомони тарљумаи шеърї аз форсї-тољикї ба
арабї ва баръакс будааст, ки он дар назми ањди Сомониён ривољ дошт.
Аз девони форсии Абулфатњи Бустї ба љуз як қитъаи чањорбайтї ва як
байте, ки дар фарњангњо ба шоњиди вожа омадааст, чизе боқї намондааст.
Муњтавои ин абёт низ гароиши А.Б.-ро ба мазомини ахлоқї, ки аз
мухтассоти ашъори арабии ў ба шумор меояд, таъйид мекунад.
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125. Борбад – дар матни арабї “Фањлабад” омадааст. Дар тарљумаи
форсї, Рўњонї дар ин љо ва пасон ба љои “Фањлабад” шакли роиљи
“Борбад”-ро ба кор гирифтааст. Ниг. њамчунин таълиқи № 119.
126. Саркас – хунёгари маъруфи дарбори Хусрави Парвиз, ки достони
муносибаташ бо Борбад дар сарчашмањои адабиву таърихї нақл шудааст.
Номи “Саркас” дар гунањои “Саркаш”, “Саргаш”, “Саргиш” низ ба назар
мерасанд. Ба тахмини баъзе аз ањли тањқиқ, Саркас метавонад ромишгаре
юнониасл ва номаш аслан “Сирљиюс” бошад.
127. Абдуллоњ ибни Тоњир - яке аз номвартарин амирони хонадони
тоњирї, ки даврони њокимияташ (828-844м.) марњилаи рушду шукуфої ва
қудратмандии давлати Тоњириён мањсуб мешавад. Абдуллоњ ибни Тоњир
дар айни замон дар пањнаи назму насри арабизабон низ иштињор дошт.
Ибни Надим – муаллифи “Китоб ул-Фињрист” ўро « аз шуаро ва
мутарассилони балеғ» муаррифї карда, аз вуљуди девони расоили ў хабар
додааст. Шарњи нисбатан муфассали рўзгори Абдуллоњ ибни Тоњир,
порањои ашъори ў ва мадоењи шоирони дигар дар њаққи вай дар «Вафаёт
ул-аъён»-и Ибни Халликон ба назар мерасад. Абдуллоњ ибни Тоњир дар
соли 844м. дар Нишопур аз олам гузаштааст.
128. Асфодгушасп – номи ин фиристодаро Фирдавсї дар “Шоњнома” ба
гунањои мухаффафи “Аштод” ва “Аштогасб” забт кардааст, ки зоњиран
тахфифи онњо ба тақозои вазни шеър сурат гирифтааст.
129. Сакина духти ал-Њусайн ибни Алї ибни Абитолиб – духтари имом
Њусайн ва набераи халифаи рошид њазрати Алї. Сакина аз занони бузурги
ислом мањсуб мешавад ва бо ахлоќи фозила, сифоти њамида, бузургии
аќлу дониш ва караму бахшишаш маъруфият дошт. Ў дар фунуни фасоњату балоѓат ва сухансанљї низ табањњури комил дошт. Аз ин рў, адибону
шоирон мањсули табъи худро аз назари Сакина мегузарониданд ва соњиби
инъомњои фаровон мегаштанд. Вафоти Сакина бинт ал-Њусайн, бино ба
навиштаи Ибни Халликон дар “Вафаёт ул-аъён”, рўзи панљшанбеи
панљуми рабеъулаввали соли 117њ./735м. дар Мадинаи мунаввара ба вуќўъ
пайвастааст.
130. Шањрбароз – сипањсолор ва пасон шоњи сосонї, ки ба достонаш
дар таълиқи № 121 ишора шуд.
131. Узайб – мавзеъе миёни Қодисия ва Муғиса дар Ироқ аст, ки
лашкари араб пеш аз љанги Қодисия ба он љо нузул кард. Дар бораи љанги
Қодисия ниг. Таълиқи № 9.
132. Пас аз он ду гурўњ дар Қодисия ба њам бархўрд карданд – ишора ба
љанги маъруфи Қодисия дар соли 636м. миёни арабњо ва сипоњиёни
шоњаншоњи эронї Яздигурд аст. Њамчунин ниг. таълиқи № 9.
133. Умари Хаттоб – ниг. ба таълиқи № 11.
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134. Рўйдоди бузург дар Љалуло – ишора аст ба љанги Љалуло. Ин љанг
дар шањри Љалуло (чил фарсах дуртар аз Мадоин) байни арабњо ва
лашкари Эрон бо сарварии сипањбадони сосонї Хурразоди бародари
Рустам, Пирўз ва Њурмузон дар соли 637м. рўй дод. Лашкари муљањњази
Саъд ибни Абуваққос сипоњи эрониёнро дар Љалуло ба муњосира гирифт,
ки он ба қавли муаррихон аз шаш то нўњ моњ давом карда, оқибат бо
шикасти лашкари Сосониён ба анљом расид. Љанги Љалуло аз шадидтарин
набардњо миёни арабњо ва эрониён буд ва боиси қурбон шудани таъдоди
бузурги сипоњиён аз њар ду тараф гардид. Баъди Љалуло арабњо ба шањри
Њулвон, ки шоњи сосонї Яздигурд он љо қарор дошт, њуљум карданд ва
онро забт намуданд. Яздигурд Њулвонро тарк намуда, ва Рай рўй овард.
Арабњо дар Љалуло ва Њулвон сарвати зиёд, аз љумла сад њазор аспи
зотиро ба даст оварданд.
135. Рўйдоди Нањованд – Љанги миёни арабњо ва лашкари Сосониён
дар назар аст, ки соли 642м. дар Нањованд рўй дода буд. Яздигурди сосонї
пас аз шикастњои сахт дар љангњои Қодисия ва Љалуло дар тўли чанд сол
дар вилоятњои аз истилои арабњо эмин монда лашкари афзуне дар ноњияи
Нањованд љамъ кард ва хост, ки сипоњиёни арабро дар ин мавзеъ мағлуб
кунад. Халифа Умар (р) аз нияти Яздигурд огоњ шуда, лашкаре иборат аз
сї њазор нафарро ба сарварии Нўъмон ибни Муқрин ба Нањованд равон
кард. Муњорибањо чандин моњ давом карданд. Сарлашкари араб Нўъмон
ибни Муқрин баъд аз љангњои тўлонии хастагиовар ба њила даст зада,
эълон кард, ки гўё халифаи ислом дар Мадина вафот кардааства
лашкараш ба пойтахт бармегардад. Сипоњиёни Сосониён ба ин њила
бовар карда, ба таъқиби арабњо оғоз карданд, вале дар љойи барояшон
номуносиб дар муњосираи қаблан тарњрезишуда афтоданд. Набарди
хунине сурат гирифт, ки бо шикасти Сосониён ва фирори теъдоди ками
онњо ба сўи Њамадон анљом ёфт.
136. ... Шарње аст, ки нуқтањои он дар њангоми нигориши зиндагии Умар
ва Усмон (Худованд аз он ду хушнуд бод) бихоњад омад – ин љо муаллиф ба
љилди дигари китоби худ - “Ғурар ус-сияр” ишора дорад, ки он,
мутаасифона, аз дастбурди њаводис эмин намондааст.
137. Усмон ибни Аффон – ниг. ба таълиқи №2.
138. Абдуллоњ ибни Курайз (626-679м.) - волии Басра дар ањди халифаи
рошид Усмон ибни Аффон (644-656м.).
139. Ањнаф ибни Ќайс (ваф.с.651м.) - аз бузургони ќабилаи Тамим, дар
байни аъроб ба њалимиву хирадмандї то ба њадде машњур будааст, ки дар
ин сифатњо бад-ў масал мезадаанд ва мегуфтаанд: “ањламу мин алАњнаф”(яъне, ў бурдбортар аз Ањнаф аст). Ањнаф замони пайғамбари
акрамро дарк карда бошад њам, тавфиќи сањобатро наёфта буд, бино бар
ин аз табақаи тобеин мањсуб мешавад. Ањли қабилаи Тамим, ки аз
қабилањои бонуфузи араб шумурда мешавад, бо њидоят ва ташвиқи Ањнаф

‐ 392 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

исломро қабул кардаанд. Охири умри Ањнаф дар Куфа гузашта ва дар
њамон љо дунёи фониро падруд гуфтааст.
140. Кушмайњан - ноњиятест, ки кунун «Кишман» номида мешавад. Ин
ноњия дар масофаи панљ фарсах аз Марв дар сари роњи Бухоро воќеъ буд
ва дар садаи Х бо мавизи худ шўњрат дошт. Номи ин ноњия дар сарчашмањои љуѓрофиву таърихии асрњои миёна дар шаклњои гуногун, аз љумла
дар «ал-Масолик ва-л-мамолик»-и Истахрї ва «Зайн ул-ахбор»- Гардезї
дар шакли «Кушмайњан», дар «Ашкол ул-олам»-и Љайњонї - «Кушмањин»
ва дар «Китоб ул-булдон»-и Яъќубї дар шакли «Кушмоњан» забт шудааст.
141. Рузайқ – номи нањре аст, ки аз Марви Шоњљон мегузарад. Ёқут дар
“Муъљам ул-булдон” овардааст, ки нањри Рузайқ қаблан рўди Мурғоб
номида мешуд, вале дар замони ў (асри ХIII) онро “Рузайқ” меноманд. Аз
ахбори Саолибї бармеояд, ки дар асри Х низ ин нањр Рузайқ ном дошт.
Ёқут њамчунин ишора кардааст, ки Рузайқро ғолибан ба иштибоњ
“Зурайқ” мегўянд. Дар тарљумаи форсии “Ғурар ус-сияр”, ки аз љониби
М.Фазоилї сурат гирифтааст, номи нањр ба гунаи “Зурайқ” забт шудааст.
142. Соли сию якуми њиљрї – баробар аст ба соли 651 мелодї, ки дар он
сол шоњи сосонї Яздигурди сеюм дар Марв кушта шуд ва бо њамин
мављудияти тақрибан панљасраи давлати Сосониён хотима ёфт.
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Аббоси Парешрўй – 13, 31.
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‐ 394 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Азрундод - 312, 313.
Айвони Кисро - 341, 367.
Айвони Мадоин - 307, 372.
Аќфуршоњи ашконї – 232.
ал-Ахбор ат-тивол – 7.
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Алї ибни Абўтолиб - 23, 264, 381, 382.
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201, 232, 237, 243, 267, 289, 335.
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Аъшо - 23, 251, 380.
Б
Баѓдод - 314, 360, 363, 367, 374, 379, 381, 384, 385.
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Байканд - 321, 323.
Байтулмуќаддас – 236.
Бакр ибни Воил - 264, 268.
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Бањрайн - 262, 264.
Бањром писари Шопур - 272,273.
Бањром пури Бањром (Бањроми Худсито) – 257.
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Биндўя - 326, 327, 329, 330, 350.
Бињишти Ганг - 135, 136.
Бистом – 326, 327, 329, 330, 350, 388.
Бобак – 214, 243, 244, 245, 381.
Бобул – 46, 52, 109, 110, 370, 378.
Бобулабвоб - 306, 316, 378, 385.
Бодкўба – 385.
Бодлеан – 9, 12, 14, 16.
Бомиён – 232.
Борбад (Пањлабад) – 343, 388, 389, 390.
Бормон – 88.
Бохарзї, Абулҳасан – 19.
Бохтар – 34, 58, 142, 202, 214, 221, 222, 230, 370.
Бузургмењр – 7, 310, 311, 315, 316, 317, 318.
Буњтурї – 23, 57, 234, 289, 367, 372.
Буст – 23, 24, 389.
Бухоро – 119, 133, 136, 376, 384, 385.
Бухтунассар – 370.
Бушанљ – 379.
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В
Вафаёт ул-аъён – 19, 363, 390.
Вањризи Дайламї – 308.
Виса – 89, 91, 368.
Вушмгир – 220, 236, 375, 379.
Г
Габриэли – 9, 13.
Гангдиж – 135, 370.
Ганљи бодоварда – 341, 342, 389.
Гарсеваз – 119, 120, 121, 126, 127, 128, 136, 137.
Гаршоњ – 41.
Гаршосп – 94.
Гашвод – 93, 94, 95.
Гаштосп – 6.
Гев – 108, 109, 131, 132, 139.
Гиромикурд – 154, 156.
Гови бармоюн – 53.
Гунбадон – 158.
Гуразм – 160, 162, 163, 372.
Гургон – 58, 77, 277, 278, 282, 291, 305, 306, 323, 358, 375, 377, 379.
Гургсор – 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177.
Гасифарї – 370.
Густањам – 88, 92, 94, 95.
Гуштосб – 27, 29, 33, 47, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166.
Гударз – 379.
Гударзи кеҳин – 237, 238.
Ѓ
Ѓазна – 70.
Ѓазнавиён – 8, 13, 378.
Ѓазнин – 15.
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Ѓурар ус-сияр – 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 365, 369, 370, 371, 375, 377,
378, 383, 385, 388, 392.
Ѓариюс – 379.
Ғурар ахбор мулук ал-фурс ва сиярињим – 9, 10, 11, 21, 24, 25, 35.
Ғурар ул- балоға ва тураф ул-бароа – 22.
Ғурар ул-мазоњик – 22.
Д
Дайбил – 284.
Даљла – 94, 248, 250, 252, 263, 372, 378.
Даскарат-ул- мулк – 284.
Дев – 44, 45, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 66, 74, 85, 86, 96, 105, 106, 109,
299.
Дењистон – 88, 89, 134, 248, 268.
Дењхудо – 385.
Дижи Гумнадон – 372.
Димоќиротис - 229
Динавар – 7, 305, 374.
Дирафши Ковиён – 56, 57, 64, 107, 118, 132, 134, 154, 232, 327, 343,
366.
Диюжен - 229.
Довуд – 41, 45.
Дорайн – 268.
Доро – 28, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 218, 232, 233,
265, 301, 322, 325, 333, 334, 360, 361, 372, 373, 374.
Доро пури Доро – 209, 211.
Доробгирд - 207.
Дорои Бузург – 207.
Дорои Кењтар – 207, 209.
Думят ул-ќаср – 19.
Дуљайл – 268.
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З
Зав – 85, 94, 95, 96, 98.
Завобї – 94.
Завора – 118, 187, 191, 192, 195, 196, 199, 200.
Зайзан – 250, 252.
Зарир – 142, 143, 146, 150, 153, 155.
Зањњок – 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 66, 74, 77, 78, 119.
Зоб – 94, 96, 99.
Зобї – 96.
Зобул – 81, 99, 109, 280.
Зобулистон – 69, 70, 72, 107, 201, 292, 306.
Зодонфаррух – 347, 348.
Зол – 28, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 110, 118, 167,
185, 186, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 201, 202.
Зотенберг – 9, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 378,
383, 385.
Зоҳидов Н. -26, 389.
Зулазъор – 106, 107,108.
Зулактоф – 261, 262, 264.
Зулќарнайн – 41, 208, 225, 227.
Зўр (шањр) – 228, 249.
И
Иблис – 49, 55.
Ибни Асир – 15.
Ибни Калбї – 33, 148, 371.
Ибни Муътазз (Мўътазз) – 367, 369, 389.
Ибни Надим – 4, 364, 365, 371, 373, 374, 375, 386, 390.
Ибни Халликон – 19, 364, 390, 391.
Ибни Хурдодбењ – 27, 29, 33, 34, 148, 150, 151, 198, 214, 226, 232,
248, 280, 281, 303, 368, 369.
Иди саонин – 388.
Имоди Фаќењ – 375.
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Ироќ – 8, 9, 16, 38, 58, 94, 108, 109, 110, 210, 211, 228, 232, 237, 243,
345, 262, 266, 268, 274, 290, 293, 305, 306, 318, 356, 358, 360, 361,
372, 380, 381, 382.
Искандар – 27, 29, 34, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 237, 247, 265, 342, 374, 379, 394.
Искандария - 214, 228, 342.
Искандарус – 208.
Истахр – 148, 204, 245, 247, 254, 260, 351, 357.
Истамбул – 9, 10, 12, 14, 16, 17, 365, 387.
Исфандиёр – 28, 148, 149, 150, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 201, 243, 265, 394.
Исфањон – 226, 305, 372, 373, 376, 377, 379.
Исфароин – 297, 298.
К
Кай Ардашер – 198.
Кайди Њиндї – 217.
Кайковус - 47, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 131, 132, 135, 136,
137, 138, 183, 265.
Кайќубод – 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 232, 394.
Кайхусрав – 47, 110, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 142, 145, 151, 161, 183, 337, 394.
Калбї – 33, 50, 148, 365, 366, 371.
Калила ва Димна – 19, 314, 315, 346, 377, 386, 387.
Каноранг – 360.
Канстонтин – 249.
Кањрам - 159, 160, 163, 178, 179, 181.
Кардам – 8, 32, 61, 65, 93, 104,122, 123, 157, 161, 169, 173, 178, 179,
191, 206, 224, 281, 283, 314, 318, 372.
Кармоил – 51.
Кархи Мисён – 248.
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Катоюн – 143, 144, 146, 148, 182, 184.
Кашмир – 99, 308.
Кашф уз-зунун – 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 25.
Каэтани Л. – 13.
Каюмарс – 8, 26, 37, 40, 41, 42, 44, 49, 394.
Кирмон – 58, 268, 272, 305, 375.
Кирмоншоњ – 272, 305.
Кисро – 303, 341, 367.
Китоб ал-баён ва-т-табйин – 7.
Китоб ал-Кабир фи-т-таърих – 27, 368.
Китоб ал-Комил фи-т-таърих – 15.
Китоб ал-Масолик ва-л-мамолик - 369, 392.
Китоби “Ойин” – 364.
Китоб ал-Фињрист – 4, 364, 370, 373, 375, 385, 386, 390.
Кобї (ниг. Кова) – 52, 54, 55, 56, 62.
Кобул – 70, 71, 72, 81, 83, 99, 198, 199, 200, 201.
Козима – 262, 384.
Кокўя – 66.
Кошон – 305.
Курдия – 335, 336, 337.
Курдї – 336.
Курт Њайнриш Њанзен – 29.
Кушмайњан – 361, 392.
Кўњи Дамованд – 52, 55.
Кўњистон – 232, 243.
Кўфа – 264, 383.
Ќ
Ќайдона – 221.
Ќайсар – 143, 144, 145, 146, 265, 266, 267, 268, 276, 282, 306, 308,
316, 339, 346, 380, 389.
Ќайси Омирї (Маљнун) – 23, 368.
Ќањтон – 106.
Ќибтиён - 221.
Ќинсиррин - 306.
Ќобус – 220, 369, 375, 394.
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Ќодисия – 57, 359, 360, 366, 391.
Қомус ал-Аълом – 12.
Ќоран – 56, 62, 64, 66, 67, 88, 89, 91, 95, 96.
Ќорун – 55.
Ќубод – 6, 88, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 347, 395.
Ќум – 305.
Ќумис – 228, 379.
Ќуръон – 208, 217, 224, 363, 364, 365, 374, 375.
Ќустантания – 249.
Ќутби Шимол – 221.
Л
Латоиф ул-маориф – 21, 22.
Луњросб – 394.
М
Мавсил – 232, 336, 368, 379.
Мадоин – 232, 249, 254, 260, 267, 268, 278, 282, 284, 292, 293, 295,
299, 306, 307, 308, 326, 330, 332, 348, 355, 356, 357, 359, 366, 367,
372, 380, 384, 385, 391.
Маздак – 299, 300, 301, 302, 303, 304, 386.
Манкат - 218, 374.
Мансур – 338, 363, 364, 382, 384, 388.
Мансури Фаќењ – 23, 219, 364.
Манучењр – 26, 33, 47, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 77, 78,
79, 80, 84, 85, 87, 94, 148, 394.
Марв – 40, 248, 282, 293, 339, 361, 362, 377, 384, 392.
Марви Шоњиљањон – 248.
Мардонсина – 335.
Маръашї – 12.
Марям - 331, 339, 346.
Масъудї – 27, 28, 29, 32, 45, 202, 364, 372, 386.
Масъудии Марвазї – 28, 29, 32, 202, 364.
Мањбуз – 312, 313, 314.
Мањмуди Умедсолор – 13.

‐ 403 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Мањмуди Фазоилї – 22.
Маъљуљ – 224, 225, 375.
Мењргон – 55, 242.
Мењрнўш – 191, 192, 194.
Мењроб – 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 90.
Минавї Муљтабо – 11, 13, 35.
Мискавайҳ – 6.
Мисон – 381.
Миср – 111, 210, 213, 222, 363, 364, 366, 377.
Мовароуннањр – 96, 109, 119, 123, 248, 308, 332, 389.
Мозандарон – 58, 69, 75, 77, 85, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 360.
Монї – 250, 255.
Моњ – 37, 54, 80, 83, 100, 112, 117, 119, 149, 168, 243, 259, 269, 270,
275, 294, 318, 326, 353, 355, 356, 391.
Моњофарид – 62.
Моњуя – 361, 362.
Муѓира ибни Шаъба – 359.
Муќаддасї – 384.
Мукрон – 284, 360.
Муктафї – 253, 381.
Мунзир – 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 303, 306, 308, 371, 380.
Мунтасир Биллоњ – 353.
Муњаммад ибни Љарири Табарї (ниг. Табарї) - 7, 26, 29, 31, 32,
33, 34, 40, 50, 51, 52, 68, 94, 148, 151, 214, 232, 285, 363, 366, 370,
389.
Муњаммад ибни Љањми Бармакї – 5.
Муњаммад(с) – 8, 37, 38.
Муҳаммадї М. – 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 25.
Муњаммади Равшан – 13.
Муњаммади Фазоилї – 13, 35.
Муруљ уз-заҳаб ва маодин ал-љавҳар – 27, 386.
Мутањњар ибни Тоњири Муќаддасї – 7, 27, 384.
Мусо ва Юсуф – писарони Холид – 5.
Мусо ибни Исои Кисравї -5.
Мутаваккил - 353, 381, 384.
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Муътазид – 381.
Мўбадон – 160, 182, 203, 242, 256, 257, 258, 269, 298, 302, 308, 310,
317, 319, 321, 352, 364.
Н
Навбандљон – 316.
Назира – 250, 251, 382.
Найзак – 361, 362.
Наримон – 69.
Нарсї – 239, 260, 261, 394, 395.
Насибин – 249, 379.
Наср ибни Ањмад – 315, 387.
Наср ун-назм” – 21.
Насруллоњи Муншї – 19, 377.
Нелдеке Т. – 29.
Нањованд – 305, 359, 360, 391.
Нањравон – 303, 327, 385.
Нимрўз – 71, 82, 149, 200, 230, 234.
Нишопур – 11, 15, 295, 297, 332, 360, 376, 377, 385, 390.
Номхост – 154.
Ноњид – 149.
Носируддин ва-д-дунё – 38.
Нузњат ул-алиббо – 19.
Нўзар – 26, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 394.
О
Одам – 8, 17, 37, 40, 41, 51, 149, 284.
Озарбойљон – 59, 60, 62, 136, 148, 282, 281, 305, 319, 326, 327, 330.
Озармидухт – 357, 396.
Озарнўш – 156, 191, 194.
Ойиннома – 26, 32, 364, 365, 386.
Оксфорд – 9, 14, 16.
Оли Бувайњ – 38, 371, 372, 373.
Оли Њамдон – 8.
Омид – 268, 299.
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Ораш – 85, 95.
Отбин – 54.
П
Парвиз – 307, 319, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 388, 389, 390, 395.
Парвин – 176.
Пармуда – 321, 322, 323, 324, 325, 332.
Партави Фархор – 340, 388.
Пањлабад – 339, 340, 388.
Пашанг – 85, 87, 92, 344.
Пешдод – 42.
Пирон – 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 134.
Порис – 9, 10, 14, 16, 21, 35, 385.
Порс – 8, 37, 44, 225, 243, 245, 266, 305, 318, 356, 359, 360.
Порсиён – 33, 40, 41, 186, 207, 212, 243, 267, 273, 310, 328, 334, 342,
358, 359, 360.
Пашўтан – 167, 168, 170, 180, 181, 184, 187.
Пури Роиши Њимярї – 106.
Пўрон – 356, 357, 395.
Р
Равзат ус-сафо - 13, 14, 15.
Равшанак – 212, 213, 228, 230.
Равшанфирўз – 291.
Рай – 91, 94, 95, 108, 243, 253, 291, 296, 305, 326, 363, 379, 391.
Рахш – 99, 100, 192, 193, 194, 199, 200, 337.
Рашнавод – 206.
Райдаки Хушорзу – 343.
Ромардашер (шањр) – 248.
Ромњурмуз – 254.
Ромфирўз – 291.
Рудоба – 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 110, 118, 200.
Рузайқ – 362, 392.
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Рум – 6, 8, 9, 38, 58, 109, 142, 143, 146, 148, 202, 207, 213, 214, 225,
226, 241, 249, 252, 264, 265, 268, 269, 280, 294, 305, 306, 307, 308,
328, 329, 330, 331, 341, 342, 354, 370, 380, 389.
Румиён -212, 232, 233, 262, 267, 268, 299, 306, 330, 341, 380, 381,
389.
Румия – 307, 316.
Рустам – 69, 83, 84, 99, 100, 101, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139,
142, 167, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 319, 337, 359, 366, 391.
Рустами Озарї – 358.
Рўдакї – 315, 387.
Рўди Балх – 205.
Рўди Истахр – 204.
Рўди Кирмоншоњ – 272.
Рўди Фурот – 210, 211.
Рўди Њирманд – 90, 184, 186, 191, 201.
Рўди Љайњун – 98, 119, 131, 156, 228.
Рўйиндиж - 166, 168, 175, 176, 177, 179, 265.
С
Сабз андар сабз – 340.
Савод – 94, 229, 232, 250, 264, 293, 378, 380.
Саййид Муњаммади Рўњонї – 12, 13, 35, 36.
Сайид Њасани Таќизода – 29.
Сайф ибни Зиязан – 308.
Сакина духти Њусайн (ъ) – 352.
Салоњуддини Сафадї – 19.
Самарќанд – 123, 214, 345, 381.
Санљор – 268, 379.
Саолибї – 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 318, 363, 364, 365, 366, 369,
370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 383, 384, 385, 387,
389, 392.
Сарандеб – 214, 308.
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Сарзамини Бакр – 264.
Сарзамини Иёд – 262.
Саркас – 343, 390.
Сафо Забеҳуллоҳ – 30, 396.
Саффориён – 8, 38, 381.
Саъди Ваќќос – 57, 366.
Сиёвуш – 21, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 138, 187, 196, 324,
325, 370, 394.
Сиёвушобод/ Сиёванобод – 127, 129, 131, 136, 370.
Сиёмак – 42, 49.
Сиистон – 69, 70, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 110, 118, 123, 131,
132, 183, 184, 195, 198, 200, 201, 202, 248, 292, 305, 360.
Симок ибни Њарб – 280, 283.
Симор ул-қулуб фи-л-музоф ва-л-мансуб – 18.
Симурѓ – 69, 168, 173, 174, 193.
Синд – 269, 306.
Синдухт – 71, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82.
Синий мулук ал-арз ва-л-анбиё – 7, 28, 32, 373.
Сират ул-мулук – 19, 20.
Сироф - 109, 110, 369.
Сирљиюс – 370.
Сињр ул-балоға – 21.
Сияр-ул-мулук - 7.
Собот – 293, 384.
Собур-ул-љунуд – 249.
Совашоњ (Шобашоҳ) – 388.
Содиқи Оинаванд - 7
Сом – 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 90, 189, 198.
Сомониён – 8, 28, 38, 363, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 387, 389.
Сосон – 202, 243, 278.
Сосониён – 5, 8, 9, 28, 32, 57, 355, 357, 358, 365, 366, 367, 378, 379,
380, 381, 382, 384, 386, 389, 391, 392.
Сотирун – 250.
Соњиб ибни Аббод – 23, 24, 207, 371, 373, 376.
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Суѓд – 119, 133, 381.
Судайр – 274.
Судоба – 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 128.
Суќрот – 229.
Сулаймон – 41, 45.
Султон Мањмуд – 378, 389.
Сурайё – 149.
Сурха – 130.
Суъдо – 106.
Суфазой – 383.
Сухарро – 292, 293, 295, 296, 283.
Т
Табаристон – 248, 305, 363, 364, 375, 376, 379, 386.
Табарї – ниг.Муњаммад ибни Љарири Табарї.
Табобиа – 38.
Таѓлиб – 264, 268.
Тамим – 264, 268, 380, 382, 384, 392.
Тангаи Сул – 306, 385.
Татиммат ул-Ятима – 11, 376.
Тањмосб – 85, 94, 95, 394.
Тањмурас – 28, 43, 44, 45, 53, 394.
Тарсус – 249.
Тархон – 361.
Тархонон – 232.
Тарљумаи Таърихи Яминї – 11.
Тахористон – 69, 268, 291, 305, 306, 367, 381.
Тахти Тоќдис – 341.
Таљориб ул-умам – 6.
Таърих ар-русул ва-л-мулук - 7, 26.
Таърихи гузида – 15, 380.
Таърихи Табарї – 370.
Тењрон – 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 20, 27, 28, 30, 31, 35.
Тиббат – 222.
Толиќон – 119, 248, 361.
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Тоњириён – 8, 366, 374, 384, 390.
Тубиќо – 229.
Турк – 8, 9, 28, 29, 33, 38, 58, 85, 88, 90, 91, 105, 121, 126, 133, 135,
136, 151, 153, 154, 155, 161, 164, 169, 176, 180, 182, 222, 232, 241,
280, 281, 295, 317, 318, 319, 321, 333, 334, 335, 364, 368, 371.
Туркистон – 107, 123, 125, 130, 131, 232, 306.
Тўр – 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 85, 101.
Тўрон – 85.
Тўс –5, 29, 88, 92, 94, 95, 98, 105, 107, 108, 109, 111, 122, 123, 126,
132, 139, 142, 366, 377.

У
Убайдуллоҳ ибни Абдуллоњи Тоњир - 23, 345.
Умари Хаттоб – 57, 358, 360, 366, 391.
Урмиёи паёмбар – 148.
Усмон ибни Аффон – 40, 360, 364, 382, 392.
Ф
Фаѓфур – 135, 136, 284, 320.
Файлаќус – 207.
Фаластин – 148.
Фањлабад – 388, 390.
Фарангис – 125, 126, 127, 128, 129, 132, 370.
Фарѓона – 308.
Фаридун (Афридун) – 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 67, 68, 77, 85, 94, 98, 101, 128, 142, 145, 227, 298, 394.
Фароруд – 119, 123, 332.
Фаррухзод – 357, 361.
Фаррухи Озарї – 361.
Фаршодвирд – 160, 370.
Фаршопур – 268.
Филип – 207, 208, 209.
Фирдавсї – 13, 29, 30, 31, 32, 368, 370, 371, 372, 383, 388, 389, 390.
Фирўз – 241, 242, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 297, 383, 395.
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Фирўз писари Яздигурд – 289, 395.
Фирўз пури Њурмузон – 241, 394.
Фирўзобод – 268.
Фирўзшопур – 268.
Фиръавн – 38, 55.
Фисо – 214.
Фиюндод – 293, 295, 296, 315, 355, 363, 365, 370, 371, 373, 376, 377,
378, 380, 382, 389.
Форс – 4, 9, 10, 26, 27, 58, 88, 89, 91, 106, 109, 110, 136, 137, 146,
148, 207, 212, 214, 232, 238, 239, 243, 244, 245, 248, 252, 262, 265,
266, 269, 281, 290.
Фурот – 210, 211, 250, 329, 378.
Фустот – 360.
Х
Хаварнаќ – 252, 274, 275, 380.
Хазар – 306, 307, 386.
Хайруддини Зириклї – 12.
Хуллам – 96.
Хизр – 210, 221.
Ховар – 40, 58, 214, 222, 230.
Хоќон – 227, 281, 282, 295, 306, 319, 332, 333, 334, 335, 336, 361,
362.
Хонадони Навбахтиён – 5.
Хоразм – 134, 248, 376.
Хосс ул-хос – 21.
Хотун (њамсари Хоќон) – 295, 333, 334, 335.
Худойнома – 5, 6, 7, 26, 30, 32, 382, 385, 386, 388.
Хумой – 202.
Хуррашопур – 268.
Хурзосб – 29, 33, 151.
Хуросон – 29, 58, 106, 109, 136, 214, 232, 248, 252, 263, 268, 290,
291, 305, 325, 330, 332, 345, 360, 364, 366, 368, 374, 384.
Хусрав – 241, 242, 252, 278, 279, 298, 302, 303, 310, 329.
Хусрави Анўшервон – 6, 7, 298, 302, 380, 386.
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Хусрави Парвиз – 307, 327, 356, 388, 389, 390.
Хусрави Фирўз – 242, 354, 356.
Хутан – 125, 126, 136.
Хушнавоз – 291, 292.
Њ
Њабиб ус-сияр - 20, 387.
Њавво – 40, 384.
Њазар – 250, 251, 252.
Њазорасф – 151.
Ҳайсам ибни Адий – 382, 383.
Њайтолиён – 232, 254, 268, 291, 292, 297, 298, 299, 308, 381.
Њалаб – 306, 376.
Њамадон – 211, 305, 377, 392.
Њамдониён – 38.
Њамдуллоњи Муставфї – 15, 381.
Њамзаи Исфањонї – 7, 28, 31, 32, 33, 207, 372, 373.
Њаммоди Ровї – 280, 283.
Њаррон – 306, 384.
Њасан ибни Сањл – 5.
Њасан ибни Собит – 22.
Њидоят, Мањмуд – 35, 374.
Њимяр – 8, 9, 48, 105, 106, 111.
Њинд – 6, 8, 9, 38, 42, 58, 69, 70, 74, 77, 83, 90, 101, 109, 148, 214,
215, 218, 268, 269, 283, 284, 311, 312, 314, 315, 374.
Њиндустон – 83.
Њира – 274, 280, 380.
Њирманд – 90, 184, 186, 187, 191, 201.
Њироклиюс – 309.
Њирот – 119, 214, 248, 280, 377, 379.
Њиљоз – 280, 368.
Њиљр – 12, 15, 362, 366, 367, 392.
Њомон – 55, 121.
Њољиб ибни Зурора – 338.
Њољї Халифа – 8, 9, 10, 12, 17, 18, 20.
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Њулвон – 293, 391, 345.
Њум – 136, 137.
Њумой – 160, 202, 203, 204, 206, 207, 356.
Њурмуз – 240, 252, 253, 254, 255, 257, 260, 261, 262, 269, 270, 288,
289, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 333,
334, 356, 387, 391.
Њурмуз писари Шопур – 254.
Њурмуз пури Нарсї – 261, 273.
Њурмузи Бузург – 254.
Њурмузи Истахрї – 356.
Њурмузи Љаробузин – 333.
Њурмузи Пањлавон – 252.
Њурмузон – 240, 241, 391.
Њусайн ибни Муњаммад ал-Марѓанї – 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
25, 35.
Њушанг – 42, 44, 45.
Ч
Чењрозод - 202.
Чин - 9, 38, 58, 109, 125, 130, 135, 156, 214, 222, 223, 224, 318, 358.
Чоч – 136.
Љ
Љабал ибн ал-Айњам – 22.
Љабала ибни Солим – 5.
Љазира – 139, 193, 250, 369, 379, 385.
Љайњун – 98, 99, 101, 119, 123, 131, 136, 156, 228, 289, 322, 333, 336.
Љалол Холиќии Мутлаќ – 29, 32.
Љалуло – 360, 391.
Љам – 45, 46, 47, 48, 49, 138.
Љамњарат ансоб ал-фурс ва-н-навофил – 27, 368.
Љамшед – 26, 45, 47, 48, 49, 59, 52, 55.
Љашни Чалипо – 266.
Љаъфари Шиор – 11, 28.
Љибол – 305, 368.

‐ 413 ‐
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Љї – 226.
Љомосб – 157.
Љуғрофиё – 20.
Љузљон – 248, 361.
Љундишопур – 252, 256, 266, 267, 307.
Љурфодиқонї – 11.
Ш
Шабдиз – 337, 343.
Шаѓод – 198, 199, 200, 201.
Шамосос – 90, 91, 368.
Шанга – 219, 220.
Шангулат – 283, 284, 285.
Шањрбароз – 341, 342, 354, 355, 389, 391.
Шањрзўр – 228, 249.
Шањромфирўз – 291.
Шањршопур – 252.
Шедосп – 154.
Шерўя – 338, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 357.
Шис – 40.
Шињобуддин Абдуллоњи Хавофї – 20.
Шобашоњ - 319, 320, 321, 322, 388.
Шодурвони Шопур – 267, 382.
Шодшопур – 252, 381.
Шом – 8, 38, 58, 221, 232, 264, 305, 360, 363, 364, 366, 367, 376, 379,
380, 381, 382, 384.
Шоњи Њомоварон – 105.
Шоњномаи Абўмансурї – 29, 30, 31, 32.
Шоњномаи Фирдавсї – 13, 29, 30, 31, 32, 368, 370, 371, 372, 383,
388, 389, 390.
Шопур – 234, 235, 236, 237, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,
261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 296, 381.
Шопур писари Ардашер – 249, 252, 381.
Шопури Зулактоф (ниг. Шопур) – 261, 262.
Шопури Розї – 296.
Шуш – 268, 269.
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Шуштар - 267, 268, 382.
Э
Эраљ – 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 128.
Эрон – 9, 10, 12, 30, 35, 36, 40, 85, 86 ,87, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 98,
99, 101, 105, 108, 118, 123, 125, 126, 128, 131, 132, 133, 135, 136, 146,
147, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 163, 165, 179, 182, 184, 195, 196,
213, 214, 226, 232, 244, 245, 246, 262, 264, 266, 276, 282, 285, 291,
293, 298, 306, 307, 319, 320, 322, 324, 325, 328, 331, 333, 336, 350,
351, 362, 368, 373, 380, 382, 386, 391.
Эронзамин – 4, 5, 7, 8, 9, 25, 29, 32, 34, 36, 85, 366, 371, 374.
Эроншањр (Эрон) – 58, 64, 85, 107, 122, 131, 185.
Эроншањр писари Балош – 237, 238.
Эъљоз ул-иљоз – 18.
Ю
Юсуф – 5, 41, 111, 290, 352.
Я
Яздигурд писари Бањром – 286, 287.
Яздигурд пури Бањром – 273, 289.
Яздигурд пури Шањриёр - 358.
Яздигурди Базањкор – 273, 276, 277, 278.
Яздигурди Сосонї - 391.
Яздонофарид – 340.
Яман – 38, 48, 49, 105, 106, 107, 108, 221, 232, 265, 305, 308, 309,
365, 369, 385.
Ямома – 264, 381.
Ятимат уд-дањр фи мањосин ањл ал-аср – 11, 18, 24.
Яњёи Закариё – 234.
Яњмум – 337.
Яњудон – 51.
Яъљуљ ва Маъљуљ – 224.
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