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«Тарљумаи Таърихи Яминї»-и Љурфодиќонї тарљумаи озоди «Таърихи
Яминї»-и Абўнасри Утбї – муаррих, шоир, дабир, муаллифи њанафимазњаби
охири ќарни Х ва нимаи аввали ќарни ХI мебошад, ки ба султон Мањмуди
Яминуддавла бахшида шуда, шарњи салтанати Сабуктегин ва султон Мањмудро
аз соли 975 то 1022 фаро мегирад. Љурфодиќонї, ки дар замони њукумати
Атобакони Озарбойљон – Элдигизиён мезист, бо дастури вазири атобаконї –
Абулќосим ибни Њасан ибни Муњаммад ибни Абўњанифа ба тарљумаи ин китоб
оѓоз ва соли 1207 онро ба итмом мерасонад.
Асар на танњо дар бораи таърихи Ѓазнавиён иттилои муњими илмї медињад,
балки зикри дудмонњои дигари ин ањд, аз ќабили Сомониён, Оли Зиёр,
Симљўриён, Оли Фареѓун, Ѓуриён, мулуки Њинд ва ѓайраро фарогир ва дорои
аснод ва иттилооти арзишманде аст.
Китоби мазкур ба муњаќќиќони таърих, пажўњишгарони забону адабиёт ва
кулли алоќамандони фарњанги форсї-тољикї пешкаш мешавад.
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Ба ифтихори 20-солагии таъсиси Донишгоњи
давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон
Китоб бо дастгирии моддии соњибкори номї, инсони
фарњангдўст ва алоќаманди таъриху фарњанги миллии
тољикї Мўъминзода Мирзошўњрат Мирзоусмон
ба зевари табъ ороста шуд.
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ЉУРФОДИЌОНЇ ВА ТАРЉУМАИ Ў
Њанўз дар охири солњои 90-ум, њине ки машѓул ба тайёр кардани
мутуни таърихиву љуѓрофиёї ва адабї-илмї дар бораи тамаддуни ањди
Сомониён будем, якчанд осори гаронмоя, вале дастнорас ба хонандаи
тољик мавриди истифода ќарор гирифт ва дар њамон рўзњо орзуи рўзе
даст задан ба чопи онњо ва дар хидмати оммаи васеи алоќамандони
таърих, забон, адабиёт ва умуман фарњанги форсї-тољикї гузоштан
дар дил пайдо шуда буд. Ва инак, шукри Яздони пок, ки ин рўз
фаро расид ва зањмати чандинсола пешкаши хонандаи азизу гиромї
мегардад.
«Тарљумаи Таърихи Яминї», ки унвони китоби мазбур аст, ба
ќалами Абушшараф Носењ ибни Зафар ибни Саъди Љурфодиќонї
тааллуќ дорад. Ў дар таърихи илму адаби мо ба њайси муншї, адиб,
шоир муаррифї мешавад, вале дар шўњрати хеш Љурфодиќонї бештар
мадюни тарљумаи «Таърихи Яминї» аст, ки аслан ба ќалами Абўнаср
(Абўназр) Муњаммад ибни Абдулљаббори Утбї (ваф. с. 427/1035-1036)
– муаррих, шоиру дабири машњур, муаллифи њанафимазњаб тааллуќ
дорад. Утбї мансуб ба хонадоне аст, ки аз он ду вазири машњури
Сомониён – Абўљаъфар Ањмад ибни Њусайни (Њасан) Утбї (ваф.
с. 974) – вазири Абдулмалик ибни Нўњи Сомонї (њукм. солњои 954961) ва Абулњусайн (Абулњасан) Убайдуллоњ Ањмади Утбї (ваф. с.
371/982-983) – вазири Нўњ ибни Мансури Сомонї (њукм. солњои 976997) бархостаанд.1 Бо вуљуди аз шахсиятњои маъруфи охири ќарни Х
ва нимаи аввали ќарни ХI ва аз хонадони машњури эронї будану ба
хидмати давлатии дарбори Мањмуди Ѓазнавї (тав. с. 969-ваф. с. 1030),
ки солњои 998-1030 њукумат рондааст, шомил шудани Утбї иттилои
мо дар бораи зиндагї ва эљодиёти ў зиёд нест. В.В. Бартолд ќайд
мекунад, ки Љурфодиќонї матни арабии асари Утбиро хеле даќиќ ва
наздик ба асл тарљума намудааст, аммо аз чї бошад, ки аз шарњи њоли
Утбї, ки гўё худи ў навишта ва ба асари хеш замима намудааст, сарфи
назар кардааст.2 Он чї аз ишорањои ў дар асараш ва ќайдњои мўљази
муаллифони осори дигари адабиву таърихї бармеояд, ин аст, ки Утбї
дар Рай зода шудааст ва дар он љо тањсили ибтидоии худро ба даст
овардааст. Дар оѓози љавонї Райро тарк ва ба Хуросон ба Нишопур
назди таѓои худ – Абўнасри Утбї омад. Зоњиран таѓояш дар дастгоњи
Абўалии Симљўр (ваф. с. 997) соњиббарид буд ва Утбї њам дар дастгоњи
Абўалии Симљўр – чањорумин намояндаи хонадони Симљўриён ва аз
1
2

Бартольд В.В. Сочинения, т.1, - М.: Изд-во восточной литературы, 1963, с. 65.
Њамон љо.
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Ҷурфодиқонӣ ва тарҷумаи ў
умарои баландпояи ањди Сомониён ба шуѓл мепардозад. Пас аз марги
таѓояш њам чандин муддат дар дастгоњи Абўалии Симљўр ва пас аз
он Носируддини Сабуктегин – поягузори хонадони Ѓазнавиён (ваф. с.
997) кор мекунад. Чанд муддат симати ниёбати Шамсулмаолї Ќобус
ибни Вушмгир – аз шинохтатарин умарои Оли Зиёрро (ваф. с. 1012)
дар Хуросон њам доштааст.
Шињобуддин Ањмад ибни Манинї иттилоъ медињад, ки «номи
аслии мусаннифи ин китоб бо зоди мўъљама (яъне Абўназр – Н.Ѓ. ) ва
бо соди мўњмала (яъне Абўнаср - Н.Ѓ.) номи холи (таѓои) ў будааст»
ва чун ўро бисёр дўст ва гиромї медошту ба љои фарзанд ќабул карда
буд, пас аз вафоташ Утбї барои поси хотири хол ва эњтиром кунияи
ўро ба худ гирифт.3
Утбї муддате дар Нишопур назди амир Абулмузаффар Наср
ибни Носируддин Сабуктегин (ваф. с. 1021) – яке аз шаш фарзанди
Сабуктегин, бародари Мањмуди Ѓазнавї, ки он замон сипањсолори
Хуросон аз љониби султон Мањмуд буд, њам шуѓл доштааст. Чун амир
Наср дар љавонї вафот мекунад, Утбї дар марги ў марсияе њам ба
забони арабї иншо кардааст.
Сабаби «Таърихи Яминї» ном гирифтани асари Утбї ба лаќаби
султон Мањмуд – «Яминуддавла» вобаста мебошад, зеро Утбї дар
асари хеш шарњи салтанати Сабуктегин ва султон Мањмудро аз соли
365/975то соли 412/1021-1022 меорад, яъне он шомили воќеањои таърихї
аз солњои охири њукмронии Сомониён то замони Мањмуди Ѓазнавї
аст. Дар ин асар мо тафсилоти љузъитарин воќеањои солњои 975-1021ро метавонем пайдо кунем, ки дар мутуни дигари таърихї ба чашм
намерасанд ё такрор аз «Таърихи Яминї»-и Утбї мебошанд. Утбї
лашкаркашињои султон Мањмудро ба Њинд, аз ќабили фатњи Бањотия,
Мўлтон, Норин, Нордин, Тонишар ва ѓайраро шарњи муфассал дода,
ба ибораи д-р Љаъфари Шиор «дар ин замина доди суханро дода ва гўё
ќадам ба ќадам ба дунболи султон рафтааст.»4
Њамчунин мусанниф зикри таърихи дудмонњои дигари ин ањдро
фурўгузор накарда, дар баробари Сомониёну Ѓазнавиён дар бораи
умарои Систон, Оли Зиёр, Симљўриён, Хониён, Оли Фареѓун, Ѓуриён,
подшоњони Дайламу Ѓарљистон, Хоразмшоњиён, мулуки Њинд ва
ѓайра аснод ва иттилооти арзишманде зикр намудааст. Утбї номњои
шоњону амирон, муншиён ва љузъиёти њаёти онњо, алалхусус Ѓазнавиён
ва Сомониёнро ба тафсил наќл мекунад, фармону мукотибаи онњоро
айнан меорад. Филмасал, дар асар мо иттилои зиёдеро дар бораи
солњои охири њукмронии Сомониён, алалхусус подшоњии Нўњ ибни
Манинї. Шарњ Таърих ал-Утбї. – Ќоњира, 1286, с. 124.
Љурфодиќонї. Тарљумаи Таърихи Яминї. Ба эњтимоми д-р Љаъфари Шиор. – Тењрон:
Бунгоњи тарљума ва нашри китоб, 2537, с. 23 (муќаддимаи мусањњењ).
3
4
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Мансури Сомонї (њукм. солњои 976-997), Мансур ибни Нўњи Сомонї
(њукм. солњои 997-999), Абдулмалик ибни Нўњи Сомонї (њукм. соли
999), њуљуми Баѓрохон ба Бухоро, суќути давлати Сомониён, њол ва
дасисањои вазирону сипањсолорони турки амирони сомонї дар ин
солњои пурфољиа, аз ќабили Абулњусайни Симљўр, Абўалии Симљўр,
Абулќосими Симљўр, Абулаббоси Тош, Бектузун, Фоиќ ва њамчунин
вопасин хурўшу ќиёмњои охирин амири сомонї – Абўиброњим
Исмоил ибни Нўњи Сомонї (њукмр. солњои 999-1004) бо тафсилоти
кушта шуданаш ва ѓайрањо метавонем пайдо кард, ки дар манобеи
дигар ба чашм намерасанд. Дар китобњои таърихии дигари бисёр, ки
пас аз «Таърихи Яминї»-и Утбї ва тарљумаи Љурфодиќонї таълиф
шудаанд, аз ин китоб фаровон истифода бурдаанд. Бо вуљуди њамаи
ин, асари Утбї, ки бо забони арабї аст, аз нигоњи услуб печидагињо
дошт ва «насри маснўъ ва мутакаллифи он ин асарро ба яке аз мутуни
душвор»5 табдил додааст. Мањз њамин нукта боиси он гардидааст,
ки нависандагону адибони мутааххир ба шарњу тафсири он, аз як
тараф ва тарљумаи он, аз сўи дигар, њиммат гумоштаанд, аз љумла
Маљдуддини Кирмонї, Ќосим ибни Њусайни Хоразмї, Тољуддин Исо
ибни Мањфуз, Њамидуддин Абўабдуллоњ Мањмуд ибни Умар Наљотии
Нишопурї, Абушшарафи Љурфодиќонї, Ањмад ибни Алї ибни Умар
ал-Манинї, Мирзо Алии Табрезї (ќисман китоби Утбиро ба форсї
тарљума кардааст).6
Аз миёни шарњњои мазкур шарњи Шињобуддин Ањмад ибни Алї
ибни Умар ал-Манинї (тав. с. 1089/1679 – ваф. с. 1172/1758-1759), ки
худ аз уламои Димишќ ва дар Манин – яке аз дењњои Димишќ таваллуд
шудааст, эътибори махсус дорад.7 Манинї онро ба соли 1148/1735-1736
тафсир кардааст. Нусхаи ин асар, ки ба туфайли бародари донишманду
китобдўстам Абдумавлон Самеев дар дасти ин љониб ќарор дорад,
«Шарњ Таърих ал-Утбї» ном дошта, он дар соли 1286/1869-1870 дар
ду љилд чоп шудааст. Ин асар, ба ќавли д-р Шиор, ба номи «ал-Фатњ
ал-вањабї» (маъруф ба шарњи Манинї») низ зикр мешавад.8
Шарњи дуюми машњур шарњи Њамидуддини Наљотї бо номи
«Басотин ал-фузало ва раёњин ал-уќало фї шарњ «Таърих ал-Утбї»
мебошад ва ин ду шарњ аз маохизи мўътабар ба шумор меоянд.
В.В. Бартолд ба асари Утбї бањои баланд дода, бо такя ба
аќидаи А. Мюллер менависад, ки муаллиф ба ин ё он воќеањои
дарбори Мањмуди Ѓазнавї бањои хешро бо озодии том медињад, ки
Доиратулмаорифи бузурги исломї, љ.17. – Тењрон, 1388, с. 736.
Љурфодиќонї. Тарљумаи Таърихи Яминї. Ба эњтимоми д-р Љаъфари Шиор. – Тењрон:
Бунгоњи тарљума ва нашри китоб, 2537, с. 23 (муќаддимаи мусањњењ).
7
Дењхудо Алиакбар. Луѓатнома, љ.14. – Тењрон: Донишгоњи Тењрон, 1377, с. 21719.
8
Љурфодиќонї. Њамон асар, с. 23.
5
6
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ин њодисаи ѓайричашмдошт аз як муаррихи дарборї мебошад. Њам
ў ќайд мекунад, ки дар Музейи Осиёии Академияи улум нусхаи бисёр
хуби «Таърихи Яминї» мањфуз аст, ки дар соли 663/1265 нусхабардорї
шудааст.9
Аз байни тарљумањои ин асар тарљумаи Љурфодиќонї ќадимтар
ва мукаммалтар мебошад ва он, то андозае, њамчун асари људогона
пазируфта шудааст. Номи пурраи мутарљим Абушшараф Носењ ибни
Зафар ибни Саъди Љурфодиќонї мебошад.
Чунонки аз насаби вай бармеояд, ў аслан аз мардуми Љурфодиќон
будааст. Ле Стренљ «Чурбодиќон» ё «Љурфодиќон»-ро муарраби
«Гулпоягон» мањсуб дониста, таъкид аз он мекунад, ки номи ќадими
он «Гурбоигон» мебошад. Њамдуллоњи Муставфї, ба ќавли ў, онро
«Гулбодгон» навишта ва гуфтааст, ки ба маънии «гулободгон» бошад
ва онро зимни шарњи вилояти Љибол ёд мекунад.10
Ба њар ойин, Гулпоягон, ки дар гунањои Гулподгон, Гулбодгон,
Љурбодиќон, Љурфодиќон, Љурбозиќон дар манобеи таърихиву
љуѓрофиёї ва адабї зикр мешавад, номи яке аз шањрњои ќадими эронї
ва маъхуз аз вожаи пањлавии Gordpāδakān аст, ки имрўз њам ба ин унвон
– Гулпоягон побарљост ва воќеъ дар байни шањристонњои Арок дар
шимол ва Исфањон дар љануби Љумњурии Исломии Эрон.11
Дар бораи соли таваллуд ва соли даргузашти Љурфодиќонї ягон
иттилое дар даст нест. Њар иттилое, ки мо дорем, маъхуз аз ишорањои
худи Љурфодиќонї аст, ки зимни тарљума ба асари хеш ворид мекунад.
Аз бархе аз ин ишорањо (ниг. ба сањ. 13, 15, 17, 18-и њамин асар)
маълум мешавад, ки Љурфодиќонї дар замони њукумати Атобакони
Озарбойљон – Элдигизиён мезистааст ва дар дастгоњи Абулќосим
ибни Њасан ибни Муњаммад ибни Абињанифа – вазири Љамолуддин
Улуѓ Борбак Айбањ дабир будааст. Элдигизиён – сулолаи Атобакон аз
нимаи дуюми ќарни ХII бар ќисмати шимолу ѓарби Эрон, минљумла
аѓлаби ќисмати Озарбойљон, Аррон, Љиболи Шимолї ва ѓайра
тасаллут ёфта, њукумати хешро дар љануб то Исфањон ва дар шимол то
њудуди Шервону Гурљистон имтидод доданд. Њукумати эшон то охири
чањоряки аввали ќарни ХIII давом ёфт ва дар соли 1225 Љалолуддини
Хоразмшоњї охирин намояндаи ин сулола – Ўзбег ибн Пањлавон
Муњаммадро сарнагун сохт.12
Љурфодиќонї мањз бо дастури њамин вазир ба тарљумаи рисолаи
таърихии Утбї мепардозад: «… Абулќосим Алї ибни ал-Њасан ибни
Бартолд В.В. Њамон асар, с. 65.
Ле Стренљ. Љуѓрофиёи таърихии сарзаминњои хилофати шарќї. Тарљумаи Мањмуд
Ирфон. – Тењрон: Ширкати интишороти илмї ва фарњангї, 1377, с. 227.
11
Муин, Муњаммад. Фарњанги форсї, љ.6. – Тењрон: Амири Кабир, 1375, с. 1709.
12
Босворт К.Э. Мусульманские династии. – М.: Наука, 1971, с. 171-172.
9
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Муњаммад ибни Абињанифа, њараса-л-Лоњу улоњу, ки осафи мулк ва
дастури давлат буд, машварат кардам ва иљозат хостам, эњтизозе балеѓ
намуд ва ишорат кард, ки «Китоби Яминї» аз таснифи Утбї китобе
муфид аст ва бо њиллати аљзо ва хиффати њаљм муштамил аст бар
шарњи мавоќиф ва маќомоти султони ѓозї Мањмуд ибни Сабуктегин,
рањимању-л-Лоњ ва бархе аз ањволи Оли Сомон ва нубазо аз айёми Оли
Бўя ва аз ахбору осори мулуки тавоиф ва умарои атроф њам баъзеро
мутазаммин аст. Савоб он аст, ки онро ба ибороте, ки ба афњом наздик
бошад ва турку тозикро дар он идрок афтад, ба порсї наќл кунї…»13
Љурфодиќонї ин ишорати вазирро хуш ќабул менамояд: «Ин ишорат
аз соњиби одил, азза насруњу, ќабул кардам ва мисоли ўро имтисол
намудам… ва ба наќли ин китоб аз тозї ба порсї машѓул шудам фї
рабиъи-л-охари санати салос ва ситтимиата (дар рабеъулохари соли
603/1207)…»14
Аз ишораи дигари Љурфодиќонї бармеояд, ки ў ду маљмўаи
ашъор, ки яке њудуди ду њазор байт шеър доштааст, бо номи «Равзат-улњузн» ва дигаре бо номи «Шуълат-ул-Ќобус»15 ва њамчунин дар хотимаи
китоб аз таълифоти хеш бо номи «Туњфат-ул-офоќ фї мањосин ањли-лИроќ» ном мебарад.16 Таълифоти охири ў, зоњиран, тазкираи шуаро ва
китоби шарњи ањволи бархе аз бузургони Ироќ будааст. «Таърихи Оли
Аббос»-ро, ки яке аз манобеи «Таърихи нигористон»-и Ќозї Ањмади
Кошонї (тав. с. 1494-ваф. с. 1567) мебошад, бархе ба Љурфодиќонї
нисбат медињанд. Ў њамчунин дар илми тафсири Ќуръони шариф
дасти чира дошта, «ба риёзи ин фавоид мустаънис буд ва аз анвори
нукат ва даќоиќи он муќтабис…»17 Машѓулияти ў ба ин илм њангоми
дар Исфањон иќомат карданаш будааст.
Љурфодиќонї дар назму насри њам арабї ва њам форсї моњир ва
устод буд. Аз ќасидаи арабие, ки дар китоб ба тариќи мисол оварда
шудааст, пайдост, ки муаллифи тарљума то кадом андоза ворид
ба забону шеъри арабї аст. Ин нукта аз таъкиди худи муаллиф њам
бармеояд ва Љурфодиќонї ошкоро иќрор мешавад, ки забони арабии
ў хубтар аз форсиаш аст. «Агар касе мактуботи ин заиф дар назму
насри тозї мутолаат карда бошад, магар обе ба рўи кор бозояд… ва
маълум шавад, ки агарчи кавдани порсиям њарун (саркаш – Н.Ѓ.) аст,
маркаби тозиям хушрав аст…»18
Вале пайдост, ки муаллифи тарљума камоли хоксорї ва фурўтании
Љурфодиќонї. Тарљумаи Таърихи Яминї. –Хуљанд: Ношир, 2013, с.16.
Љурфодиќонї. Њамон асар, с. 17.
15
Љурфодиќонї. Њамон асар, с. 18.
16
Љурфодиќонї. Њамон асар, с. 277-278.
17
Љурфодиќонї. Њамон асар, с. 150.
18
Љурфодиќонї. Њамон асар, с. 18.
13
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хешро нишон додааст. Тарљумаи Љурфодиќонї на танњо арзиши илмїтаърихї дорад, балки љанбаи адабии муњимро њам дорост, зеро дар он
достонњои дилкаш, пандњои муассир, байтњои олиљаноби њам арабї
ва њам форсї, масоили мазњабї ва иљтимоии гуногун хеле фаровон
ва бо забони шево матрањ шудаанд. Арзиши илмї-адабии ин китобро Маликушшуаро Бањор муайян намуда, фармудаанд, ки он «яке аз
кутуби бисёр фасењ ва пурмояи забони форсї аст, ки ба сабки асри
худ тањрир ёфтааст. Ва аз њайси фасоњату истењкоми поя ва пурмоягї
бо асли тозї баробарї мекунад».19 Ба ин метавон илова кард, ки
воќеан њам Љурфодиќонї кўшиш ба харљ додааст, то аз матни асл дур
наравад ва њатто бисёре аз ашъори матни арабиро мањфуз дорад. Худи
ў менависад, ки нахостааст, то «ба такаллуфу танаввуќи маќосиду
маъонї китоб дар њиљоби иштибоњ бимонад ва њар фањм бад-он
нарасад»20 ва аз ин рў он чї аз матни арабї њазф кардааст, ба љараёни
њодисањову воќеањо марбут набуда, балки дахл ба суханпардозињо,
печидагињо ва иборатпардозињои адибонаи Утбї дорад ва аз њазфи
онњо зараре ба хонандаву љўяндаи љузъиёти воќеањои сиёсї-таърихии
он солњо намерасонад.
Зимнан, мусањњењи матн дар мавриди ашъори форсии китоб, ки
Љурфодиќонї ба матн ворид сохтааст, ќайд мекунанд, ки чанд байти
он маъхуз аз «Шоњнома»-и Фирдавсї ё «Гаршоспнома»-и Асадии
Тўсист ва боќї ба Алї ибн Муњаммад Абулѓайс – муставфии (яъне
сардафтари ањли девон, ки аз дигар муњосибон њисоб мегирад- Н.Ѓ.)
Абулќосим Алї ибн Њусайн – вазири Љамолуддин Ой Абањ Улуѓ Борбак
тааллуќ дорад.21 Аз ин худи Љурфодиќонї њам иттилоъ медињад: «Ва
ин ќитъа ба садри кабир тољуддин муъинулислом саййидуламосил вас-садр Алї ибни Муњаммад ибни Абилѓайс, ки муставфии ин њазрат ва
воситаи уќди маорифи ин давлат аст, навишта омадааст ва ин китоб ба
мадади њиммати ў ба итмом расидааст. Ва абёти порсї, ки дар сиёќати
он таркиб рафтаст, бештар аз натоиљи хотири ваќќод (равшанхотир –
Н.Ѓ.) ва насоиљи табъи мунќоди ўст, ки назму насраш аз сењри њилолу
оби зулол њикоят мекунад…»22
Маликушшуаро Бањор дар сабки Љурфодиќонї ва ањамияти
ин асар дар таърихи насри форсї менигоранд: «Ман баъд аз насри
Абулмаолї ва «Калила» насре аз насри Љурфодиќонї устувортару
дилпазиртар наёфтаам, на аз Ватвоту Бањоуддин чунин сухан шунида
ва на аз Ќозї Њамиду Нуруддини Муншї чунин ибороти бадеу баланд
Бањор. Сабкшиносї ё таърихи татаввури насри форсї. –Тењрон: Тўс, 1380, с. 304.
Љурфодиќонї. Њамон асар, с. 18.
21
Љурфодиќонї. Тарљумаи Таърихи Яминї. Ба эњтимоми д-р Љаъфари Шиор. – Тењрон:
Бунгоњи тарљума ва нашри китоб, 2537, с. 19 (муќаддимаи мусањњењ).
22
Љурфодиќонї. Њамон асар, с. 277.
19
20
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дидаам ва он љо, ки дасту ќаламро озод сохтаву ќасдаш пардохтани
маънии сирф аст, дар камоли фасоњату саломат аз ўњдаи адои маќсуд
баромада ва дар он љо, ки ќаламро нигоњ доштааст, низ ба хубї њаќќи
санъатро адо кардааст».23
Бо вуљуди ќурбати ин асар ба асл тарљумаи Љурфодиќонї аз
матни аслии «Таърихи Яминї» фарќ мекунад, зеро мутарљим ба
охири китоб бо номи «Хотимаи Яминї» иловаеро замима мекунад,
ки аз иншои худи ў буда, њодиса ва воќеањои замони Љурфодиќониро
фаро мегирад. Ин ќисмат аз лињози њаљм начандон калон аст, вале
он аз назари таърихї дорои арзиши бисёр муњим аст, зеро муаллифи
хотима шоњиди бевоситаи ин њодисањо мебошад. Забони ин ќисмати
асар њам аз љузъии асосии он фарќи љиддї дорад, зеро муаллиф ба
содданависї гаравида, комилан аз истифодаи санъатњои бадеї ва
иборањои иќтибосии арабии мушкил даст кашидааст. Дар њамин
«Хотимаи Яминї (Њаводиси айём)» марсияи арабии иншокардаи худи
Љурфодиќонї ва иборат аз 42 мисраъ оварда мешавад, ки дар ќатли
вањшиёнаи султон Туѓрил ба Рай – охирин султони Салљуќиёни Ироќ
навишта шудааст. Дар охири «Хотимаи Яминї» бошад, ў мадњияи
хешро дар васфи вазир Абулќосим Алї ибни Њасан, ки ба ибораи худи
ў «ќасида дар васфи њолї» аст, меорад. Пас аз ин замимаи дигар бо
унвони «Тарљумаи охири Яминї дар зикри Абулњасани Баѓавї, ки
Утбї аз ў баѓоят ранљида будааст» оварда мешавад, ки бо пешгуфтори
кўтоњи нависанда ё котиби нусха оѓоз меёбад ва дар он мутарљими ин
замима – Абўисмоил Саид ибни Абулмафохири Исфањонї маъруф ба
Суккарї аз љониби котиб барои баробарї љустанаш бо Љурфодиќонї
сахт мазаммат ва ўро шоистаи ин кор намедонад. Асли арабии замима
дар бораи амире бо номи «Абулњасани Баѓавї» аст, ки дар он Утбї аз
ў шикоят ва бадгўйї мекунад.
Замимаи дигари «Тарљумаи Таърихи Яминї» марсияи арабиест,
ки Абўнасри Утбї бар асари марги нобањангоми амири љавон Наср
ибни Носируддини Сабуктегин навишта буд. Љурфодиќонї матни
арабии онро бидуни тарљума ба китоб мулњаќ кардааст. Баъдтар он
аз љониби Њабибуддин Муњаммад ибни Алиасѓари Љурфодиќонї ба
соли 1272/1855-1886 ба форсї ба таври озод тарљума ва ба чопњои
минбаъдаи он мулњаќ карда шуд. Мо, бино бар ќимати калони илмїадабї надоштани ин порчаи шеърї, аз овардани он даст кашидем.
Дар омода намудани ин асар ба сириллик такя бар чопи тењронии
ин асари гаронмоя карда шуд, ки бо эњтимоми доктор Љаъфари
Шиор дар соли 2537ш. дар Бунгоњи тарљума ва нашри китоб ба табъ
расидааст. Тарљумаи ашъори арабии китоб аз мусањњењи матн буда,
23

Бањор. Њамон асар, с. 304.
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таълиќот, тавзењот ва луѓот аз љониби роќими ин сутур тањия шуд.
Дар матн њамчунин ишорањои мусањњењи матн д-р Љаъфари
Шиор, аз ќабили аломати савол њини номаълум мондани маќсуди
муаллиф, аломати сенуќта њангоми хоно набудани вожа дар нусхањо
боќї монда шуд. Ишорањои мусањњењ, ба истиснои бархе аз њолот,
рољеъ ба нусхањои дигар ва гунањои дигари вожа ё иборањо дар ин
нусхањо њазф ва такя ба матни аслї карда шуд. Азбаски д-р Шиор
дар бештари мавориди мушкилоти хондан, таъйини солњои таърихї,
номњои хос, ба вижа дар шарњи ибороту ашъори арабї, ки умуман
дар њошияи китоб тарљумаи он оварда шудааст, аз «Фатњ-ул-вањабї»,
ки шомили матни «Таърихи Утбї» њамроњ бо шарњи комили он аст,
бањра бурдаанд, мо, бо вуљуди доштани ин китоб, руљўъ ба онро, ба
истиснои бархе аз њолот, зарур надонистем.
Лозим ба тазаккур аст, ки д-р Шиор зањмати сангинро бар дўш
ва ба ин васила хидмати арзандае барои матншиносии эронї карданд.
Эшон аз байни нусхањои зиёди ин асар чанд нусхаи мўътабартару
комилтареро аз ќабили нусхаи хаттии Асъад Афандї (Туркия, с.
632/1234), нусхаи хаттии китобхонаи шањид Алї Пошшо (Туркия,
с. 638/1240), нусхаи хаттии мутааллиќ ба Музейи Британиё (раљаби
664/1265), нусхаи хаттии Китобхонаи Аёсўфиё (Туркия, с.696/1296),
нусхаи хаттии Китобхонаи созмони луѓатномаи Дењхудо (Эрон, с.
1265/1848) ва њамчунин нусхаи чопи сангии Тењрон (соли 1272/1855)
ва нусхаи чопии Тењрон ба кўшиши Алї Ќавим (соли 1334/1915) ва
ѓайраро интихоб ва бо онњо ќиёсу муќобала намудаанд. Чунин шеваи
тасњењ ба эшон имконият додааст, то як нусхаи нисбатан комилтар ва
боэътимодтари ин асари гаронбањоро рўи кор оранд.
Мунтањо, бо истифода аз фурсат, ба њамаи шогирдону дўстони
донишмандам Н. Њамробоев, Ф. Ѓиёсова, О. Сулаймонов, И. Рањимов,
О. Мирмуњаммадов, Р. Низомиддинова, М. Њакимхољаева, М.
Њасанова, М. Ќозимова, ки дар гирдоварии маъхазњо, чоп ва хондани
ин асар ба ин љониб зиёда муњаббат ва муованат намуданд, сипос ва
миннатдории хешро иброз медорам.
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БИСМИ-Л-ЛОЊИ-Р-РАЊМОНИ-Р-РАЊИМ
ВА БИЊИ НАСТАЪИН
Сазовортарин чизе, ки забони гўянда бад-он машъуф24 бошад ва
инони љўянда бад-он маътуф, њамду санои Борї, љаллат ќудратуњу ва
алат калиматуњу,25 аст, ки одамиро ба мазийяти аќл ва фазилати фазл
махсус гардонид ва зоњири ў ба љамоли сурат ва камоли њайъат биёрост
ва ботини ў ба нури маърифат музайян ва мунаввар кард ва саодати
њидоят арзонї дошт, то ба назари соиб ва фикри соќиб дар аљоиби
ќудрат ва ѓароиби фитрат назар кард. Ва бидонист, ки ин Суњуфи
Ангилюн,26 ки ба аъшори кавокиб27 мулавван аст ва ин саропардаи
бўќаламун, ки ба анвори савоќиб28 музайян бе рофее њаким ва сонее
ќадим суратпазир нест. Ва ин бисоти ахзар,29 ки мурассаъ аст ба
љавоњири азњор ва ин басити аѓбар,30 ки муламмаъ аст ба мафољири
анњор бе ќодире доно ва муќаддире тавоно мумкин нест. Ва бар вуљуди
хеш, ки олами суѓро аст, андеша гумошт, ки ин наќш, ки нигошт ва
аз ночиз ба њаййизи31 чиз овард ва дар зулмати рањм тафосили аљзо
ва таќосими аъзои ў таркиб ва тартиб кард ва ќолаби музлими ў ба
шўълаи њаёт равшан гардонид ва лумъае32 аз файзи нур ба њиросати
асос ва иёлати хиттаи вуљуди ў боздошт. Ва чун тахмири тинату
тадбири зинати ў ба итмом расид ва њангоми рењлату миод нањзат ба
фазои сањро наздик шуд, пешї33 нузуле лоиќ нињод ў ва ѓизое мувофиќ
бунёд ў, ба маљории пистони њозина34 фиристод. Ва њар якро аз малоззу
шањавоти дунё ба робитаи матин дар љузве аз аљзои ў баст ва воситаи
узве аз аъзои ў сабаби интифоъ ва истимтои ў гардонид, то ба њиддати
басар аз алвону аквон ва мутабарраљоту мутаназањњот таматтўъ меёбад
ва ба њисси самъ аз асвоту замзамаи њайвонот бохабар мешавад ва ба
Машъуф – 1. Шефта, дилбохта 2. Шод, хушњол.
Бузург аст тавоноии ў ва баланд аст суханаш.
26
Суњуфи Ангилюн – 1. Китоби Монї 2. Инљил.
27
Аъшори кавокиб - дањякњои ситорагон.
28
Савоќиб љамъи соќиб – 1. Равшанињо 2. Ситорањои равшанидињанда.
29
Бисоти ахзар – кураи Замин.
30
Басити аѓбар – Замин
31
Њаййиз – 1. Љой, макон 2. Канори њар чиз.
32
Лумъа – равшанї, партав.
33
Мусањњењи матн д-р Шиор ќайд мекунад, ки дар њамаи нусхањо ин вожа бо «йо»
омада. Аз сиёќи иборат маълум мешавад, ки муаллиф онро ба маънии «аз пеш», «ќаблан»
корбаст намудааст.
34
Њозина – доя.
24
25
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њоссаи завќ ба анвои матъуму машруб илтизоз35 мекунад ва ба ќуввати
нотиќа аз асрору иродати хеш хабар бозмедињад. Ва вазире басир ва
ќањрамоне хабир аз олами аќли кул(л) ба кифояти муњиммоту тартиби
маош ва маоди36 ў боздошт, то минњољи манофеъ ва музор(р) пеши
чашми ў равшан медорад ва дарсе аз маърифати масолењ ва мафосид
бар лавњи тафаккури ў менависад.
Пас дуруд бар равони муќаддас ва равзаи зоњира ва турбаи
тоњираи Муњаммади мустафои муљтабо – хотаму-н-набиййин ва ќоидул-ѓурри-л-муњаљљалин, салавоту-л-Лоњи ва саломуњу алайњи37 бод, ки
субњи рисолати ў сањни гетї аз зулмати залолат пок кард ва ойинаи
занголуди дилњо ба мисќали38 њидоят љило дод ва халќро аз шараки
ширк39 бирањонид. Ва сад њазор рањмату ризвон ва тањийяту салом
бар зоти муаззам ва итрати40 тоњира ва ањли байти вай, ки масобињи
анвор ва мафотињи асроранд ва ашёу атбоъ ва асњобу ањзоби ў бод.
Дуруде, ки азёли41 он ба насими равзаи хулд муаттар бошад ва атноби
он ба масомир ва автоди хулуд мусаммар ва би-л-Лоњи-л-исмату ва-ттавфиќ42.
Њамегўяд бандаи мухлис Абушшараф Носењ ибни Зафар ибни
Саъд ал-Муншї ал-Љурбозиќонї, таваллоњу-л-Лоњу фї динињи ва
дунйоњу43: Чун Эзиди таъоло хиттаи Ироќ, балки љумлаи офоќ ба юмни
раъй ва равийят ва фарри иќболу давлат ва улувви рутбату нумув(в) ба
султат ва нифози авомиру навоњї ва камоли асбоби подшоњї подшоњи
олам, одили муайяд, музаффари мансур, муљоњиди муробит, љамолуд-давла ва-д-дин, носиру-л-ислом ва-л-муслимин, малику-л-умарои
фї-л-оламин, салоњу-л-олам Улуѓ Борбак Айба, аъла-л-Лоњу амрању
ва рафања ќадрању ва аъазза насрању44, биёрост ва ўро ба хасоиси инсофу маъдалат ва басти љаноњи раъфату рањмат бар зуафои раийят ва
ифозати эњсону анъом бар хоссу ом ва ифодати алтофи карам ва аснофи ниам бар вазиу шариф махсус гардонид ва айёму сооти ў рањинаи
Илтизоз – лаззат бурдан.
Маод – 1. Бозгаштан 2. Олами охират.
37
Мўњри паёмбарон ва роњбари сафедон, дуруду саломњои Худої бар ў бод! Манзури
нависанда аз «муњаљљалин» уммати Паёмбари Акрам (с) аст ва Паёмбари Акрам (с) дар
як њадиси хеш фармудаанд: Умматї ал-ѓурру-л-муњаљљалун. Ин хадис дар њаќќи мусалмонон аст, ки ба шарофати вузўъ ва баргузории намоз покизаанд. «Муњаљљал» дар забони
арабї аслан маънии асперо дорад, ки њар чањор пои ў сафед аст.
38
Мисќал – олати зудудан, љило додан.
39
Шараки ширк – доми куфр.
40
Итрат – фарзандон, авлод.
41
Азёл љамъи зайл – охири њар чизе ва дунболи он.
42
Аз Худост нигањдориву тавфиќ.
43
Худованд ўро дар дину дунёяш мавриди иноят ќарор дињад!
44
Худованд кори ўро бартар ва ќадрашро баланд гардонад ва пирўзии ўро устувор
бидорад!
35
36
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таъсиси ќавоиди хайрот ва таъкиди маоќиди ќурбот ва њирс бар базли
кароими амвол ва нафоиси захоир дар вуљўњи мубаррот ва садаќот ва
бинои арбитаву45 ќанотир46 ва тартиби масољиду манобир сохт. Ва дар
ањде, ки мавсими љавру замони зулм буд, арсаи њамийяту њимоят ва
канафи47 инояту риояти ў малљаи зуафо ва мавъили фуќаро48 ва паноњи
ситамрасидагон ва валиљаи мазлумон49 шуд, то њар куљо касеро пой аз
мазаллаи ахтор зоил мешуд, даст дар урваи вусќо эњтимоми боргоњи
маймуни ў мезад ва ба исмати љавор ва зиммати зинњори ў тамассук
мељуст ва њар киро аз муфавваќи камони замон тири накбате мерасид,
никояти љароњати хеш ба марњами раъфат ва рањмати ў муолаљат
мекард. Ва њар киро анёби навоиб ба самуми ѓамум хаста мекард, ба
тарёќи ишфоќи ў тадовї месохт. Ва аз бадви шуњури санаи иснайни ва
самонина ва хамсумиата (аввали моњњои соли 582/1186), ки навбати
салтанати Оли Салљуќ дар Ироќ ба поён расид ва малики муаззам
Атобаки Аъзам Муњаммад ибн ал-Атобак ас-Саъид Элдигиз, рањимањул-Лоњ, ки имоди он мамлакат ва низоми он давлат ва роъии рама ва
њомии њама буд, бастаи доми аљал шуд ва мулк аз варљу50 шукўњ ва
зебу зинати раъю равийят ва ќањру ќувват ва њайбату сиёсати хеш отил
гузошт ва кори Ироќ музалзал ва музтариб гашт ва шаётини атрок аз
шишаи забт берун афтоданд. Ва ќурби сад ѓулом аз кибори мамолики
ў, ки њар як ифрите аз афорити унс буд ва фиръавне аз тавоѓити башар,
пой аз љоддаи ростї берун нињоданд. Ва њар як тамаъ дар мулки Ироќ
мустањкам карданд ва дар тарафе ба ќалъае мустазњар шуданд ва роњи
ањли айсу51 фасод боздоданд ва наќќоши ќадар ин байтњо бар сањифаи
њоли ў менавишт:
Рийосатун боза фї раъсї васовисуњо
Тадуру фињи ва ахшо ан тадура бињи [1].
Дар сар дорї, ки бар сар афсар дорї
В-андар сари он шавї, ки дар сар дорї.
Ва баъзе бар хонаи маволии хеш хуруљ карданд ва ба муонидони
давлат илтиљо сохтанд ва ба ташвишу фитна ва тафриќи калима
гаройиданд ва ќурби бист сол мадади ин фитнат ва моддаи ин мењнат
дар тазоюд буд, то хонањои ќадим бирафт ва дар њеч ямин ясор намонд
Арбита љамъи работ – корвонсаройњо.
Ќанотир љамъи ќантара – пулњо, кўпрукњо.
47
Канаф – 1. Њимоят 2. Паноњ, соя 3. Карона, љониб.
48
Малљаи зуафо ва мавъили фуќаро – мањалли пазироии нотавонон ва паноњгоњи
бечорагон.
49
Валиљаи мазлумон – дўсти ситамдидагон.
50
Варљ – 1. Ќадр, мартаба 2. Фарри эзидї.
51
Айс – 1. Табоњї 2. Зиён.
45
46
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ва ањли мукнат52 ба фаќру фоќа мумтањан гаштанд ва дарвешон ба фано
расиданд ва амлок њалок шуд ва зиёъ ба заёъ расид53 ва ањли њарсу заръ
мутафарриќ гаштанд ва амокину масокини эшон маъвои вуњушу сибоъ
шуд. Ва ин подшоњ, ки доим умрбод дар айёми мунотањаи54 эшон пой
дар домани виќор кашид ва ба мањрусаи фарзин, ки фарру зини љањон
аст, мутамаккин шуд ва ба ќадаме росих ва азме собит дар њаводорї
ва њифзи хонадони карими атобакї, аъаззању-л-Лоњу,55 таассуб намуд
ва њаќгузорї кард ва бо њеч мутаѓаллиб дарнасохт ва бар чанд фурза,56
ки дар тадбири девони ў буд, ќаноат кард. Ва донист, ки њама бастаи
залол57 ва хастаи накол хоњанд шуд, то ба муддате наздик арсаи давлат
аз музоњамати эшон холї монд. Баъзе дар доми тамаъ гирифтори
дамору58 хасор59 гаштанд ва бархе нишонаи тири дуои мазлумон
шуданд ва ќавме дар њовияи куфрону исёни валинеъмат асири хизлону
адбор монданд.
Ва хоќони аъзам, подшоњи муаззам, шамсу-д-давла ва-д-дин,
нусрату-л-исломи ва-л-муслимин, малику мулуки умарои-ш-шарќи
ва-л-ѓарб -Ойтуѓмиш, њараса-л-Лоњу љалолању ва зоъафа иќболању,60
ки ноби ањад(д) ва рукни ашад(д) буд ва имоду умдаи мулк ба хутбаи
каримае аз кароими ин подшоњ, ки зубдаи турк ва зебандаи мулку
мамлакат аст, истисъод61 намуд. Ва ба василати ин вуслат62 атноби
иќболу давлати хеш ба автоди63 субот мусаммар гардонид ва ба юмни
мусоњарат ва музоњарат раъю рувийяти ў музоњимон ва мунозиони
мулкро љавоб боздод ва ба мушоракату мушобакати якдигар хонаи
хољазодаи хеш худованди олам султонуссалотин Абўбакр ибн алАтобак ал-Аъзам Абиљаъфар Муњаммад ибн ал-Атобак ас-Саъид
Элдигиз, халлада-л-Лоњу мулкању ва султонању,64 барљой бидоштанд ва
лашкари Шому Арман ва диёри Бакру Хоразм ва дигар мавозеъро, ки
чашм бар диёру амсори Ироќ нињода буданд ва гардани тамаъ ёзида,
минќор бозгирифтанд. Ва ширъаи65 мамолик аз шавоиби кудурат66
Ањли мукнат – 1. Ањли ќудрату тавоної 2. Ањли сарват.
Зиёъ ба заёъ расид – хостањо (замин, об, дарахт) талаф гардид.
54
Мунотања – 1. Шох задани гов ба якдигар 2. Дафъ кардан 3. Шохзанї 4. Мудофиа .
55
Худо азизаш бидорад!
56
Фурза – дањони давот.
57
Залол – гумроњї.
58
Дамор – њалок.
59
Хасор – нестї, табоњї.
60
Худо фарру шукўњи ўро нигањ дорад ва иќболашро дучандон гардонад!
61
Истисъод – 1. Ёрї хостан 2.Саодат љустан 3. Некбахт шудан.
62
Вуслат – пайвастагї, пайванди занушўї.
63
Автод љамъи ватад – мехњо.
64
Худо мулку подшоњии ўро љовидон кунад!
65
Ширъа – обишхўр, машраб, оброња, маљрои об.
66
Кудурат – 1. Тирагї, торикї 2. Нопокї 3. Малол.
52
53
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софї шуд ва аз њайбати шамшери ин ду подшоњи номдор дар аќосї ва
адонии67 љањон гург аз тааррузи оњу табарро намуд ва тињу ба зиммати
боз тавалло сохт ва чашми фитна дар хоби нўшин шуд ва дидаи адл
бедор гашт ва бисоти амну амон густурда шуд. Рубоъийя:
Дар ањди ту шер ќасди оњу накунад,
Бо мўри заиф мор нерў накунад.
Дар даври ту боз агарчи бемор шавад,
Аз бими ту орзуи тайњу накунад.
Ва имрўз бињамди-л-Лоњи ва маннању68 ва ба иќболи ин ду сардори
комгор ва ду подшоњи фармонравон асоси адлу инсоф мавзўъ аст ва
расми бидъату љавр ва зулм марфуъ ва мадфуъ. Њаќ(ќ) таъоло солњое
номутаноњї аз давлату подшоњї таматтўъ дињод ва сояи маъдалат69
ва шафќати эшон бар зуафои раийят поянда дород ва йарњаму-л-Лоњу
абдан ќола оминан!70
Ва ба њукми он, ки ин хиттаи мухтасар, ки масќатурраъси71 ин
заиф аст, дар тасарруфи девони ин подшоњ буд ва ба юмни иёлат ва
њусни кафолати ў мушарраф ва бештари авќот ва муаззами сол ин
љойгоњ муќом мефармуд ва ба мутаназзањоти шикор ва сањории ин
буќъа майл менамуд, ба навбате, ки иттифоќи ќудуми рикоби маймун
афтод бар хотир гузашт, ки (шеър):
Ло хайла индака туњдињо ва ло молу
Фалйусъиди-н-нутќу ин лам йусъиди-л-њолу [2].
Љое, ки Сулаймон мулк бирасид, сазад, ки агар чун мўр камари
хидмат бибандам ва бад-ин хатти чун пойи малах љузве чанд нависам
ва дар он тарфе аз ахбору асмори мулук ва таворихи подшоњон дарљ
кунам ва ба Њазрати Олї тўњфа барам, то дар авќоти фароѓ ва сооти
хилват ба истимои он истиносе72 фармояд ва аз таќаллуби ањвол ва
табаддули абдол эътиборе гирад.
Ва дар ин боб ба соњиби одил, муайяд, музаффар, мансур,
муњаззибу-д-дин, љамолу-л-ислом, саййиду-л-вузаро, кариму-л-олам
Абулќосим Алї ибн ал-Њасан ибни Муњаммад ибни Абињанифа,
њараса-л-Лоњу улоњу,73 ки Осафи мулк ва дастури давлат буд, машварат
кардам ва иљозат хостам. Эњтизозе балиѓ74 намуд ва ишорат кард, ки
«Китоби Яминї» аз таснифи Утбї китобе муфид аст ва бо њиллати
аљзо ва хиффати њаљм муштамил аст бар шарњи мавоќиф ва маќомоти
Аќосї (љамъи аќсо) ва адонї (љамъи адно) – дуртарњо ва наздикњо.
Бо ситоиши Худованд ва ба сабаби эњсони ў.
69
Маъдалат - додгарї, дудгустарї.
70
Ва Худо бар бандае, ки омин гўяд, бибахшояд!
71
Масќатурраъс – зодгоњ, љои таваллуд.
72
Истинос – 1. Ором гирифтан 2. Унс гирифтан.
73
Худо бузургворї ва маќоми ўро нигањ дорад!
74
Эњтизозе балиѓ – шодии комил.
67
68
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султони ѓозї Мањмуд ибни Сабуктегин, рањимању-л-Лоњ75 ва бархе аз
ањволи Оли Сомон ва набзе аз айёми Оли Бўя ва аз ахбору осори мулуки
тавоиф ва умарои атроф њам баъзеро мутазаммин аст. Савоб он аст, ки
онро ба иборате, ки ба афњом наздик бошад ва турку тозикро дар он
идрок афтад, ба порсї наќл кунї ва аз услуби китоб фаротар нашавї
ва аз такаллуфу тасаллуф муљонабат намої ва ба алфози башиъ76 ва
луѓоти ѓариб тамассук насозї ва бад-он чи бадоњати хотиру саховати
табъ даст дињад, ќаноат намої, то ман ба машшотагии ин арўс ќиём
намоям ва зифи77 ин бизоат пеши амир ба амирї баркор кунам.
Ва ду навъ аз анвои фавоид аз ин китоб рўй намояд: яке он, ки
ин подшоњ, ки то абад боќї бод, чун дар ањволу атвори аслофи мулуку
салотин ва бастати мулку нифози њукму љалолати ќадр ва комрониву
фармонравонии эшон нигарад, ки тасорифи айём ва таѓойири шуњури
аъвом бар эшон ибќо накард ва њол њама ба завол расид. Ва аз эшон
љуз некномї ва хайроту мубаррот ва ойини доду бахшиш ва бахшоиш
бознамонд, басирати ў дар имзои ин маънї соќибтар гардад ва раѓбати
ў дар таќдими ин абвоб содиќтар шавад. Ва дувум он, ки ќадри ањли
фазлу фазоил ва арбоби њунар бишиносад ва бидонад, ки он подшоњон
дафоини љањон ва хазоини олам бар ањли шамшер сарф карданд ва
бандагонро ба бањои гарон дар тањти риќ(ќ)78 ва мулк оварданд ва
эшонро дар мулки љањон мушорику мусоњими хеш гардониданд. Ва
њеч кас аз эшон беш аз муддат њаёт вафо нанамуд ва баъд аз инќизои
умр ба коре наёмад ва дабире ба панљто коѓаз ва ќурсе мидод, ки ду
дирами сиёњ арзад, зикри эшон бар сафњаи айём бинигошт ва доѓи эшон
бар пешонии рўзгор нињод ва номи эшон то абад муайяду мухаллад
гардонид ва бутуни дафотир ва мутуни сањоиф ба зикри айёму аќволу
афъоли эшон пур кард. Ва ќурби сесад сол гузашт, то аз мањомиди
Мањмуд ибни Сабуктекин достон мезананд ва аз мафохир ва маосири
Оли Бўя бозмегўянд. Шеър:
Лав ло Љарирун ва-л-Фараздаќу лам йакун
Зикрун љамилун мин Банї Марвони.
Ва мулуку Ѓассонин тафонав ѓайра мо
Ќад ќолању Њассону фї Ѓассони [3].
Ва зикри мањомиди Салљуќиён, ки мамлакати ин ду подшоњ
ќутре буд аз аќтори мамолики эшон ва њукми ин ду сардор ќатрае
буд аз дарёи салтанат ва подшоњии эшон, то на бас муддате сипарї
хоњад шуд ва номи эшон аз љароиди хавотир мањв хоњад гашт ва чун
Худо рањматаш намояд!
Алфози башиъ – зишт, нозеб.
77
Зиф//Зайф – пули зару нуќраи ќалбакї, носара.
78
Риќ(ќ) – бандагї, бардагї, убудият.
75
76
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ањли фазл дар айёми эшон њаззе79 наёфтаанд ва ба шарњи маќолоту
маќомот ва ѓазавоти эшон эътиное нанамуда, кас аз эшон ёд наёрад ва
аз маъоливу масоии эшон ёдгоре намонад.
Ин ишорат аз соњиби одил, азза насруњу,80 ќабул кардам ва
мисоли ўро имтисол намудам ва ин њасана бо савобиќи аёдиву авотиф
ва саволифи авоиду авориф, ки дар муддати умр аз соњати љалол ва
суддати81 инъому ифзоли82 ў ёфтаам, музоф кардам ва ба наќли ин
китоб аз тозї ба порсї машѓул шудам фї рабиъи-л-охари санати салос
ва ситтимиата (дар IV. 603/I.1207) ва ањли хибрату маърифат донанд,
ки дар луѓати Аљам маљоли зиёдатї тааннуќе нест.
Ва Абўнасри Утбї, рањимању-л-Лоњу ва таљоваза ан саййиотињи,83
дар таќриру тањрири ин китоб сењри њалол намудааст ва бадоеи аъљоз
зоњир карда. Ва агар касе аз ављи он фасоњату риќќати он иборат
дар њазизи84 ин тарљума ва ракокати ин калима хоњад нигарист, љуз
фазињат њосиле набошад. Ва мани заиф дар мавќифи ќусуру таќсир
воќифам ва дар манзили аљзу тањайюр мутаваќќиф ва ба ќиллати
бизоат ва ќусури синоат мўътариф. Аммо узр аз ду ваљњ зоњир аст: яке
он, ки нахостаам, ки ба такаллуф ва танаввуќ маќосиду маонии китоб
дар њиљоби иштибоњ бимонад ва њар фањм бад-он нарасад. Ва дувум
он, ки арсаи арабийят фусњате тамом ва иттисое комил дорад ва агар
касе мактуботи ин заиф дар назму насри тозї мутолаат карда бошад,
магар обе ба рўи кор бозояд ва аёри ин калимотро салоње ва авори ин
туррањотро ислоње зоњир гардад. Ва маълум шавад, ки агарчи кавдани
порсиям њарун85 аст, маркаби тозиям хушрав аст ва агарчи кисвати86
муњалњали аљамиаам халаќ87 аст, њуллаи88 муфаввафи арабийятам
некнав аст. Ва агар дар замони Оли Сомон ва айёми Оли Бўя, ки
рўзи бозори фазлу фазоил буд ва ѓаввосони адабу њунар дар дарёи
муруввату футуввати эшон дурњои самин ва љавоњири нафис меёфтанд
ва аз равзаи аёдї ва аворифи эшон мартаъе89 хасиб ва марбаъе90
аниќ доштанд ва ба силатњои љазил ва ташрифоти љамил мутањаззї
мешуданд, дар риёзи ниам эшон чун андалеб навои хуш мезаданд ё
Њаз(з) – бањра, насиб.
Пирўзии ў устувор бод!
81
Суддат - остона.
82
Ифзол – 1. Зиёд кардан 2. Некўї кардан 3. Сипос нињодан.
83
Худой ўро рањмат кунад ва аз хатоњояш даргузарад!
84
Њазиз – нишеб, пастї.
85
Њарун – саркаш, тавсан.
86
Кисват – љома, хилъат.
87
Халаќ – кўњна, жанда.
88
Њулла – љомаи нав, нигорину мунаќќаш.
89
Мартаъ – чарогоњ.
90
Марбаъ – љойи таваќќуф дар фасли бањор; дача.
79
80
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чун сор бар канори гулзор тараннуме банаво мекарданд, бадеъ набуд.
Имрўз, ки боди ќабули фазл рокид асту оташи ѓайрати акобир
хомид ва фазли фузул ва мардум аз ањли илм малул ва дарахти синоат
номусмир, агар на ин њушошаи макрамат ва баќийяи акобир соњиби
одил саййидулвузаро атола-л-Лоњу аъмора-л-маъолї битули баќоињи91
њунарваронро дил бозмедодї ва ба ривољи кор ва нафоќи бозори эшон
эњтизозе менамудї, раќами савод бар баёз кашидан њаром будї ва
илтифот ба махозини кутуб мањзур гаштї.
Ва ин заифро дар исно ва итрои ин њазрат, њаффања-л-Лоњу бил-љалоли92 ќурби ду њазор байт назм аст, ки аксари он дар маљмўе, ки
ба «Равзат-ул-њузн» машњур аст, мастур ва баъзе дар маљаллае, ки ба
«Шуълат-ул-ќобис» мавсум аст, марќум ва мазбур. Ва ин як ќасида,
ки дар тањнияти ќудуми муборакаш ба ваќте иншо карда омадааст,
тазмин карда шуд. Вусуќ ба камоли карам ва макорими мавлавї
соњибї кабирї саййиду-л-вузарої њосил аст, ки раќами таљовуз бар
ин њафавоту асарот фармояд кашид ва зайли афву маѓфират бар ин
зиллот фармояд пўшид. Ва-л-ќасидату њозињи:93
Лаќад таракат рубъа-л-ќулуби харобо
Мањан зарабат би-л-аљраъина ќибобо.
Йашмана бињо суњубан фаламмо варадтуњо
Кафоњунна љафнї ан йашмана сањобо.
Изобу-с-санойо ан табассамна ан разан
Ва ан њољањанна-л-утбу кунна изобо.
Ва мо таййибу анфоси-с-сабо ѓайра аннању
Тазаммаха мин анфосињинна фатобо.
Вало ибќу-т-туффоњи алло лианнању
Таъаллала мин афвоњињинна рузобо.
Ва раќќа насиму-л-фаљри минњунна њайсумо
Нашарна насифан ав аљална сихобо.
Аљарна ниќобан кай йасунна малоњатан
Фазоъафна малањан из аљарна ниќобо.
Таро кулла мамдуди-с-суродиќи њавлању
Куъуба римоњин йањтамина каъобо.
Бикулли њамиййи-л-унфи йасруфу нобању
Изо њадасун байна-л-аширати нобо.
Шадидун каљулмуди-с-сафо ѓайра аннању
Изо мо азобатњу-л-њафизату зобо.
Муњаљљабатун мин дунињо масраъу-р-радо
91
Худованд умри бузургињоро ба дарозии баќои ў тўлонї кунад, яъне, бо дарозии
умраш бузургвориву кароматњо низ пойдор бошанд.
92
Худованд боргоњи ўро бо љалолу шукўњ пўшонад!
93
Ва ин ќасида ин аст.
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Фасора лањо дуна-л-њиљоби њиљобо.
Њум зањабу фаистањваша-л-ќалбу баъдуњум
Фаосара баъда-з-зоњибина зињобо.
Факайфа суллувї анњум баъда мо аро
Илайњим суњулан љамматан ва зиробо.
Ва ќад кунту ло арзо биъишї ва ан ѓадо
Мина-л-буъди мобайна-л-ањаббати ќобо.
Зарунї фаиннї кулламо њаббати-с-сабо
Сабуту ва ло арзо биан иттисобо.
Або сидќу ваддї ли-л-вазири такаллафо
Мина-л-њубби шайъан аддаъињи кизобо.
Абилќосиму-л-мурбо ало Ол Ќосим
Халоиќа минњум мурратан ва изобо.
Хасибу макони-р-рањли вадќу банонињи
Изо лам йусиб вадќу-с-сањоиби собо.
Кариму-с-саљойо ло йухибу вуфудању
Изо вофиду-л-бањри-л-ѓутомити хобо.
Муњаззибу дини-л-Лоњи ман тамма фї-л-уло
Фатамма бињи ваќсу-л-алои нисобо.
Вазирун њаво фї њавзати-л-мулки њаќќању
Ва ќад кона мулку-л-охирина ѓилобо.
Каримун њамо мин кулли зибин савомању
Ва азро бињи мин роњатайњи зиобо.
Ариййу ѓирори-с-сайфи оло њусомуњу
Бираѓми-л-идо алло йалиќу ќиробо.
Изо мо рао мин хазрати-з-заъфи равзатан
Йатинну зубобо шафратайњи зубобо.
Рао аннању ин њаззању њаќќа њаззатин
Тафоно бињи ањлу-з-замони фањобо.
Ва ма-л-њилму илло ан йусомињу мољидун
Закиййун мато йањзї-л-њасуду таѓобо.
Фатан саканат фї-л-арзи куллу азиматин
Литањрикињи тањта-л-аљољи рикобо.
Ва асъаду ањлу-т-тољи ман залла индању
Йубоширу арзан ав йабусу туробо.
Ва кона иддаъа-л-бањру-л-хизамму футувватан
Фаламмо рао љадво йаминука тобо.
Ва зоњамању мин људи каффайка ќатратун
Фасорат ало захри-л-убоби убобо.
Ва аќломука-л-лотї рададна катибатан
Муламламатан мањмо сатарна китобо.
21
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Тахаййалати-л-аъдоу минњо ароќимо
Файањзару минњо ан тамуљља луъобо.
Тазубу миророту-н-нуфуси муњобатан
Изо арафат фимо хататта итобо.
Ва ло ора ан йалќа-л-камиййу ѓазанфаран
Йукоширу ан анйобињи файањобо.
Ва лам йуњљими-л-аъдоу алло линнањум
Рау хатаа-л-ињљоми анка савобо.
Кааннака анта-д-дањру ло йаърифу имруун
Лака-л-ќатва ав минка-л-њазимату обо.
Рамайта љунудан би-л-љунуди фаасбањат
Авоилуњо тањта-з-зуноби зунобо.
Бизарбин ало зарбин изо њоља тарфању
Раайта ало зањри-л-уќоби уќобо.
Изо исвадда лайлу-н-нањќаъи азњо синонуњу
Йалуњу ало раъси-л-вашиљи шињобо.
Њазарта факона-л-айшу мислука њозиран
Фаламмо рао ан ѓибта анно ѓобо.
Ва аќсама ќалбї ло йаубу суруруњу
Мада-д-дањру илло ан азамта ийобо.
Разино мина-л-аййоми из убта солиман
Ва кунно алайњо ќабла зока ѓизобо.
Ва њаќќа алайна-л-њамду њина тањаќќаќат
Мавоъиду дањри лам йазална суробо.
Ва ќаррат бика-л-айну-л-латї абаротуњо
Тафавна ало бањри-л-љуфуни њубобо.
Аъид назаран нањвї лийарљаъа назратї
Ва аътоза мин баъди-л-машиби шабобо.
Ва њаввин алайка-л-усра инна вароању
Мина-л-йусри йавман марљаъан ва маобо.
Ва ман аллаќат каффоњу би-с-сабри йактасибу
Мина-н-наљањи мо лам йањтасибњу њисобо.
Ва ло туѓлиќу-л-аййому бобан мина-л-муно
Ала-л-маръи илло ва њийа тафтању бобо [4].
Ва агар дар шарњи маолї ва маонї, ки зоти муаззами ин хољаи
мукаррам ва вазири беназир бад-он мумтоз аст, басте равад, ба
истиѓроќ авроќ ба поён нарасад ва ба њеч атнобу асњоби истикмоли
он, балки шарњи љузве аз аљзои он муќаррар нагардад.
Ва дар ин айём, ки ќањтсоли фазлу фазоил аст ва рўзгори љофї
бар њиќди ањли одобу арбоби њунар камар бастааст ва кавкаби
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синоат дар мањовии њубут муваббал94 гашта ва љањл истило ёфта
камоли фазлу улувви њиммат ва сиати садру ѓазорати нањр ва юмни
наќибату95 сидќи лањљат ва шарафи убуввату иттисои арсаи футувват
ва разонати ќадру саљоњати хулќ ва арйањийяти96 табъу хасоиси карам
ва мањосини шиями97 ин садри фозили муфаззал ва ин хољаи маќбули
муќаббал, узрхоњи рўзгору айбпўши айём омадааст. Ва ањли тамйиз
дар њавољири ин њирќат ва зањоири ин машаќќат дар зилли залили ў
иктинон98 сохтаанд ва дар њирзи99 њариз ва њисни100 њасини эњтимоми
ў гурехта. Ва як њасана аз мањосини зоти ў он аст, ки дар тавориху
ансобу ањволи умам ва мавоќифу маѓозии мулки Арабу Аљаму шуаби
он илм хавзе тамом фармудааст ва дар ин фан мутабањњир ва райён
гашта ва бар тасорифи ањдос воќиф шуда ва раъйи ў ба муморасати ин
фан матонат ёфта ва ба таљоруби айём муртоз шуда ва замири мунир ва
хотири отири ў ойинаи равшан гашта, ки акси асрор ва ѓаври афкору
авоќиби умур ва хавотими аъмол чун шўълаи офтоб пеши ў возењ ва
лоењ бошад.
Ќитъа:
Эй фикрати ту мушкили имрўз дида дї
В-эй њиммати ту њосили имсол дода пор.
Ќодир ба њукм бар њама кас осмонсифат,
Фоиз ба људ бар њама халќ офтобвор.
Дар абр гар зи дасти ту як хосият нињанд,
Дасти тињї бурун надамад њаргиз аз чанор.
Ва дигар хислате аз хасоили њамида ва хилоли писандидаи ў
он аст, ки як ламњатулбасар101 аз умри ў, ки амдоди он ба имтидоди
рўзгор муттасил бод, зоеъ намонад ва агарчи муаззами кори ў ба њифзи
муњиммоти мулк ва масолењи мусалмонон масруф бошад, чун лањзае
фароѓї ёбад, ба мутолаати кутуб ва муљоласати фузало ва муонасати
њукамо ва бањс аз даќоиќи илм ва нукати њикмат ва маърифати
ќавонини улуми адёну абдон истинос љўяд ва айёму анфос бад-он
мустаѓраќ дорад. Ва агар даъво кунам, ки муќавваси чатри фалак бар
чунин бузургї соя наяфкандааст ва дар рубъи маскун дар мураббаи
маснади вазорат чун ў вазире нанишастааст, ба балоѓоти баён ва
шањодоти аён мусаббат шавад ва ба далоили мубайян ва њуљљатњои
мубарњан мусаљљал гардад. Шеър:
Муваббал – дар машаќќат ва вубол афтода.
Наќибат – 1. Кафолат, сарпарастї 2. Донишманд будан.
96
Арйањийят – некeхислат, хуштабъ.
97
Шиям љамъи шима – хулќњо, хўйњо.
98
Иктинон – пинњон шудан, орамидан
99
Њирз – 1. Паноњгоњ 2. Бањра, насиб 3. Бозубанд.
100
Њисн – диж, ќалъа.
101
Ламњатулбасар – чашм ба њам задан, мижа задан.
94
95
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Ва ќад аддаъї ан лайса фї-н-носи мислуњу
Фало тункиру ав каззибуни бивоњиди [5].
Ва њар кас, ки ба Кошон, ки маќарри из(з) ва матлаи саодат
ва маншаи сиёдати ўст, расида бошад ва мабонии хайроту маљории
садаќоти вай дида ва хонгоњу махозини кутуб ва он ахоири захоир ва
ѓароиби раѓоиб ва ќамотири дафотир ва нафоиси сафоин ва аълоќи
авроќ, ки он љойгоњ љамъ аст, мушоњадат карда ва бар дорулмарзо ва
форуќњои самин ва анвои адвия ва маољин ва тафриќаи он бар фуќарову
масокин иттилоъ ёфта, донад, ки улувви њиммати ў дар абвоби хайру
тањсили илм ва эњтимом ба анвои њунар то чї њад будааст. Ва бар
ќудрати Бории таъоло истидлол кунад, ки љањоне дар љавоне ва оламе
дар олиме ва бињиште дар сириште ва бањре дар нањре таъбият тавонад
кард. Шеър:
Лайса мина-л-Лоњи бимустанкарин
Ан йаљмаъа-л-олама фї воњиди [6].
Лољарам ба юмну баракати насињати ў подшоњи одил салоњул-олам Улуѓ Борбак, аъазза-л-Лоњу ансорању,102 рўзгори дароз дар
фармонравониву комгорї ва сињњату фароѓату рафоњият гузошт ва аз
мулку подшоњї таматтўъ ва бархурдорї ёфт. Ва умеди бандагон чунон
аст, ки њанўз дар муќтабали љавонї ва унфувони103 иќбол ва райаони104
умр ва фотињаи амр аст ва њаззи авфар ва насиби аксар аз умру мулк
ва комрониву фармондињї боќї аст ва солњои дароз аиззаву авлоду
ашболи ў, ки ќурратулайни мулк ва љигаргўшаи давлатанд, дар зиллу
залил ва сояи ливои маймуни ў рўзгор гузаронанду њукм ронанд ва
љањон гиранду то абад садри вазорат ва мансаби мулки ў бад-ин садри
кабир ва бадри мунири ягонаи замона ва офтоби макрамат ва дарёи
мавњабат ва олами илм ва љањони маонї мунаввар ва музайян бошад,
иншоа-л-Лоњу таъоло, шеър:
Атола-л-Лоњу аъмора-л-маъоло
Ва золика ан йатула лака-л-баќоу [7].
Акнун бо сари маќсуд оям ва тарљумаи китоб оѓоз кунам,
биъавни-л-Лоњи ва тавфиќињи.105

Худо ёрони ўро азиз дорад!
Унфувон – аввали њар чизе.
104
Райаон – аввали њар чиз ва бењтарини он.
105
Ба ёрї ва тавфиќи Худованд.
102
103
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ЗИКРИ АМИР НОСИРУДДИНИ САБУКТЕГИН
ВА МАБДАИ КОРИ Ў
Амир Носируддини Сабуктегин ѓуломе буд туркинажод махсус
ба файзи илоњї, ороста ба ойини салтанату подшоњї. Рўз кўшиш чун
шер – њама унф, гоњ бахшиш чун абр – њама караму лутф. Њангоми дод
чун боди љањанда бар ќавиву заиф ва чун офтоби тобанда бар вазиу
шариф, ба њиммат чун дарё, ки дар дињиш аз коњиш наяндешад, дар
тањаввур чун сел, ки аз шебу фароз напарњезад. Раъйи ў дар зулмати
њаводис чун ситора рањнамой ва теѓи ў дар мафосили аъдо чун ќазо
гирењкушой, осори наљобату шањомат дар шамоили ў равшану пайдо
ва далоили юмну саодат дар сукуну њаракати ў њувайдо.
Абулњусайни Хозин106 гуфт: Амир Носируддин дар ањди салтанати
Мансур ибни Нўњи Сомонї бо Абўисњоќи Алптегин, ки соњибљайши
Хуросон буд, ба хидмати тахти ў расид мавсум ба њиљобати ў. Ва
мадори кор ва њаллу аќди атбоъ ва ашё ва њашам бад-ў муфавваз буд
ва аркони он давлат ва аъзоди он њазрат ба таќаддуми ў дар кифоят
ва киёсат мўътариф. Ва аз анвори ѓино ва њидояти ў дар тасорифи
умури мулк муќтабис ва муѓтариф. Ва чун Абўисњоќи Алптегинро
ба Ѓазна фиристоданд ва иёлати он навоњї бад-ў бозбастанд, зимоми
тартиб ва тадбири он ашѓол ва таќриру таќдири он аъмол ба раъйи
разин ва андешаи соиб ва фикри соќиби Носируддини Сабуктегин
супурданд. Ва чун Абўисњоќ ба Ѓазна расид, ба муддате наздик сипарї
шуд ва даъвати Њаќ(ќ) иљобат кард ва дар дудмони ў касе набуд,
ки шоистагии подшоњї доштї. Ва ансору аъвон ва озоду бандаи ў
мўњтољ гаштанд ба касе, ки сардории эшонро шоиста ва мутарашшењ
бошад. Ва њар касро, ки ихтиёр карданд, бар мањаки ихтибор иёре
комил надошт, то њамгинон муљтамаулњимма ва муттафиќулкалима
шуданд, ки ањлийяту истињќоќи сарварї ва хасоиси бењтариву
мењтарї љуз Носируддини Сабуктегинро нест. Ба иттифоќ ба раёсату
сардории ў ризо доданд ва бар кафолат ва иёлати ў ањд бастанд ва
байъат карданд ва Носируддини Сабуктегин њамгинонро дар канафи
риояти хеш гирифт ва ба масолењ ва манољењи њама ќиём намуд ва дар
њаќќи њар як бар вафќи њолу фарохўри мартабати ў таќрири иќтоъ
ва тартиби маош фармуд. Пас рўй ба љињоди куффор ва ќамъи аъдои
дин овард ва ноњияти Њиндустон, ки маскани душманони ислом ва
106
Д-р Шиор бо истинод ба иттилои «Фатњ-ул-вањабї» (љ.1, с.56) менависанд, ки номи
пур-раи ў Абулњусайн Љаъфар ибни Муњаммад ал-Хозин буда, яке аз вузарои Сомониён
аст. Вале зоњиран дар ин хабар иштибоње рафта, зеро дар ягон сарчашмањои мeътабару
мўътамад зикре аз чунин вазири Сомониён нарафтааст. Њамчунин руљўъ шавад ба китоби
С. Абдуллоев «Амирони Сомонї».
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мутааббидони авсону асном буд, дорулѓазв сохт ва њамвора бар он
атрофу акноф метохт ва шарару ширк, ки аз оташи хонањои он навоњї
забона мезад, ба захми теѓи обдор менишонд ва маобиду маоњиди
он хоксорон барбод медод ва ба љои он масољиду машоњид бунёд
менињод. Мўъминонро дар њирзи амон мегирифт ва мушриконро дар
шараки107 њалок гирифтор мекард ва миёни ўву тавоѓити он малоин
ва марадаи108 он шаётин корзорњое рафт, ки зикри он то ќиёмат бар
сафањоти айём боќї хоњад буд. Ва амир Носируддин дар тањаммули
таколифи он асќол ва муќосоти шадоиди он ашѓол бар ваљње мусобарат
ва мусоварат намуд, ки ќуввати башарийят аз он ќосир бошад ва љуз
ба мадади лутфу таъйиди раббонї тамшият напазирад ва њамоно ки
абёти Амр ибн Атноба ал-Ансорї109 њикояти њол ва намудори аќволу
афъоли ўст. Шеър:
Абат лї иффатї ва або балої
Ва ахзї-л-њамда би-с-самани-р-рабињи.
Ва иљшомї ала-л-макруњи нафсї
Ва зарбї њомата-л-батали-л-мушињи.
Ва ќавлї кулламо љашаат ва љошат
Маконаки туњмадо ав тастарињї [8].
Ба ваќте ки аз маљории он асфор исфор мекард ва аз саргузашти
он ањвол ахбор мефармуд, бар лафзи муборак ронд, ки «ба ваќте ки
бо он мадобир дар масофї будам ва эшон ба касрати адад ва вуфури
удад мустазњар буданд ва мо дар миќдор бисёр аз эшон камтар будем.
Ва муддати он муљоњадат дароз кашид ва уњубату созе, ки доштем,
намонд ва роњи истеъдоду талаби зод баста буд ва муддатњо дар
мазоиќи он шиддат ва маѓолиќи он курбат бимондем. Ва рууси он
ашёъ110 ва вуљуњи он атбоъ аз ноёфти ќуту мускаи зиндагонї111 мустаѓоз
карданд ва тариќи мусобарат бар он ѓусса ва мусобарат112 бар он
мењнат пурсиданд. Чора надонистам илло он, ки бо ман баќоёе ќадаре
паст, ки аз бањри захираи матбах доштам, монда буд, он љамоатро дар
он мусоњим ва мушорик кардам. Ва њар рўз ба ќадри њољат балѓае (?)
Шарак – дом.
Марада(њ) љамъи марид – саркашон ва мутамарридон
109
Номи аслии ў Амр ибни Омир ибни Зайд Маноти Каъбии Хазраљї мебошад, ки бо
номњои «Амр ибни Атноба» ё худ «Амр ибни Амир» њам ёд мешавад. Ў яке аз шоирони
давраи љоњилияти араб ва аз бузургзодагони ќабилаи хазраљ буд. «Атноба» номи модараш
аст, ки духтари Шињоб ва аз Банї Ќин буд. Тибќи маълумоти бархе аз сарчашмањо ў аз
мулуки араб дар љоњилият будааст. Абулфараљи Исфањонї ўро малики Њиљоз муаррифї
менамояд.
110
Ашёъ љамъи шиа – пайравон ва ёрон.
111
Мускаи зиндагонї – њар хўрданї ва ошомиданї, ки мояи зиндагии бадан бошад;
ќути лоямут.
112
Мусобарат – пойдорї.
107
108
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аз он месохтам, то Њаќ(ќ) таъоло нусрат дод ва ваъдае, ки дар иълои
калимаи њаќ фармудааст, ба инљоз расонид ва он малоин баъзе тўъмаи
шамшер гаштанд ва љамъе дар ќайди исор гирифтор шуданд ва бархе
дар либоси хизю хасор рўй ба њазимат оварданд».
Ва њамчунин Абулњусайни Хозин аз њусни тартиб ва тадбири ў
њикоят мекард, ки «дар бадви кор, ки ба мансаби аморат мавсум шуд,
фусњати њоле надошт ва агар хостї, ки дар як њафта як ё ду навбат
умарои давлатро мењмонї кунад, аз ротиби хосси хеш тавфире сохтї,
то ба шароити муњофазати ному нанг ќиём тавонистї намуд».
Ва бар он љумла тазљияти113 рўзгор мекард, то арсаи вилояту
иёлати ў мунфасењ шуд ва бар миќдори зиёдати њолу мол дар инфоќ
меафзуд, то њазрати ў каъбаи омол ва ќиблаи иќбол шуд ва хоссу ом ва
лашкариву раъият маѓмури инъому машмули икроми ў шуданд:
Нафсу Исомин саввадат исомо
Ва алламатњу-л-карра ва-л-иќдомо
Ва љаъалатњу маликан њумомо[9].

ФАТЊИ БУСТ
Ва сабаб он буд, ки Туѓон номе, ки волии он буќъа буд ва дигаре
- Бойтуз ном ин вилоят ба ќањр аз дасти ў берун кард. Ва Туѓон тоќати
муќовамати ў надошт ва ночор он ноњият бозгузошт ва дар канафи
эњтимому њимояти Носируддин гурехт ва аз ў мадад хост, то вилояти
хеш аз дасти хасм берун кунад ва хидматњо пазируфт ва ќадре114
муайянро мултазим шуд, ки њар сол бар тариќи њамл ба хизонаи ў
фиристад. Ва ба њар ваќт, ки њољат афтад, дар зумраи аъвону ансори
ў мунњасир бошад ва ба маросими хадамот ќиём намояд ва фарзанде
банаво дар хидмати мавкаби Носируддин муќим дорад.
Аз он љо, ки арйањийяти табъу карам нињоди он подшоњ буд, ин
даъватро иљобат кард ва ба исъофи талаб ва инљоњи њољати ў забон
дод. Ва бо лашкаре тамом ба зоњири Буст нузул фармуд ва аз љонибайн
дар он муњорабат љидди балеѓ намуданд. Ва амир Носируддин аз
ќалби лашкари хеш њамла кард ва лашкари хасмро дар мазойиќи
мањаллањои шањр рехт ва халќе бисёр аз эшон ба захми теѓ овард ва
дигарон њазимат шуданд.
Ва Туѓон бо маќарри мулки хеш расид ва ба забон шукри
113
114

Тазљият – гузаронидани зиндагї.
Ќадр – андоза, миќдор, арзиш.
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аёдиву њусни изтилоъ ва юмни истинои Носируддин мегуфт. Ва дар
ваъдае, ки дода буд ва хидмате, ки пазируфта мудофаату мумоталат
медод ва андешаи наќзи ањд115 ва хилофи ваъд мекард, то далоили
ѓадру махоили хадиат ва макри ў зоњир гашт. Ва рўзе, ки бар сањрое
муљтамаъ буданд, Носируддин ўро таќозое сахт кард ва ў љавобе
нолоиќ дод. Ва ин маќолат116 ба муљодалат кашид ва бад-он расид, ки
Туѓон даст ба шамшер ёзид ва дасти Носируддин маљрўњ гардонид. Ва
чун Носируддин он бењифозї мушоњадат кард, дасти захмрасида ба
шамшер бурд ва Туѓонро захме сахт зад. Ва хост, то захме дигар занад,
лашкар дарњам афтод ва ѓалабаи издињоми фариќайн монеъ шуд.
Ва Носируддин бифармуд, то атбоъ ва њашами ў аз он хитта берун
карданд ва он арса аз хубсу фасоди он ѓаддор пок гардониданд ва дар
миќдори як соат аз рўз он навоњї мустахлас шуд.
Ва Туѓон ва Бойтуз ба ноњияти Кирмон афтоданд ва дигар
дар хоб хаёли он ноњият надиданд ва андешаи он аъмол дар хотир
нагузарониданд.
Ва амир Носируддинро аз љумлаи фавоиди он ноњият Шайх
Абулфатњи Бустї117 буд, ки дар ѓазорати фазлу фазоил ва камоли
дирояту балоѓат назир надошт ва дабири Бойтуз буд. Ва чун ўро аз он
ноњият битохтанд, Абулфатњ аз ў бозмонд ва дар шањр мутаворї шуд.
Ва Носируддинро кайфияти њоли ў маълум карданд, ба эњзори ў мисол
дод. Ва чун ба хидмат расид, ўро ба эъзозу икром талаќќї кард ва ба
мањалли мармуќ ва макони маъмур махсус гардонид ва ваъдањои хуб
дод. Ва фармуд, то њам бар он мўљиб, ки дар хидмати Бойтуз буд, ба
самти китобат дар ин њазрат мавсум бошад ва он мансаб бад-ў тафвиз
фармуд ва зимоми он шуѓл ба дасти кифояти ў дод.
Ва Шайх Абулфатњи Бустї њикоят кард, ки «чун амир
Носируддин маро ин саодат арзонї дошт ва ба ќурбату ихтисоси хеш
мушарраф гардонид ва девони расоил, ки хизонаи асрор аст, ба ман
супурд, андеша кардам, ки ин подшоњро њанўз бар ањволи ман вуќуфе
нест ва ба маърифати амонат ва эътимоди ман ќарибулањд аст. Ва
махдуме, ки маро будааст, мавсум аст ба душманї ва мухолафати ў ва
агар соњибѓаразе ё њосиде тамвењ118 ва тазрибе кунад, тавонад бувад,
ки тири ифсоди ў ба њадафи ќабул расад. Ба хидмати ў рафтам ва
Наќзи ањд – шикастани паймон.
Маќолат – сухан, ќавл; гуфтугў.
117
Абулфатњи Бустї (ваф. с. 1010) шоир, адиб ва дабири маъруфи зуллисонайни даврони
Сомониён ва оѓози ањди Ѓазнавиён. Номи пуррааш Абулфатњ Алї ибни Муњаммад (ё
Ањмад) ибни Њусайн (ё Њасан) ибни Юсуф ибни Муњаммад ибни Абдулазиз Котиби Бустї
мебошад. Ў њам дар наср ва њам дар назм чирадаст буд ва гузашта аз ин ба ду забон –
форсї ва арабї эљод мекард. Вале, мутаассифона, аз ду девони арабиву форсии ў њамагї
як ќитъа ва чанд байти ў ба туфайли Саолибї то замони мо расидаанд.
118
Тамвењ – дурўѓ оростан, амреро хилофи њаќиќат љилва додан.
115
116
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гуфтам: «Мунтањои умнийяту119 ѓояти мартабати мани банда беш аз
ин мансаб натавонад бувад, ки худованд дар њаќќи ман андешид ва
маро бад-он дараљату рутбат мукаррам гардонид. Аммо банда савоб
чунон шиносад, ки якчанде аз њазрат иљозат ёбад ва њам дар канафи
риояти подшоњ ба мавзее, ки таъйин афтад, муќим бошад, чандонки
худованд аз тадбири кори Бойтуз ба якборагї фориѓ шавад. Ва ин
мулк аз шавоибу навоиб ба куллї мустахлас гардад ва дар маркази
субот ќарор гирад. Он гањ банда шарафи дастбўс ёбад ва мубошарати
ин мансаб бар ваљње кунад, ки аз васмати120 тўњмат ва симати121 райбат
муарро ва мубарро бошад ва бар минњољи рашод ва ќонуни садод
мустадиму мустаќим.
Амир Носируддинро ин сухан мувофиќ омад ва ишорат фармуд,
ки туро ба ноњияти Руххаљ бояд рафт ва он љо мунтазири мисоли мо
будан, то чун аз њазрат истидъое равад, бе таваќќуф рўй ба хидмат
нињї.
Ва бар ин љумла тавќеъ фармуд ва њукми ман дар аъмоли он ноњият
равон гардонид ва ман рўй бад-он тараф овардам ва дар мутаназзањоти
он буќъа бо фароѓе њарчи тамомтар рўзгор гузаронидам».
Ва њикоят кард, ки «шабе дар ќатъи он мароњил ва таййи он
манозил шабгир кардам ва њама шаб самири122 кавокиб ва мусири
марокиб будам, то ламъи куњулати субњ дар мафориќи шабоби шаб
падид омад ва ѓурраи бом дар сафњаи адњами залом пайдо гашт, аз
бањри адои фариза фуруд омадам. Ва чун намоз гузорида будам ва
баёзи рўз њиљоби зулмат аз пеши савод дида баргирифт, дар њаволї
ва њавошии он сањро киштзоре дидам чун рухсори дилбарон зебо ва
чун равзаи бињишт дилгушой, ороста чун пари товус ва пироста чун
базми Ковус, обе равон ва киште фаровон ва даште бепоён. Ин байт
бар хотирам гузашт, шеър:
Абукум Одаму санна-л-маъосо
Ва алламакум муфораќата-л-љинони [10].
Ва азимати кўч ва муќом дар тараддуд афтод. Китобе бо хештан
доштам, бар сабили тафаъул123 боз кардам, аввали сатри сафња он буд,
ки:
Ва изо интањайта ила-с-саломати
Фї мадока фало туљовиз [11].
Бо худ гуфтам: Фоле аз ин содиќтар ва љое аз ин мувофиќтар
Умнийят – орзу, хоњиш, умед.
Васмат – 1. Нангу ор 2. Айб, нуќс.
121
Симат – 1. Нишон, аломат 2. Унвон 3. Маќом.
122
Самир – 1. Афсонагўй, достонгўй 2. Замона, рўзгор.
123
Тафаъул (решаи он иборат аз њарфњои фо, алиф ва лом) – фол задан.
119
120
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мумкин нагардад. Лахте рахту буна, ки дар сўњбат124 буд, бифармудам,
то бад-он љониб тањвил карданд ва он муддат шоњвор дар он буќъа
дар зилли залили рафоњият ѓунудам ва бар он руќъа чун фарзин дар
соњати амну роњат хиромидам, то мисоле мувашшањ ба тавќеъи олї ба
истидъои ман бирасид. Ба хидмат шитофтам ва аз маёмини он њазрат
ёфтам он чи ёфтам».
Ва баъд аз он девони расоил то охири ањди Носируддин бад-ў
муфавваз буд ва дар бадви салтанати султон Мањмуд њам бар он ќоида
мулобасати он шуѓл мекард, чунонки нусхати фатњномањо, ки аз иншои
ў шоеъ ва мустафиз аст ва бутуни кутуб ва сафоин бад-он мувашшањ ва
ороста бар зикри он маќсур аст ва дар мањосину мафохири он давлат
мањсур, то ба ваќте ба сабабе аз асбоб аз он њазрат бирамид ва ба диёри
турк афтод ва дар он ѓурбат фурў шуд. Ва чун амир Носируддинро он
навоњї мустахлас гашт, ноибе фаро гумошт ва нийяти ѓазви Ќусдор
мубайят кард.

ФАТЊИ ЌУСДОР125
Ин буќъа дар љавори мамлакати ў буд ва волии он мавзеъ ба
њисонати он ќилоъ маѓрур ва ба њасби он навоњї ва биќоъ масрур. Ва
гумон баста буд, ки маљоли њаводиси айём дар он мањол муњол бошад
ва дасти тасорифи рўзгор ба домани давлати ў нарасад. Ва надонист,
ки подшоњи муќбил моњии фалак дар шаст гирад ва Насри Тоирро126
ба банодиќи ќањр ба даст орад. То шабе ногоњ ѓунчаи бом бидамид
ва арўси субњ аз тутуќи127 ќиргун берун хиромид бо лашкаре љаррор
перомуни маъмани ў даромад ва ўро дар ќабзаи исору хисор гирифтор
кард. Шеър:
Фаахазтуњу ахза-л-муќассиби шотању
Аљлона йашвињо лиќавмин нуззали [12].
Сўњбат – њамроњї, мулозимат.
Дар сарчашмањо номи ин мавзеъ дар шаклњои «Ќусдор» ва «Ќуздор» зикр мешавад.
Он шањрест, ки дар ќадим ба њайъати Ѓазна дохил мешуд. Утбї дар ин асар онро аз
навоњии Синд донистааст. Ёќути Њамавї менависад: «Абўнасри Утбї дар «Китоби
Яминї» тазаккур медињад, ки Ќусдор аз навоњии Синд аст ва ин ќавл сањењ мебошад»
(Ёќут, љ.4, с.353). Манинї бар он аќида аст, ки Ќусдор Ќандањори имрўза аст воќеъ байни
Uазна ва Буст дар масофаи 80 фарсах. («Шарњ Таърих ал-Утбї», с. 73).
126
Наср аслан маънии каргасро дорад, вале манзури нависанда шакле аст бар фалак ба
сурати каркасе, ки пари он ба љониби шимол аз Минтаќатулбуруљ аст ва онро «Уќоб» низ
гўянд. Он номи сурати дањум аз сувари нуздањгонаи шимолї аст.
127
Тутуќ – чодар.
124
125
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Ва њолати ў дар сабоњи он ѓорат чунон буд, ки гуфтаанд, шеър:
Изо хариса-л-фањлу васта-л-њуљури
Ва соња-л-килобу ва уќќа-л-валад [13].
Пас арйањийяти табъ ва камоли караму макрамати носируддинї
чунон иќтизо кард, ки ўро бинавохт ва он вилоят бар вай муќаррар
дошт ва њамле муайян фармуд, ки сол ба сол ба хизона мерасонад
ва сиккаву хутбаи он диёр ба алќоби маймуни носируддинї ороста
медорад.
Ва чун амир Носируддин хотир аз кори Ќусдор бипардохт, азми
ѓазви куффор мусаммам кард ва рўй ба диёри Њинд овард ва ба ќамъи
малоини он диёр ва мадобири он куффор машѓул шуд. Ва аз яќине
содиќ ва нийяте софї дар тањаррии ризои Бории таъоло мукобадати128
он муљоњадат мекард ва бар мусобарат бо он шиддат мусобарат
менамуд, то ќилоъ ва маъоќили он атроф, ки дар њељ айём аъломи
ислом бад-он нарасида буд ва роёти муњаммадї бар он навоњї тулўъ
накарда мустахлас ва мустасфо129 кард ва диёри он хитта ва билоди он
буќъа бештар дар њавзаи мамолики хеш гирифт.
Ва чун Чипол, ки подшоњи Њиндустон буд, он њол мушоњадат
кард ва байзаи мамлакати хеш њар рўз дар нуќсон ёфт ва њар лањза
дар мулки хеш рахнае тоза ва халале беандоза медид, музтариб шуд
ва дар мазиќи он ѓусса беором гашт ва мусаввар кард, ки агар дар ин
муњимми азим ва мулимми љасим130 тавонї ва тањовун љоиз шумарад
ва рўй ба мамонаат ва мудофаат нанињад, мулки маврус барбод ояд. Ва
аз ин воќеаи њоил љањон бар ў танг шуд ва љуз мукофањату муковањат131
чора надид. Аркони давлат ва анёби мамлакат ва аъвону ансори хеш
љамъ кард ва бо лашкаре анбўњ рўй ба диёри ислом нињод ва хост,
ки ба ќуввату шавкати хеш интиќоме кашад ва сулмае,132 ки аз ќањру
ќуввати ањзоби дину ансори ислом дар вилояту навоњии мамлакати ў
зоњир шуда буд, баргирад ва љароњате, ки аз теѓи обдори Носируддин
ба куффори он диёр расида буд, марњаме нињад ва њайњот йуридуна
лийутфиу нура-л-Лоњи биафвоњињим ва йаъба-л-Лоњу илло ан йутимма
нурању ва лав кариња-л-кофируна.133
Ва њамеомад, то аз Ламѓон бигузашт восиќ ба њавлу ќуввати
хеш ва мустазњир ба касрати саводу ѓалабаи њашам ва аљнод, дар сар
сакрати амонии муњол ва дил пур аз савдову хаёл, шеър:
Мукобадат – ранљ кашидан, сахтї дидан.
Мустахлас ва мустасфо – озод ва пок аз тасарруфу вуљуди душман.
130
Мулимми љасим – балои нозилшавандаи бузург.
131
Мукофањату муковањат – рў ба рў шудан бо душман ва бо њам љанг кардан.
132
Сулма – шикоф, рахна, сўрохї.
133
Кофирон мехоњанд, ки нури Худоро бо боди дањонњояшон хомўш кунанд ва Худо
ибо мекунад, магар нури худро тамом кунад, њарчанд ки кофиронро душвор ояд (Сураи
Тавба, ояти 32).
128
129
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Ва лайса биаввали зї њимматин
Даъатњу лимо лайса би-н-ноили.
Йушаммиру ли-л-луљљи ан соќињи
Ва йаѓмуруњу-л-мављу фї-с-соњили [14].
Чун амир Носируддин аз он њол огоњ шуд, басиљ134 кор кард ва
лашкарњо фароњам овард. Ва аз Ѓазна берун омад ва рўй ба мудофаати
ў нињод ва дар мафсали њар ду ноњият ва маќсами њар ду мамлакат
ба њам расиданд. Ва навбатњо масоф доданд ва аз њар ду љониб дар
мумонаату мумосаат ва муњорабату музорабат њар он чи дар њаййизи
ќудрату имкон буд, мабзул доштанд, то рўйи замин аз хуни куштагон
лаълфом шуд. Ва шерони њар ду лашкар ва далерони њар ду кишвар
хастаи кору бастаи изтирор монданд. Ва султон Яминуддавла дар
он мувоќиот135 асарњое намуд, ки афњому авњом аз кунњи он ќосир
ояд ва ќуввати башарийят аз он мутакосир гардад. Ва дар он њудуд
бар он тараф, ки мухайями он малоин буд, чашмаи об буд - чун оби
чашм равшану софї, ки ќобили наљосат набудї. Ва њар гоњ, ки чизе аз
наљосат дар он чашма андохтандї, соиќаи азим пайдо гаштї ва бодњои
мухолиф бархостї ва сармои сахт зоњир шудї, чунонки дар он навоњї
касро тоќати муќом набудї.
Амир Носируддин бифармуд, то баъзе аз ќозурот136 дар он чашма
андохтанд. Њолї зулумоте азим дар он њаволї пайдо омад ва рўзи
равшан торик шуд ва боду сармои сахт бархост ва аз њаво аз њарири
замњарир санљоби сињоб дар пушт кашид, чунонки он мадобирро тоќат
тоќ шуд ва пеш аз аљал марг мушоњадат карданд.
Ва Чипол расул фиристод ва зинњор хост ва амон талабид ва
мултазим шуд, ки дарњол фидя бидињад ва њар сол њамле лоиќ ба хизона
фиристад ва њар њукм, ки Носируддин дар мамолики ў кунад, нофиз ва
љорї бошад ва илтимоси чанд марбат137 фил ва дигар мултамасот, ки
фармояд, мабзул дорад. Амир Носируддин аз сари караму макрамат,
ки дар нињоди поки ў буд, бад-он розї шуд ва хост, ки атрофи он
кор фароњам гирад ва авлиёву њашами хешро аз таљашшуми138 аъбои
муковањот тарфењ дињад.
Султон Яминуддавла Мањмуд тан дарнадод ва ибои азим карду
гуфт: «Ин њодиса љуз ба ќањр ба махлас нарасад ва муњодана139 бо ин
маноњис аз њамийят дур бошад ва лоиќи иззати ислом наёяд, ва ло
134
Басиљ – 1. Сомон, љињоз 2. Силоњ, сози љанг 3. Рахти сафар 4. Омода сохтани нерўи
низомї ва сози сафару љанг.
135
Мувоќиот љамъи мувоќаа – 1. Љанг кардан бо касе 2. Њарб, ситеза.
136
– палидињо, наљосатњо.
137
Марбат – воњид барои шумори фил. Дар ин љо муроди нависанда «сар» аст, яъне
«чанд сар» фил.
138
Таљашшум – ранљ.
139
Муњодана – оштї, сулњ.
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тањину ва тадъу ила-с-силми ва антуму-л-аълавна ва-л-Лоњу маъакум
ва лан йатиракум аъмолакум».140
Расули Чипол ноумед баргашт ва сурати њол эълом кард ва
муболаѓате, ки дар тахйиби суол ва такзиби омоли эшон мушофањат
шунида буд, бозронд. Чипол љуз муовадату мурољаат ва тазаррўъу
ибтињол чорае дигар надид. Расулро боз фиристод ва гуфт, байт:
Чу зинњор хоњанд, зинњор дењ,
Ки зинњор додан зи пайкор бењ.
Бадон-шон маёвар зи бечорагї,
Ки љонро бикўшанд якборагї.
Ва хулосаи пайѓоми ў он буд, ки шумо њамийяти Њинд шунида ва
донистаед ва он ки дар ваќти эњтимоли ор ва шиддати изтирор аз марг
натарсанд ва аз њалок бок надоранд, шеър:
Ва йаркабу њадда-с-сайфи мин ан тазимању
Изо лам йакун ан шафрати-с-сайфи мазњалу [15].
Биншинам, чун кор ба ном ояду нанг,
Бар оташ чун кабобу бар теѓ чу занг.
Ва агар имтиное, ки меравад дар мусолањат ва муњоданат, сабаб
тамаи ѓанимати амволу афёл ва љавориву зарории мост. Чун кор ба
танг расад ва аз ваљњи наљоту халос тамаъ мунќатеъ гардад, њар он чи
дар тањти тасарруфи мо бошад аз хазоину мамолик ва нотиќу сомит
– љумла дар оташ андозем ва талаф кунем ва якдигарро ба дасти хеш
ба ќатл орем, чунонки њосил љуз хоку хокистар набошад – ан-нору ва
ла-л-ъору ва-л-маниййату ва ла-д-даниййату.141
Чун амир Носируддин ин сухан бишнид ва аз хубси нињоди
эшон мисдоќи ин калима медонист, њаззи авфари ѓузот142 ва ансори
њаќ дар муводаату мусолањат дид. Ва султон Яминуддавла Мањмудро
истеътоф кард ва шафеъ шуд, то аз сари интиќом бархезад ва њолиро
ба њазор-њазор динори шоњї ва панљоњ марбат фил бар тариќи фидя
аз вай розї шавад. Ва ў чанд фурза143 аз шањрњои Њинд ва чанд ќалъа
дар сурраи мамлакати хеш бозгузорад ва љамъе аз хешону маориф ва
вуљўњи лашкари хеш ба наво бидињад, то аз ўњдаи ин машрутот тафассї
кунад ва аз хадаму њашами мансур љамъе дар сўњбати ў бираванд ва он
билоду ќилоъро бо тасарруф гиранд.
Бар ин љумла ањд карданд ва аз якдигар муфораќат намуданд.
Он гоњ ки даъват ба ислом мекунед, суст мабошед, њол он ки шумо бартарон њастед
ва Худо бо шумост ва музди корњоятонро кам намекунад (Сураи Муњаммад, ояти 35).
141
Оташро мепазирам ва нангро намепазирам, ба марг тан дармедињам, вале ба пастї
намегароям.
142
Ѓузот љамъи ѓозї – ѓазвкунандагон.
143
Фурза – боркада, мањалли таљаммўи коло.
140
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Ва чун Чипол чанд марњала бирафт ва ба маъмани хеш расид ва дар
воситаи мамлакати худ ќарор гирифт, табиати фасод ва хубси эътиќоди
ў ўро бар наќзи ањд дошт, то мухолафат оѓоз кард ва касонеро, ки бар
сабили хафорат144 ва аз барои тасаллуми билоду ќилои машрут дар
сўњбати ў буданд, ба рањинаи145 асњобу ањзоби хеш, ки бар даргоњи
Носируддин ба њукми наво ќоим буданд, мањбус кард. Ва чун ин хабар
ба Носируддин расониданд, маќбул надошт ва ирљоф ангошт,146 то
хабар мутавотир шуд ва хадиату макри он кофири неъмат зоњир гашт
ва њаќиќати ѓадри ў аз њиљоби шубњат берун омад. Оташи ѓайрат дар
нињоди Носируддин мутасоид шуд ва азми интиќом мусаммам кард
ва рўй ба вилояти он кофири ѓаддор нињод. Ва њар куљо мерасид аз
вилояти ў, ба нињебу ќањр муталошї мекард ва имронњо меканд ва
месўзонид ва куффору фуљљори он вилоятро ба ќатл меовард ва
зарориву147 атфолу авлод ба бардагї мегирифт, то навоњии Ламѓон,
ки маъмуртарин навоњии ў буд, мустахлас ва мустасфї кард ва дигар
навоњї аз он диёр бистад ва маобиду бийаъу148 каништњои эшон
хароб кард ва ба љои он масољид бунёд нињод ва шиори ислом зоњир
гардонид. Ва башорати он футуњ биаќосї ва адонии љањон бирасид ва
зикри он масої дар њама олам мустафиз ва мунташир шуд ва коффаи
ањли ислом бад-он шодињо намуданд ва масарратњо физуданд. Ва дар
канафи нусрату иќбол рўй ба њазрати Ѓазна нињод. Шеър:
Ва ода ило Њалабин зофиран
Каъавди-л-њулиййи ила-л-отили [16].
Ва чун Чипол он њол мушоњадат кард ва мамолики хеш ба куллї
мањолик ёфт ва идбори149 наќзи ањд ва шумии ѓадру макри ў дар ў
расид ва мулки хеш бар шурафи150 завол дид ва аъвону ансори худ
тўъмаи сибоъ ёфт, пушаймон шуд ва дар чораи он мењнат саросемаву
мутањаййир гашт ва аз тадбири халосу маноси он кор ољизу ќосир омад
ва љуз интисору талаби сор раво надид ва љуз њаракатулмазбуњ151 чорае
надонист. Фарёдномањо ба атроф навишт ва истионату истиѓосат кард
ва ќурби сад њазор савор љамъ овард ва ќасди байзаи ислом оѓоз нињод.
Чун Амир Носируддин аз муовадати ў хабар ёфт, ба диле ќавї
ва умеде фасењ роёти ислом ба истиќболи ў равон кард ва пазира шуд
Хафорат – ањду паймон; паноњ, нигоњбонї.
Рањина – зани гаравгон, зани дар гарав гузошташуда.
146
Ирљоф ангоштан – хабар дурўѓ њисобидан.
147
Зарорї љамъи зуррия – 1. Фарзандон 2. Занон.
148
Бийаъ љамъи биъа – савмаањои тарсоён.
149
Идбор – 1. Пушт додан дар љанг, мунњазим шудан ва гурехтан дар љанг 2. Бадбахтї,
бедавлатї 3. Бадбахт, сияњрўз.
150
Бар шурафи – наздик ба
151
Њаракатулмазбуњ – њаракате, ки ба ќасди наљот аз кори сахт анљом гирад, валекин
натиљаи он маъкус бошад.
144
145
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восиќ ба лутфи Борї, азза исмуњу, ки ваъдае, ки дар нусрати ислом
ва иълои раъйати дини њаќ фармудааст, ба инљоз расонд: Ќотилуњум
йуъаззибњуму-л-Лоњу биайдикум ва йухзињим ва йансуркум алайњим
ва йашфи судура ќавмин муъминина.152
Ва чун масофат миёни њар ду лашкар наздик шуд, амир
Носируддин мутанаккирвор бар пуштае рафт, то кайфийяти савод ва
каммийяти аъдоди он малоин мутолаат кунад. Дарёе дид бекарона
ва лашкаре чун мўру малах беандоза, аммо чун шер буд, ки касрати
сайд ид шиносад ва чун гург, ки аз саводи рама чиратар шавад, кумоти
аљноду њумоти анљоди хешро љамъ кард ва њамаро ба ташрифоти
гаронмоя ва мазиди иќтоъот мавъуд гардонид ва бар ќамъу ќањри он
махозил тањризу тањрис дод. Њама аз сари яќине содиќ ва раѓбате тамом
басиљидаи153 кор шуданд ва дилњо бар ањрози масубати ѓазву найли
дараљати шањодат ќарор доданд. Ва амир Носируддин бифармуд, ки
бар сабили муновабат понсад нафар аз мардони кор рўй бад-эшон
менињанд ва дар кушишу кўшиш маљњуди хеш ба љой меоваранд ва чун
иблои узри хеш карда бошанд ва ба маќдури худ вафо намуда, понсад
нафари дигар ба љои эшон бозистанд ва њам бар он сабил бираванд.
Мисоли ўро имтисол намуданд ва бар он мўљиб бирафтанд, то он
кофиронро ба сутўњ оварданд. Пас якборагї њамла карданд ва халќеро
аз эшон ба фано оварданд ва дигарон рўй ба њазимат нињоданд ва њар
он чи доштанд аз уддату итод ва созу силоњ, бигзоштанд ва он вилоятро
бозгузоштанд: Сунната-л-Лоњи фї-л-лазина халав мин ќаблу ва лан
таљида лисуннати-л-Лоњи табдилан.154
Ва баъд аз он њиндувон дум дар сар кашиданд ва аз он вилоят
тамаъ бозбуриданд ва розї шуданд, ки эшонро дар аќсо масокини хеш
амни муќомї бошад ва аз тааррузи ањли ислом осебе бад-эшон нарасад.
Ва он вилоят ба куллї дар мамолики ислом афзуд ва ба шиори даъвати
Њаќ(ќ) ороста шуд ва ба юмни иёлат ва њусни кафолати носируддинї
мушарраф гашт ва алќоби маймуни ў тирози хутбаю сиккаи он
навоњї шуд. Ва амволу иртифооти он бо тадбири девони ў омад ва
љамоати афѓониён ва халаљ, ки сањронишинони он биќоъ буданд, дар
љумлаи њашами носируддинї мунњасир шуданд ва дар канафи риояту
эњтимоми ў омаданд ва њама бандагї ва мутоваати ўро камар бастанд,
то њар гоњ, ки мўњтољи мадад будї ва рўй ба муњимме аз муњиммоти
мулк овардї, ё азми ѓазве муњаќќаќ кардї, њазорон савор аз эшон дар
Бо кофирон љанг кунед, то Худо ба дастњои шумо ононро азоб кунад ва хор дорад ва
шуморо бар эшон пирўз гардонад ва синањои гурўње аз мўъминонро (ки озурдаанд) ши-фо
ва оромиш дињад (Сураи Тавба, ояти 14).
153
Басиљида – муњайёшуда, сохташуда, омодашуда.
154
Ин суннати Худост, ки аз пеш чунин будааст ва ту дар суннати Худо дигаргунї
нахоњї ёфт! (Сураи ал-Фатњ, ояти 23).
152
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хидмати рикоби ў мунтазам шудандї ва мутобаати рой ва мушояати
раъйати мансури ў вољиб шинохтандї.
Ва чун аз ин муњим бипардохт, амири разї Абулќосим Нўњ ибни
Мансури Сомонї – подшоњи Хуросон бад-ў истионат кард ва аз ў мадад
хост, то лашкареро, ки аз диёри турк ба музоњамати ў омада буданд ва
ўро аз Бухоро, ки дорулмулк ва мустаќарри сарири салтанати ў буд,
барангехта ва дар мамлакати мавруси ў тамаъ мустањкам карда, љавоб
боздињад ва мулки ўро дар нисоби хеш муќаррар гардонад. Амир
Носируддин аз фарти карам ва камоли макорим, ки Бории таъоло дар
зоти њумоюни ў нињода буд, бар худ вољиб шинохт ин даъватро иљобат
кардан ва чунон подшоњеро, ки аз хонаи ќадими хеш ба ноистињќоќ
изъољ карда буданд, нусрат додан ва ба мамлакати хеш бозрасонидан
ва хасмони ўро минќор бозкўфтан ва њуќуќи саноеи аслофи ў ба
ионат ва иѓосат маќзї155 доштан ва ин зикр бар сафањоти рўзгор боќї
гузоштан.
Лољарам Њаќ(ќ) таъоло он масоии њамид сабаби суботи давлати
ўву аъќоби ў гардонид ва фавоиду авоиди он саъй бад-ў ва фарзандони
ў бозгашт ва он мамлакат дар дасти мухаллифони ў бимонд ва золика
фазлу-л-Лоњи йуътињи ман йашоу ва-л-Лоњу зу-л-фазли-л-азим.156

ЗИКРИ ОМАДАНИ ЛАШКАРИ ТУРК ДАР ВИЛОЯТИ
НЎЊ ИБНИ МАНСУР ВА ЎРО АЗ ДОРУЛМУЛКИ
БУХОРО БАРАНГЕХТАН
Дар шуњури санаи хамса ва ситтина ва салосумиа (365/976)
амири садид Мансур ибни Нўњи Сомонї вафот ёфт ва тахти мамлакат
ва сарири салтанат холї гузошт. Ва аркони он давлат ва акобири он
мамлакат бар писари ў амири разї Нўњ ибни Мансур муљтамаъ шуданд
ва бо ў байъат карданд ва ў дар муќтабали љавонї ва унфувони шабоб
буд мутањаллї ба фарри илоњњї ва варљу шукўњи подшоњї ва хасоиси
љањондорї. Ва чун бар тахти мамлакат ќарор гирифт, дарњои хазоин
бикушод ва захоири амвол ва нафоиси аълоќ ва аъроз, ки аслофи ў ба
тадбиру таќдири вузарои бузург фароњам оварда буданд, бар вуљўњи
лашкар у ќувводи њашам ва табаќоти хадам харљ кард ва њар якро
аз атбоъ ва ашё, чунонки фарохўри њолу ќадри ў буд, ба ташрифњои
Маќзї – 1. Равошуда, бароварда 2. Тамомкарда.
Ин бахшоиши Худост, ки ба њар кї хоњад, медињад ва Худоро бахшоише бузург аст
(Сураи Љумуъа, ояти 4).
155
156
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гаронмоя ва силоту мубарроти подшоњона бинавохт, то дилњо бар
мутоваат ва мутобаати ў ќарор гирифт ва гарданкашони љањон сар бар
хати фармони ў нињоданд ва ба инќиёди авомир ва завољири ў истисъод
љустанд. Ва Абулњусайни Симљўрї – соњибљайш ва лашкаркаши
Хуросон ба Нисобур буд, мутамаккин дар иморати сипоњ ва иёлати
њашам. Амир Нўњ ибни Мансур кас бад-ў фиристод ва аз њоли хеш
ва расидани навбати мулку виросати хонаи ќадим ва байъати коффаи
лашкар бар подшоњии ў огоњї дод ва ўро ба анвои алтофу каромот
ва мазиди ќурбот бинавохт ва ба иќтооти зиёдат мавъуд гардонид, то
ў низ андар он мутобаат мусоњамат намуд ва ба аморату салтанати
ў њамдостон шуд. Ва вазорат бар Абулњусайни Утбї таќрир афтод
ва ў ба њусни раъйи равийят ва камоли кифоят ва дирояти хеш он
мамлакат дар силки низом овард ва оини адлу инсоф бигустурд ва
авлиёи давлатро бар њифзи масолењи он мулк мустаќим ва мустадим
бидошт. Ва муонидонро дар рибќаи тоат кашид, то зикри њайбат ва
шукўњи он мамлакат дар аќтори љањон мунташир шуд ва асњоби атроф
бар минњољи убудият ба илтизоми њамл ва итовату иќомати русуми
хидмат истодагї карданд.
Ва амир Азудуддавла бо љалолати ќадру набоњати зикр ва
хушунати љониб ва иззати мулку нахвати подшоњї њамвора ризои
он љониб нигоњ доштї ва ба шароити мувофаќат ва мусодаќат дар
тањаррии157 марозї ва таваххии158 матолиб ва мабоѓии он њазрат ќиём
намудї ва дар мултамасот ва мутолабот, ки аз он тараф рафтї, даќоиќи
эљобу инљоз мањфуз доштї. Ва гоњ-гоњ аз анвои тањаккуми он њазрат
мутабаррам шудї ва изами њиммат ва фарти або бар ў ѓолиб омадї ва
аз он муохазот ва мутолабот истинкоф намудї. Аммо чун дар авоќиби
кор нигоњ кардї ва ба камоли басират аз хавотими лаљољ ва натоиљи
мухолафат ёд овардї, он васовис ба муроќабати љониби саломат ва
њифзи ќонуни мусоламат таскин додї ва табъи тавсан ба миќвади159
аќлу кифоят ром кардї, шеър:
Ва ла-л-њилму хайрун фааъламанна маѓаббатан
Мина-л-љањли илло ан тушаммаса ман зулим [17].
Ва Ањмади Хоразмї160 аз љумлаи хавосси њазрати Нўњ ибни
Мансури Сомонї буд ва њар сол њамле бар дасти ў ба Каъбаи муаззам
ва Мадинаи мукаррам фиристодї, то бар ашрофи њарамайн ва фуќаро
Тањаррї – 1. Дуруст љустан, савоб љустан 2. Бењљўї.
Таваххї – савоб љустан ва хушнудї хостан
159
Миќвад – зимом, лаљом.
160
Соли таваллуд ва вафоти ин шахс номаълум аст, зеро дар сарчашмањои дигар, ба
љуз ин асар, дар бораи ў иттилои дигаре дастрас нашуд. Бино бар ахбори ин муаллиф, ў аз
муќаррабони Нўњ ибни Мансури Сомонї (њукм. солњои 976-997) будааст. Дар бораи вазифа ва муњиммоти дигари ў њам иттилои дигаре дар даст нест.
157
158
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ва мустањиќќон сарф кардї ва ба масобби истињќоќ ва мазонни истиљоб
расонидї, њикоят кард, ки «дар навбате, ки аз Хуросон меомадам бар
азми њаљ чун ба њазрати Азудуддавла расидам, бар ќоидаи маъњуд
таљдиди ањде кардам ва ба хидмати боргоњи вай шудам. Таваффури
тамом фармуд ва аз ањволи мулки Хуросон ва интизоми умури он
давлат дар зимни эњтимом ва канафи кафолату ањди тадбири вазорати
Шайх Абулњусайни Утбї истикшоф кард ва аз маљории ањволу
манозими ашѓоли ў таарруфї фармуд ва гуфт: «Агар аз он њазрат
хидмате фармудаанд ё илтимосе карда, арз бояд дошт». Тазкирае, ки
Шайх Абулњусайн маро дода буд, муштамил бар мултамасоте муайян,
ба вай додам ва дар он љумла њазорто љомаи шуштарї161 буд, мутарраз
ба алќоби амири садид малики мансур валиюнниъам Абулќосим
Нўњ ибни Мансур валиййи амирулмўъминин ва п о н с а д т о љ о м а и
м у т а р раз ба алќоби шайхи љалил Абулњусайн Абдуллоњ ибни Ањмад
ал-Утбї ва понсадто љомаи муълам ба номи њољиб Њусомуддавла
Абулаббоси Тош.
Чун ин тазкира мутолаа кард, тира шуд ва хашмноку мутаѓаййир
гашт ва инони тамолук ва тамосук аз дасти ў бирафт ва рўй фаро ман
кард ва гуфт: «Агар Писари Утбї бар мулки Хуросон иќтисор кардї
ва пой дар домани саломат кашидї ва андозаи кор нигоњ доштї, ўро
ва соњиби ўро судмандтар омадї аз тањаккумњои нолоиќ, ки бар мо
мекунад. Аммо мо боди нахват ба теѓи обдор аз димоѓи ў берун кунем
ва ба оташи суми асбони номдор хок аз ќаъри Љайњун барангезем ва
машоњиди он атлол ва маоњиди он аъмол мутасаййиди шерони хадам
ва мутаназзањи далерони њашами хос кунем, то ў ќадри хеш бишиносад
ва дар мухотаботи њазрати мо бар чунин толибфазлињо иќдом накунад.
Ирљиъ илайњим фаланаътийаннањум биљунудин ло ќибала лањум бињо
ва ланухриљаннањум минњо азиллатан ва њум соѓируна»162.
Ањмади Хоразмї гуфт: «Маро аз њайбати ў ќувват аз аъзо
бирафт, бархостам ва пойкашон аз даргоњ берун омадам ва ба
истишъор ва хавфе њарчи тамомтар худро бо вусоќ163 афкандам.
161
Љомаест, ки ба Шуштар мансуб ва мутааллиќ аст. Ва Шуштар номи яке аз шањрњои
ќадими Эрон аст, ки њанўз дар замони Сосониён вуљуд доштааст. Дар ањди Ќочория
Шуштар маркази Хузистон мањсуб мешуд. Шуштари имрўза шањристонест дар Хузистони
Љумњурии Исломии Эрон воќеъ дар маѓриби Масљиди Сулаймон.
162
Ба сўи онон бозшав, ки ман лашкаре бешумор, ки њеч бо он муќовамат натавонанд
кард, бар онњо мефиристам ва онњоро бо зиллату хорї аз он мулк берун мекунам. Ин љо
муаллиф ба мољарои њазрати Сулаймон (а) ва Билќис – маликаи Саба ишорат кардааст.
Бино бар ахборе, ки дар Ќуръони маљид омадааст, њазрати Сулаймон(а) ба Билќис дар
љавоби амри эшон њадяе мефиристад ва њазрати Сулаймон (а) ба ин њадоё эътиное накарда, фиристодагони Билќисро бо њадоё ва амри фавќуззикр бозпас мегардонанд (Сураи
Намл, ояти 37.
163
Вусоќ – хона.
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Чун мавсими кўчи њољ(љ) бирасид, кас фиристод ва маро бозхонд ва
тааллуфу164 талаттуфи165 бисёр кард ва икрому тарњиби тамом намуд.
Ва гуфт: Тазкирае, ки доштї, мисол додем, то ба итмом расонанд ва
нахостем, ки бад-ин ќадри Шайх Абулњусайнро ѓуборе ба хотир расад
ва вањшате ба андаруни ў роњ ёбад. Бояд ки сунноъро њозир кунї ва
бар вафќи мурод ва њасби муртод он љомањоро бифармої, чунонки
ба ваќти бозгашти ту тамом карда ва пардохта ба ту супоранд. Гуфт:
Бирафтам ва он љомањо бар он мўљиб, ки мултамас буд, бифармудам ва
чун бозгаштам, бо дигар мањмулоти музофот ба Бухоро расонидам».
Ва Абулњусайни Утбї дар улувви њиммат ва вуфури макрамат ва
камоли фазлу фазоил ва истиљмои асбоби маолї ва маонї аз аќрони
хеш ќасабуссабаќ рабуда166 буд ва афозили љањон ва шуарои аср дар
мадоењи ў муболаѓатњо намудаанд ва дар иснову итрои ў167 ќасоид
пардохта, алалхусус Абўтолиби Маъмунї,168 ки дар мадњи ў басе
ашъори хуб назм кардааст. Чунонки гўяд:
Њозо азоиму Утбиййин туфарриќу мо
Байна-л-љамољими ва-л-аъноќи ин атабо.
Зу њимматин милъа айни-л-арзи ин баразат
Мин садрињи лам йасаъњу-л-арзу музтарабо.
Изо интазо ли-р-радо ав ли-н-надо ќаламан
Аљро бињи суњубан ав љањфалан лаљабо.
Йушљї-с-саъида сиъодан ва-н-надиййа надан
Изо тањаллала ли-л-маъруфи ав ќатабо [18].
Њам ў гўяд:
Катоибу мансуриййатун малакиййатун
Аба-с-сайфу фињо ан йара-л-ѓимда мазљаъо.
Йуаййидуњо Утбиййу азмин муаййадин
Бињазмин тахалло халфању-л-байза зуллаъо.
Изо амара-ш-шайху-л-љалилу суйуфању
Њават суљљадан ли-д-дориъина ва руккаъо
Йаъуду бињо ваљњу-л-хилофати абйазо
Биабйаза мин абнои Утбатан арваъо [19].
Тааллуф – 1. Хў гирифтан 2. Дил ба даст овардан.
Талаттуф – мењрубонї, нармї.
166
Ќасабуссабаќ рабудан – пешдастї кардан, сабќат гирифтан.
167
Иснову итрои ў – ситоишу тамаллуќ ба ў.
168
Абўтолиби Маъмунї, Абдуссалом ибн ал-Њусайн (тав. с.954-ваф.с.994) яке аз
шоирони маъруфи арабизабони ањди Сомониён, ки аслан аз авлоди халифаи аббосї –
Маъмун (хилофаташ солњои 813-833) будааст, вале дар овони љавонї Баѓдодро тарк ва ба
Рай, Нишопур ва сипас Бухоро меояд ва дар он љо дар синни чилсолагї вафот менамояд.
Саолибї дар «Ятимат-уд-дањр» зиёда аз 500 байти ин шоирро зикр мекунад, ки асосан дар
навъњои васф ва мадњ навишта шудаанд.
164
165
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Ва Лањњом169 гўяд дар ў:
Ва аътибу-д-дањра из отабтуњу бифатан
Мин Оли Утбата наффоъин ва заррори.
Кааннамо љоруњу фї кулли ноибатин
Љору-л-Ароќими фї аййоми Зї Ќори.
Таљрї макоримуњу фї ло ва фї наъамин
Фа-н-носу фї љаннатин минњу ва фї норї [20].
Ва Абулњасани Алавї170 гўяд:
Кааннама-д-дањру тољун ва-њва171 дурратуњу
Ва-л-мулку ва-л-малику каффун ва-њва хотимуњу.
Ва-л-бањру ва-л-барру ва-л-аълому аљмаъуњо
Ва-л-халќу ва-л-фалаку-д-даввору ходимуњу [21].
Ва амирњољибии бузург ба Њусомуддавла Абулаббоси Тош
д о д а н д ва ў дар мулобасати он шуѓл осори хуб зоњир г а р д о н и д ва
дар тааллуфи ањво ва истимолати дилњо ва мурооти табаќоти лашкар
яди байзо намуд ва дар инљоњи њавоиљ ва танаљљузи атмои172 њар як
муболаѓат вољиб дид ва њамгинонро суѓбаи вилоъ173 ва шефтаи њавои
худ гардонид.
Ва Шайх Абулњусайни Утбї дар тартибу тамшияти кор ва
иълои174 дараљат ва ирќои мартабати ў љидди балиѓ намуд ва абвоби
исоботу фавоиду авоид бар ў гушод, то ў ба хазоину захоири бисёр
мустазњар шуд ва асњоби подшоњї ва лашкаркашии ў мутаваффир
гашт, чи Абулаббоси Тош аз мамолики Абўљаъфари Утбї буд ба
169
Номи пурраи ин шоир Абулњасан Алї ибн Њусайн ал-Лањњом ал-Њарронї буда,
дар айёми салтанати Нўњ ибни Насри Сомонї (њукм.солњои 943-954) аз Њаррон, ки дар
ќаламрави Сурия воќеъ аст, ба Бухоро омада, то охири њукмронии амири садид Мансур
ибни Нўњи Сомонї (њукм. солњои 962-976) дар дарбори амирони сомонї гоње ба тараќќї
ва гоње ба таназзул ба навиштани мадњия ва гоње њаљв машѓул будааст. Аз неши њаљви ў
њатто вузарову акобири дарбор њам эмин намемондаанд. Мањз њамин њаљвиёт ва густохияш нисбат ба вазир Абўалии Балъамї боиси он мешавад, ки ўро аз Бухоро ба Буст
мефиристанд. Саолибї дар «Ятимат-уд-дањр» зиёда аз 170 байт шеъри ўро дарљ намудааст. Бино бар ишорањои худи ў дар шеъраш, шоир умри дароз дидааст. Тахмин мекунанд,
ки ў соли 974 њангоми табъид ва ба Ќоин наздик шуданаш дар сафар бо дасти љосусони
Абулњасани Симљўр ба њалокат мерасад. Д-р Шиор таъкид мекунанд, ки номи ў ба ќатъ ва
яќин «Лањњом» набуда, бо љим аст (ниг. ба таъл.сањ. 506).
170
Абулњасани Алавї дар асар бо номи «Саййид Абулњасани Алавии Њамадонї»
њам зикр мешавад (ниг. ба сањ.122), ки зоњиран њам шоир ва њам сиёсатмадори давраи
Сомониён ва алалхусус аз муќаррабони амир Мансур ибни Нўњи Сомонї (њукм. солњои
997-999) будааст, ки дар масъалаи муросилот байни амири сомонї ва Мањмуди Ѓазнавї
наќши муњиме бозидааст. Иттилои дигаре дар бораи ў ба даст наомад.
171
Ва-њва – чунин аст дар матн, ки ба таќозои вазни шеър «ва њува» ба ин шакл навишта
ва хонда мешавад.
172
Танаљљузи атмоъ – раво гардонидани тамаъњо.
173
Суѓбаи вилоъ – фирефтаи дўстї, пайвастагї.
174
Иъло – баланд кардан, афроштан.
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хасоиси аќл ороста ва ба вуфури рушду киёсат мутањаллї ва осори
наљобат ва анвори шањомат дар шамоилу махоили ў лоиќ ва ба таъдибу
тањзиб ва таршењи хољаи хеш муњаззабулахлоќ гашта. Ва Абўљаъфари
Утбї ўро лоиќи амири садид Мансур ибни Нўњ дид, ба тўњфа пеши
вай бурд. Ва чун навбати вазорат ба Шайх Абулњусайни Утбї расид,
ўро аз битонаи хеш шинохт ва ба юмни175 носият176 ва њусни раъю
анњоъ177 ва камоли фитнаву разонати ў эътимоди тамом фармуд ва ўро
дар маърази ашѓоли љасим овард ва ба мансаби бузург расонид, то
бузургони љањон самти бандагии ўро илтизом намуданд ва ба самти
хидмати ў иттисом карданд.
Пас амирњољибї ба Фоиќ дод ва ў њамчунин аз мамолики Мансур
ибни Нўњ буд ва дар он њазрат ба маќомоти мазкур ва мавоќифи
машњур ихтисос ёфт. Ва ба њуќуќи акид ва васоили њамид мутазарреъ
ва мутадарреъ шуда. Ва лашкаркашии Хуросон бар Абулњусайни
Симљўрї муќаррар гашт. Ва њар як дар сиёнати равнаќи мулк ва
њимояти байзаи давлат љидди тамом намуд ва умури он њазрат ба мушоракату мушобакат ва мувофаќату мутобаќати эшон дар набоњати178
ќадр ва таровати њол ва нифози амр ва улувви рутбат ба Аййуќ179
расид, то айнулкамол асар кард ва ба чашм захми айём ва тасорифи
рўзгор рўй дар тарољеъ нињод ва асосе чунон муаккад ва ќоидае бар он
сон мумањњад ба дасти њаводис воњї ва мутадої гашт, шеър:
Изо тамма амрун дано наќсуњу
Таваќќаъ заволан изо ќила там [22].
Ва мабдаи вањн ва фотињаи халал, ки дар он мулк зоњир шуд, ба
сабаби кори Систон буд.

ШАРЊИ ЊОЛИ СИСТОН
Халаф ибни Ањмад180 подшоњи Систон буд. Дар санаи арбаъа ва
хамсина ва салосумиа (354/965) басиљи њаљ кард ва хилофати хеш дар он
аъмол ба Тоњир ибни Њусайн дод, ки хеши ў буд. Ва дар ѓайбати ў Тоњир
лашкари Халафро бифирефт ва ќилоъ ва хазоини ў ба даст гирифт ва
Юмн – 1. Некбахтї 2. Баракат 3. Афзоиш.
Носият – 1. Мўи пешонї 2. Пешонї 3. Чењра.
177
Анњоъ љамъи нањв – хислат, атвор.
178
Набоњат – 1. Наљиб будан 2. Машњур шудан 3. Наљобат; бузургворї.
179
Аййуќ – номи ситора.
180
Халаф ибни Ањмад ибни Муњаммад ибни Халаф ибни Лайс (тав. с. 937-ваф. 03.1009)
- писари Абўљаъфар Ањмад (тав. с. 906 – ваф. с. 963), ки мамдўњи устод Рўдакї дар ќасидаи
«Модари май» ва амири Систон буд.
175
176
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дар подшоњии Систон тамаъ мустањкам кард. Ва чун Халаф бозгашт,
мамлакати худ шўрида ёфт ва роњи вусул ва маќарри хеш баста дид.
Ба Мансур ибни Нўњи Сомонї илтиљо кард ва аз ў мадад хост, то ба
муованат ва таќвияти ў мулк аз ташаббуси Тоњир мустахлас гардонад.
Мансур илтимоси ў ба иљобат маќрун дошт. Ва љамъеро аз њашами
хеш бар савби Систон дар сўњбати ў равон кард, то ўро ба вилояти
хеш расонанд ва дафъи муъориз ва мунозеи ў бикунанд. Тоњир чун аз
мадади лашкари Мансур хабар ёфт, вилоят бозгузошт ва ба Исфизор
муќим шуд, то Халаф дар дорулмулки хеш мутамаккин гашт ва аъвон
ва ансорро, ки аз њазрати Мансур омада буданд, аз сари истиѓно
бозгардонид. Пас ногоњ бар сари ў тохт ва ўро шикаставу мунњазим ба
љониби Бодѓис андохт. Халаф дигар бор аз сари изтирор рўй ба њазрати
Нўњ ибни Мансур нињод ва бад-ў паноњид, чи Мансур вафот ёфта буд ва
Нўњ – писари ў ќоиммаќоми ў шуда. Нўњ маќдами ў мукаррам дошт ва
дар икрому эъзоз ва эътино ба муњиммоти ў муболаѓати тамом вољиб
дид ва лашкаре љаррор ба кифояти муњимми ў номзад кард. Ва чун
Халаф бо ин лашкар ба Систон омад, Тоњир вафот ёфта буд ва Њусайн –
писари ў дар мухолафати Халаф ќоиммаќоми падар шуда ва муонадат
оѓоз карда ва ба њисне аз њусуни Систон эътизод ва истизњор сохта.
Халаф ўро дар њисор гирифт ва бакаррот миёни фариќайн муњорабат
ва муносабат рафт ва халќе бисёр аз лашкари Њусайн дар он масоф(ф)
ва маорик ба ќатл омаданд. Ва Њусайн ибни Тоњир аз сари изтирор ба
њазрати Нўњ ибни Мансур кас фиристод ва аз самти исён тафодї љуст
ва ба бандагиву тоат тазоњур намуд ва илтимос кард, то ўро ба њазрат
роњ дињанд ва аз тааррузи љамоати муњосирон эмин гардонанд, то ба
хидмати боргоњ мустасъид шавад ва шарафи дастбўс њосил кунад.
Нўњ узри ў маќбул дошт ва ба ирсол ва исоли ў ба њазрат мисол дод
ва Халаф дар мамолики хеш мутамаккин шуд ва нифози њукми ў дар
он навоњї ба ќоидаи маъњуд ва расми маълуф бозрафт. Ва бар ин њол
солиёни бисёр бигзашт, то туѓёни нахвату сарват бар мизољи ў истило
ёфт ва њаќќи он давлат фаромўш кард ва дар инфози вазоифи њумул ва
итовот ба њазрати Бухоро таќоуд ва илтот181 намуд. Ва ўро ба амсила
ва мухотаботи машњун ба анвои насоењ ва таърифи савобиќи аёдї ва
авориф танбењ намуданд. Ва ў дар сакрати туѓён ва нашвати исён бар
одати хеш мустамир ва дар ифоќату иноси рушд ва ташњизи басират
муќассир, то Њусайн ибни Тоњирро бо љамъе аз машоњири аљнод ва
љамоњири анљоди Хуросон ба мухосамати ў фиристоданд ва ўро дар
Ќалъаи Арк мањсур гардониданд. Ва муддате мадид дар он муњосарат
бимонд ва вазир Абулњусайни Утбї бар тавотур мададњо мефиристод
ва аркону аъзоди давлатро ба кифояти он муњим тањриз мекард ва ба
њеч ваљњ сурати мурод аз њиљоби тааззур берун намеомад ва маќсуд
181

Илтот – пинњон доштан ва инкори њаќќи касе.
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ба њусул мавсул намешуд ва солњо ритољи он кор баста бимонд, ки
масоиди он ќалъа бо фалак њамроз буд ва бо малак њамовоз, сатњи ў
самки182 симок183 меписуд184 ва дидбони ў замзамаи малоик мешунуд ва
шињоб аз ављи шурафи ў метофт ва сањоб дар њазизи ў љомаи муњалњал
мебофт, шеър:
Мин кулли осї-л-ќуллатайни кааннамо
Йурќо алайњи ила-с-самои бисуллами [23].
Ва перомуни он хандаќе амиќ буд, ки андеша дар маљории он
ба поён намерасид ва вањмро дар махоизи он пой ба гил фурў мешуд,
чун нањанг савору пиёдаро фурў мебурд ва чун аљал бар хурду дурушт
ибќо намекард. Шеър:
Йатањолаку-л-инсону фї љанобатињи
Мисла-л-фароши ало шафири-н-нори.
Ва йакоду йабталиъу-л-фавориса њамъуњу
Мисла ибтилоъи-р-рамли ли-л-амтори [24].
Ва Халаф ба фунуни зарќ185 ва зуруби њиял муњосиронро ташвиш
медод ва њар куљо муќом месохтанд, сабўњо пури мору каждум аз
фалохуни манљаниќ бад-эшон меандохт ва аз маъмани эшон макман186
месохт ва шабњо ба шабехун бар эшон метохт.
То муддати њафт сол бар ин њол дар муќосоти он шадоид ва
муоноти он макоид гузарониданд ва мардон аз кор бозмонданд ва
амволу хазоину марокибу ракоибу силоњњо сипарї шуд ва осори
заъф ва амороти187 аљзи лашкари Хуросон шоеъ ва мунташир гашт
ва равнаќи Сомониён з-он пас рўй дар нуќсон овард ва низоми корњо
гусаста шуд ва шамотати њуссод ва таљосури аздод ба изњор расид ва
њар лањза вањне тоза ва њар рўз халале нав ба њавошии он мулк роњ
меёфт. Ва њар кореро ѓояте њаст ва њар мулкеро нињояте ва њар њолеро
заволе ва њар давлатеро интиќоле. Йамњу-л-Лоњу мо йашоу ва йусбиту
ва индању умму-л-китоби188.
Ва чун Абулњусайни Симљўрї фасоди он кор ва касоди он
бозор мушоњадат кард, бо замонаи ѓаддор ёр шуд ва иёри муносањат
бигардонид ва дар њифзи масолењи мулк ва ќиём ба шароити њифоз
эњмол ва ихлол пеш гирифт ва дар тарокуми њаводис ва тазоњуми
афвољи хусум ва талотуми амвољи њумум таѓофул ва тахозул пеша
сохт. Шеър:
Самк – саќф.
Симок – номи ситора ва он номи манзили чањордањум аз манозили ќамар аст.
184
Писудан// бисудан – даст задан, ламс кардан, молидан.
185
Зарќ – тазвир, риёкорї, нифоќ.
186
Макман – камингоњ, љои пинњон шудан.
187
Аморот љамъи аморат – нишон; гузарвожа; аломат.
188
Худо њар чиро хоњад (аз ањком ё њаводиси олам), мањв ва њар чиро хоњад, исбот мекунад ва мењтари њамаи нусхатњо он аст, ки ба наздики ўст (Сураи Раъд, ояти 39).
182
183
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Ва каанно лам нарза фино бирайби-д-дањри
Њатто аъонању ман аъоно.
Кулламо анбата-з-замону ќанотан
Раккаба-л-маръу фї-л-ќаноти синоно [25].
То абнои давлат ва аншои њазрат забони ваќиат дароз карданд
ва дар тазрибу тасриб маљоли фасењ ёфтанд ва гуфтанд: «Осори аёдиву
авориф ва макориму авотифи Оли Сомон бар њељ кас аз саноеъ ва
бандагони давлат зоњиртар нест, ки бар Писари Симљўр». Ва амири
садид Мансур ибни Нўњ дар таршењ ва тарљењи ў бар дигар хидматгорон
муболаѓатњо намуд ва Хуросон, ки хулосаи байзаи давлат ва наќоваи
њавзаи мамлакат аст, бад-ў арзонї дошт, то ваќти нуљуми мињан ва
њуљуми фитан ноби ањад(д),189 ва рукни ашадди ў бошад ва дар ќазои
њаќќи он неъмат љону сар ваќояи190 мулки ў ва ворисону мухаллафони
ў кунад. Имрўз, ки куфрони неъмат оѓоз кард ва дар риояти лавозими
њуќуќ ва сиёнати равнаќи сарир иѓзо ва иѓмоз намуд, ба азли ў мисол
бояд дод ва эътидоду нонпораи ў ба дигаре аз бандагони давлат
додан, ки ба кифояти умур ва садди суѓур ва мувофаќати љумњур
ќиём намояд. Ва аз њазрати малик мисоле ба сарфи ў аз ќиёдат ва
сардории лашкари Хуросон равон карданд ва мансабу шуѓли ў бар
Њусомуддавла Абулаббоси Тош муќаррар доштанд. Ва чун ин мисол
ба Абулњусайни Симљўрї расид, шайтанати ѓурур зимоми тамолук аз
дасти ў бистад, то љавобњои аниф дод ва ба калимаи исён муљоњарат
кард ва ба мисоли њазрат илтифот нанамуд. Пас дар хавотими корњо
назари оќилона вољиб дид ва андешид, ки исён бар валинеъмати хеш
оќибате вахим дорад ва дар айёми шайхухат раќами куфрону самти
исён бар хештан кашидан мўљиби маломату надомат бошад ва худро
дар маърази матоибу масоиб овардан ва бало ба маѓнотис ба худ
кашидан ва зањр багумон чашидан кори оќилон нест. Авлод ва аъзод
ва атбоу ашъёи хешро њозир кард ва ба анвои насоењ ва абвоби мавоиз
эшонро таскин дод ва гуфт, шеър:
Фаинна амира-л-муъминина ва фиълању
Лако-д-дањри ло орун бимо фаъала-д-дањру [26].
Ва бо њар як муќаррар кард, ки ризо ба ќазои Бории таъоло,
љаллат ќудратуњу ва илтизоми симати мазаллат аз валинеъмати хеш
чун мутазаммини саломат бошад ва тавобеи офот ва лавоњиќи маккора
аз он таваллуд накунад, сазовортар аз он ки хештанро пазираи бало ва
Ноби ањад(д) – дар «Луѓатнома»-и Дењхудо зимни шарњи вожаи «ањад(д)», ки дар
забони арабї наъти тафзилї аст ва маънии «тундтар, тезтар»-ро дорад, муаллиф аз
«Тарљумаи Таърихи Яминї» њамин љумларо барои таќвияти фикр чун шоњид овардааст.
Вале дар «Луѓатнома» ибораи «ноби ањад(д)» дар шакли «ёри ањад(д)» омада. Ба назар
мерасад, ки ин шакл сањењ аст.
190
Ваќоя – муњофазат, нигањбонї.
189
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саросемаи ано сохтан ва пањлў дар девори фитна молидан. Расулро
бозхонд ва бар кардаву гуфта пушаймонї намуд ва пўзишњо кард ва
узрњо хост. Ва гуфт: «Ман нињолеам, ки он подшоњ нишондааст ва онро
ба оби караму абвоби ниами хеш тарбият дода ва дар канафи икром
ва њиљри191 инъоми ў нашъу нумў ёфта ва дар чамани иќболи ў шохањо
кашида ва борвар шуда. Агар аз бањри самараи хидмат бигзорад ва
имдоди он неъмат ва эъдоди он миннат барќарор дорад, бар он мањмуд
ва машкур бошад ва агар аз бех барандозад ва њимаи оташ созад, дар
он маъзур ва маѓфур бувад». Расулро бар љумлаи тоат бозгардонид ва
аз арсаи мулки Хуросон бархост ва ба љониби Ќуњистон192 тањвил кард,
мунтазири он, ки аз њазрат бар чї мўљиб мисол дињанд. Фармуданд, ки
ба љониби Систон бояд рафт ва кори он љойгоњ, ки чун уќдаи занаб
дарњам афтодааст193 ва он муњим, ки чун љазри асам(м) дар шиколи
ашкол монда,194 ба киёсат ва шањомат ва њусни изтилоъ кифоят кардан
ва он лашкарњоро аз мазоиќи ѓурбат ва маѓолиќи курбат халос додан.
Абулњусайни Симљўрї ба Систон рафт ва миёни ў ва Халаф асбоби
маваддату мувохот ва мањаббату муволот аз ќадим боз муаккад ва
191

Њиљр – канора, канаф.

Ќуњистон минтаќаи калонест, ки дар марказ ва маѓриби Эрони таърихї
воќеъ буд ва ќаламрави Сомониён мањсуб мешуд. Дар маъхазњои ќуруни вусто ба гунањои «Љабал», «Ироќи Аљам», «Иёлати Љибол» низ зикр мешавад.
Љуѓрофинависони араб «Кўњистон»-ро ба «Куњистон» ва «Ќуњастон» табдил додан два ин минтаќа ба муносибати вазъи табиии худ ба ин ном мавсум шудааст (Ле Стренљ, с. 377). Куњистон шомили Исфањон, Кошон, Сова, Луристон,
Њамадон, Ќазвин, Занљин ва Кирмоншоњ будааст. Аз даврони ќадим чањор шањр
– Ќармисин (Кирмоншоњи кунунї), Њамадон, Рай ва Исфањон аз љумлаи шањрњои
бузурги Ќуњистон ба шумор меомаданд. Рукнуддавлаи Бўя њар сол аз Љибол ба
андозаи 200 њазор динор бо њадяњои дигар ба Сомониён андоз медод.
193
Уќдаи занаб дарњам афтодааст – дар илми нуљум истилоњи «уќда» маънии
мањалли таќотўи фалаки њомил ва моили ќамарро дорад. «Уќдаи занаб» ибораи
мутадовили илми нуљуму њайъат буда, дар пайвастагї бо истилоњи «уќдаи раъс»
онро «уќдатайн» њам меноманд. Мафњуми «уќдаи занаб» мањалли таќотўи
мадори Ќамар бо мадори Заминро ифода мекунад.
192

194
Чун љазри асам(м) дар шиколи ашкол монда – дар ин љо ибораи «љазри
асам(м)»таркиби тавсифї аст мураккаб аз истилоњи риёзии «љазр» ва «асам(м)». «Љазр»
дар илми њисоб ба маънии ададе шарњ меёбад, ки чун дар нафси худаш зарб зананд, адади
дигар њосил ояд ва он чї баъд аз зарб њосил ояд, онро «маљзур» гўянд. «Љазри асам(м)»
чунонки муаллифи «Ѓиёс-ул-луѓот» (љ.1, с. 229-230) шарњ медињад, њар ададест, ки чун
онро маљзур фарз кунанд, барои љазри солим ба њам нарасад, магар он ки каср дар ў
воќеъ бошад. Ва чун ин ќисми љазр бар маљзури худ ба далолати сарењ дол(л) ва нотиќ
нест, балки ба ишорат таќдири далолат мекунад, пас гўё асам(м) аст, агарчи «асам(м)»
ба маънии «кар ва ношунаво» аст. Лекин чун кари модарзодро гунгї лозим аст, лињозо
маљозан ба муќобалаи мунтиќ, ки ба маънии «гўё» аст, лафзи «асам(м)» ба маънии «гунг»
мустаъмал мешавад. Ва «љазри асам(м)» мањз ба муќобалаи мунтиќ аст. Ва вожаи «шикол»
ба маънии «ресмоне, ки ба дасту пои сутурон банданд» омада.
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мумањњад буд. Чун он љойгоњ расид, дар сир кас ба вай фиристод ва
бар сабили мувотаат ишорат кард, ки муддати муќоми аљониб дар
ин вилоят имтидод ёфт ва халалњои бисёр дар атрофи мамлакат рўй
намуд ва чун он чї дар он муноќашат меравад ва сару љон барои њифзи
он дар маърази хатар нињода мешавад, бар бод ояд ва ба хок фурў
шавад, саъй њадар монад ва ранљ бебар гардад. Тариќ он аст, ки аз ин
маќом бархезї ва ба љонибе дигар тањвил кунї, то ман ин лашкарњоро
ба бањонаи найли маќсуд ва њусули матлуб аз ин вилоят берун барам
ва чун арса холї шуд, он чи салоњи ваќт бошад, бар вафќи исор ва
ихтиёр пеш гирї.
Халаф ин насињат бишнуд ва маќбул дошт, чи донист, ки ин
сухан аз сари ихлосу халос меравад ва аз њисори Арк бархост ва ба
Ќалъаи Тоќ рафт. Ва Абулњусайн ва авлиёи давлат дар андаруни њисор
рафтанд ва башорат бизаданд ва фатњномањо ба њазрат ва њар тараф
равон карданд ва хутбаю сикка ба алќоби маймуни Нўњ ибни Мансур
музайян гардониданд ва рўй ба љониби Хуросон нињоданд. Ва шарњи
он чи баъд аз ин њолат миёни Халаф ва Њусайн ибни Тоњир њодис
шуд, дар мавзеи хеш ба ишбоъ195 расад ва эрод карда ояд, иншоаллоњу
таъоло.

ЗИКРИ ЊУСОМУДДАВЛА ТОШ ВА ИНТИЌОЛИ
ЗАОМАТ БА Ў
Пас Њусомуддавла Абулаббоси Тошро ба Нишобур фиристоданд
мавсум ба мансаби сипањсолорї ва сардории лашкар ва зимоми њаллу
аќд ва басту ќабз ва иброму наќз ба дасти њазомат ва шањомати
ў доданд. Ва Фоиќи Хосро аз бањри муованат ва музоадат ба вай
бозбастанд. Ва Наср ибни Таззи Шаробиро ва љамъе аз вуљуњи умаро
ва маорифи давлат дар мутобаати раъйати ў равон карданд.
Ва ба хазоину марокибу аслиња ва созу асбоби сипањдорї ўро
мустазњар ва музоњулилла196 гардониданд. Чун ба Нишобур расид,
бисоти адлу инсоф ва рафъат бигустурд ва умури давовину ќавонин дар
силки низом овард ва русуми љоира барандохт ва атмои мустаъкила аз
зуафои раият кўтоњ гардонид ва дар заомати љуюш ва таќдиму таъхир
дар маротиб ва маќодир ва иќомати маросими раёсату сиёсат биаќсал-имкон расид. Ва дар ин ањд Шамсулмаолї Ќобус ибни Вушмгир ва
Фахруддавла Абулњасан Алї ибни Бўя ба Хуросон афтода буданд аз
масоффе, ки миёни эшон ва Муаййидуддавла буд.
195
196

Ишбоъ – 1. Сер гардонидан 2. Пуру бисёр.
Музоњулилла – иллати бартарафшуда.
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ЊИКОЯТИ ЊОЛИ ЌОБУС ВА ФАХРУДДАВЛА
Ва сабаби ин њол он буд, ки Рукнуддавларо се писар буд, ки ањлийяти
подшоњї доштанд: Азудуддавла Абўшуљоъ ва Муаййидуддавла Бўя ва
Фахруддавла Алї. Ва мамолики Ироќу Хузистон ва Форсу Кирмон
ва дигар мавозеъ, ки дар тадбири девони ў буд, бар се сањм ќисмат
кард. Ва њар якро тарафе таъйин фармуд ва бар он ањдеву васиќате
бинавишт бар он мўљиб, ки Собї дар «Китоби Тољї»197 шарњ додааст.
Ва чун Рукнуддавла вафот ёфт, Азудуддавла дар он вилоят, ки ба номи
Фахруддавла муайян буд, муноќашат кард ва мулк бар ў мунаѓѓас
гардонид198 ва лашкари ўро бифирефт ва рўй ба вилояти ў нињод, то
бо тасарруфи хеш гирад. Ва ў ба дорулмулки Њамадон муќим буд.
Чун масофат миёни њар ду наздик шуд, муаззами сипоњи Фахруддавла
ѓадр карданд ва пеши Азудуддавла рафтанд ва дар зумраи њашами ў
мунњасир шуданд. Ва ў аз он њолат бињаросид ва аз хушунати љониб
ва шаросати табъ ва нафози макидати199 Азудуддавла бияндешид ва
на бас муддате буд, то Бахтёр, ки ибни амми ў буд, бар дасти лашкари
ў шањид гашта буд. Мусташъир200 шуд ва аз миёни лашкари худ
бо чанд кас аз хавосси хадами хеш дар вилояти Дайлам рафт ва ба
љониби Љурљон ба Шамсулмаолї Ќобус ибни Вушмгир пайваст ва
ба эњтимому њимояти ў илтиљо сохт. Ва Шамсулмаолї дар икроми
маќдам ва эњтироми љониб ва иѓтиноми мавриди ў ба њама ѓояте расид
ва маќдури хеш дар масолењу манољењи ў базл кард, то мулки ќадим,
ки шарифтарин нафоис аст ва азизтарин раѓоиб, урзаи201 муњиммот
ва ваќояи зоти ў кард. Ва баёни ин сухан он аст, ки Азудуддавла ва
Муаййидуддавла ба Шамсулмаолї расул фиристоданд ва илтимос
карданд, ки Фахруддавларо ба хидмати эшон фиристад. Ва бар сари он
пазируфткории202 бисёр карданд аз хазоини амвол ва кароими њумул
ва тарафе аз мамолики хеш, ки бад-ў бозгузоранд. Ва ўро мустазњар
Манзури муаллиф Абўисњоќ Иброњим ибни Њилол ибни Иброњим ибни Зањруни
Њарронї аст, ки аз нависанда ва адибони машњури ќарни Х мањсуб меёбад. Ў масењї буд
ва дар дарбори Оли Бўя дар девони расоил масъулияти давлатї дошт. Дар соли 977 Азудуддавлаи Бўя ўро зиндонї ва баъди даргузашти чор сол аз њабс озод намуд. Ў дар синни
71 солагї дар соли 994 вафот кард. Ба ќалами ў «Девони шеър», «Девони расоил» ва «Китоб давлат Банї Буя» тааллуќ дорад. Китоби охири ў бештар бо номи «Китоб-ут-тољї»
маъруф аст. Намунаи ашъор ва порае аз насри ў дар «Ятимат-уд-дањр»-и Саолибї оварда
шудааст.
198
Мунаѓѓас кардан – 1. Тира кардан 2. Нохуш кардан.
199
Нафози макидат – нуфуз ёфтани макр, љорї шудани њила.
200
Мусташъир - пинњондорандаи тарсу бим дар дил.
201
Урза – 1. Ќобилият, лаёќат 2. Ќудрат, тасаллут.
202
Пазируфткорї – ќабул кардан, пазируфтан.
197

47

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

Тарҷумаи Таърихи Яминӣ
гардониданд ба мавосиќу уњуд дар иттињоду њифзи зотулбайн ва
иштибоку иштирок дар муњиммоту мулиммот.
Шамсулмаолї љавоб дод, ки дар шариати мурувват203 ва дини
њифоз204 ва футувват наќзи уњуду ихфори205 њаќќи вуфуд њаром аст.
Ва кадом ор аз ин шанеътар, ки чунин подшоњзодае ба љое паноњад
ва аз он љо таваќќўи вафову њифоз дорад ва он гоњ љафо бинад ва
ба ў ѓадр кунанду ба њитоми дунёвї бифурўшанд ва дар њифзи љону
сиёнати љоњи ў ба љон накўшанд. Ва маро худ дар миёни фирќаи Љел206,
ки ваќти њамийят ба сар бозї кунанд ва гоњи њимоят гардан аз теѓ
дареѓ надоранд, куљо муяссар шавад ин маънї? Ва агар ин андеша бар
хотир гузарад, њосил чуз он набошад, ки Ќобусро номус биравад ва аз
шўълаи забон, балки аз ламъаи синони гелониён худро дар маърази
хатар оварда бошад.»
Чун ин љавоб ба Азудуддавла расид, хашмнок шуд ва азми
муќовамату муковањати Ќобус мусаммам кард. Ва ба Муаййидуддавла
навишт, ки асбоби муноњазат сохта бояд кард ва рўй ба муњорабати
Ќобус овардан. Ва мададе, ки лоиќи ў буд аз сипоњу хоста ва созу
уњубати кор бад-ў фиристод. Ва ў аз Рай берун омад ва бо лашкаре
бисёр аз турку арабу дайлам рўй ба Љурљон нињод. Њар куљо расид аз
вилояти Ќобус, хароб кард ва уммоли девони хеш бар сар фиристод
ва бо тасарруф гирифт, то ба Астаробод нузул кард. Ва Шамсулмаолї
мубодарат намуд, то Љурљон, ки дорулмулк буд, аз тааррузи эшон
нигоњ дорад. Чун Муаййидуддавла бирасид, сафњо биёростанд ва
хун аз теѓ чун борон аз меѓ боридан гирифт ва арсаи корзор аз хуни
куштагон чун лолазор шуд. Байт:
Ба ваќти карру фар(р) аз гарду хуну машѓала гашта,
Њаво тангу замин лаълу аљал кўру ситора кар.
Пас шикаст бар лашкари Љел афтод ва худро дар миёни бешањо
андохтанд ва њазимат ѓанимате бузург шинохтанд. Ва Ќобус ба ќалъае
аз ќилои хеш рафт ва ба хазоину дафоини он љойгоњ мустазњар шуд ва
уњбати207 ѓурбат бисохт ва ба Нисобур шуд ва Фахруддавла аз роњи
истиво бад-ў пайваст ва лашкарњои мутафарриќ аз љавониб бо эшон
афтоданд ва ба њазрати Бухоро нома навиштанд ва аз ањволи хеш
огоњї доданд ва таваќќўе, ки эшонро ба њусни љавор ва арйањийяти
он њазрат буд - дар иѓосати малњуф ва кифояти њаводиси суруф арз
карданд. Ва зулме, ки бар њар як рафта буд, аз муѓолабати хусум ва
мунозаат дар мулки маврус ва хонаи ќадим, эълом доданд ва он ки
Мурувват – мардї, мардонагї.
Њифоз – 1. Паймондорї 2. Ор, њамият.
205
Ихфор – шикастани паймон ва набард кардан.
206
Манзури нависанда Гелон ва ќавми гелонї аст.
207
Уњбат – сози љангу сафар.
203
204
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роњи умеди интиошу иртиёш љуз ба авну нусрат ва мададу ионати
он њазрат мутасаввар нест ва ташаффии дил ва талофии халал љуз
ба музоњарат ва музофарати ин давлат мумкин нагардад. Нўњ ибни
Мансур љавобе шофї фармуд машњун ба анвои эъзозу икром ва
илтизоми мавољиби њуќуќи вифодат ва ќиём ба шароити эњтимому
њимоят. Ва ба Њусомуддавла Тош мисол фармуд, то маќдами эшонро
мукаррам дорад ва дар иљлоли ќадру таъзими амру икроми мавриди њар
як муболаѓат вољиб бинад ва эшонро ба мулки маврус бозрасонад ва
ба љавоби хусум ва дафъи мунозиони эшон ќиём намуд. Њусомуддавла
Тош мисолро имтисол намуд ва бар он минњољ, ки фармон буд, пеш
гирифт ва эшонро хидмати басазо кард ва лашкарњои мутафарриќро
љамъ овард. Ва аз Нишобур бар савби Љурљон рењлат кард, то аввал
Љурљон, ки дорулмулки Ќобус буд, мустахлас гардонад ва хотир аз
муњимми ў бипардозад, пас рўй ба кори Фахруддавла орад. Ва Фоиќро
фармуд, то ба роњи Ќумис ба љониби Рай равона шавад ва моддаи
мадади аъвон ва ансори Муаййидуддавла мунќатеъ гардонад, то ў
чун пасу пеш лашкар бинад ва аз љонибайн дилмашѓул шавад, заъфи
дил ва вањни њоли ў зиёдат гардад. Чун Фоиќ ду марњала бар он роњ
бирафт, Тош пушаймон шуд ва тафриќаи лашкари хеш ва нуќсоне, ки
дар љамъият ва анбўњи њашами ў омад, аз њазму эњтиёт ва танаббуњу
таяќќуз дур шинохт. Чунон савоб дид, ки Фоиќро бозхонад. Ва ба Озодвор ба њам расиданд ва дар тазоњур ва тазофур муљтамаъ ва муттафиќ
шуданд. Ва чун ба Гургон расиданд, Муаййидуддавла дар шањр рафт
ва дар эњкоми дару девору бору эњтиёти тамом кард ва ќурби ду моњ
дар он муњосарат мусобарат намуд. Ва лашкари Дайлам дар он њодиса
пой бияфшурданд ва сарбозињо карданд ва дастбурдњо намуданд ва
дар он мусодамот рўй аз садамаи шамшер натофтанд ва чун нафас
пеши аљал бозмедавиданд ва ба нўки тиру синон мўй мешикофтанд
ва њарбњои эшон дар он муњоработ чун ќазо теѓгузор ва чун замона
умрхор буд.
Чун муддати муќоми лашкар дар Гургон имтидод ёфт, ќањт
бархост ва моддаи ќувват, ки мадади њаёт буд, бурида шуд ва кор ба
љое расид, ки нухолаи љав бо гил хамир мекарданд ва бад-он садди
рамаќе мерафт. Ва Утбї овардааст, ки ман номањои он лашкар дидаме
аз он хамир дар миён дарљ карда барои эъломи њол ва тангии маишати
хеш, чун мидод сиёњ ва табоњ будї. Дар ин њолат ба тоќат расиданд
ва аз њисор берун омаданд ва масоф(ф) биёростанд. Фахруддавла
бар майсараи лашкари Хуросон - муќобили Алии Кома биистод,
ки соњиби љайши Муаййидуддавла буд ва ба як њамла ўро аз љой
баргирифт ва њазимати ў ба Астаробод расид. Ва агар лашкари
Хуросон Фахруддавларо мадад додандї, он масоф(ф) шикаста буд ва
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он даст бурида. Аммо аз рўи муноќашат ва њасад тањовун намуданд ва
раг бозгирифтанд. Лољарам фавље аз лашкари Дайлам бар атбоъ ва
азноби лашкари Хуросон, ки ба ѓорат машѓул буданд, атфае карданд208
ва њамаро тўъмаи шамшер сохтанд. Ва дар ќалб бо Абулаббоси Тош
Абўсаъиди Шабибї буд ва тоифае аз лашкари Хоразм, ки тирашон
чун аљал аз маќтал хато намекард. Халќе аз лашкари Дайлам бар дасти
эшон њалок шуд ва Абулфазли Њиравии мунаљљим бо Муаййидуддавла
мувозаате карда буд, ки дар он мавоќиа сабр мекунад, то Миррих ба
дараљаи њубут расад,209 кас азм љазм кунад ва љидде тамом ба љой орад.
Агар фатње ба мурод баромад ва илло худро ва он лашкарро аз он мазиќ
ба фазо афканад ва ба ќазо ризо дињад. Ва Муаййидуддавла ин сир
пинњон медошт ва истеъдоди кор мекард, то ваќти мавъуд ва замони
мањдуд даррасид. Ва дар рўзи чањоршанбе аз рамазони санаи ињдо ва
сабъина ва салосумиа (371/1.03.982) бо љумњури лашкар берун омад. Ва
лашкари Хуросон пиндоштанд, ки бар ќоидаи рўзњои дигар чолише
мекунанд. Ба љумлагї аз њисор берун омаданд ва ба афвоњ мегуфтанд,
ки Муаййидуддавла дар сир (р) Фоиќро бифирефтааст ва ўро ба туњафи
бисёр ва њадоёи фаровон аз роњ бурда, то ваќти мавъуд мусоњалате кунад. Ба ваќти миод лашкари Дайлам њамла карданд ва Фоиќ пушт фаро
дод. Ва Њусомуддавла ва Фахруддавла дар ќалб биистоданд ва суботи
азим намуданд, то муаззами сипоњ мутафарриќ шуд ва шаб наздик
расид ва душман ќавї ва чирадаст омад. Фахруддавла гуфт: «Муќом
аз ин беш савоб нест, чи хасм истило ёфт ва ќувват гирифт ва бо мо
кас намонд». Пушт фаро доданд ва пиле, ки њисни ќалб буд, дар баъзе
махоиз210 фурў монд ва ба гил фурў шуд ва чандон ки дар истихлоси вай
кўшиданд, фоида надошт. Пилро њамчунон фурў гузоштанд ва «ман
208
Дар асл вожаи «атфа» масдари «атф» аст ва маънии луѓавии «атф» «майл кардан»,
«мењрубонї кардан» мебошад. Вожаи «атфа» бошад, маънии «бозгардонидани ногањонї»ро дорад. Вале бино бар аќидаи муаллифи «Луѓатномаи Дењхудо» «атфа кардан» дар
тадовули љангњои ќадим маънии «ногањон бозгаштани савора ё каж бар душман тохтан»ро доштааст.
209
Миррих номи ситораи фалаки панљум ва онро «Бањром» низ меноманд. Ин ситора,
ба ќавли мунаљљимон, аз ситораи манњус мањсуб шуда, бар љангу хусумат ва хунрезиву
зулм далолат мекунад. Ибораи «ба дараљаи њубут расидан» аз истилоњи нуљумшиносї аст.
Тибќи таълимоти ањли он њар яке аз ситора дорои се њолат – шараф, њубут ва вубол будааст. Ин њолат ба бурљњои дувоздањгонаи фалакї, ки ба манзалаи хонаи сайёрањост, иртибот дорад. Бад-ин маънї, ки сайёрањо дар бархе аз ин бурљњо ё дар њолати шараф ё њолати
њубут ва ё вубол мебошанд. Њубут акси шараф аст ва дар њолати њубут ситора табоњ ва
фурўмоя мегардад. Аз ин љо, касонеро, ки дар њолати њубути ситора таваллуд шудаанд,
бадтолеъ мењисобанд.
210
Махоиз – дар фарњангњои ба мо дастрас ин калима бо њамин шакли грамматикї ба
чашм нарасид. Шояд шакли дигар ё тањрифшудаи вожаи «махоза» бошад, ки љамъи он
«маховиз/махозот» аст. Дар ин њол «махоза» («маховиз»), ки маънии «љойњои фурў рафтан
дар об», «гузаргоњњои обї»-ро дорад, дархўри матлаби муаллиф мебошад.
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наљо бираъсињи фаќад рабиња»211 бархонданд ва лашкаргоњ бо хазоили
љањон ва раѓоиби бисёр ва нафоиси бешумор ва мамолику мавошии
фаровон ва анвои ѓаллоту њубуб бозгузоштанд ва то ба Нишобур
расиданд, њељ љой имкони таваќќуф ва муќом наёфтанд. Ва кайфияти
њол ба њазрати Бухоро инњо карданд ва аз ин воќеаи саъб ва њодисаи
мункар хабар доданд. Аз Бухоро эшонро дилгармї фармуданд ва ба
муованат мавъуд гардониданд. Ва соњиби кофї Исмоил ибни Аббод212
мубашширонро ба аќтору амсори мамолик давонид ва ба атрофу
аътофи љањон фатњномањо равон кард. Ва шуарои аср ва афозили дањр
дар васфи ин њол ќасоиди ѓарро ва маонии азро ихтироъ ва ифтироъ
карданд. Ва шоир Баљалї213 дар Муаййидуддавла мегўяд: Шеър:
Мо њола ѓайрука фї њайљои малњаматин
Мазкуратин Ола Сомона ва Сомоно.
Фактуб лиман би Бухоро амнатан фалаќад

Ѓодартању инда навми-н носи йаќзоно њ27].
Ва ин Баљалї аз љумлаи шуарои Ќобус буд ва дар мадњи ў мегўяд,
шеър:
Ли-л-Лоњи шамсони тазкири лихайрињимо
Ва ли-л-муаннасати-н-нуќсону мултазаму.
Азро битилка санан мин ѓайри маърифатин

Фињо ва заййана њоза-л-илму ва-л-караму.
Ё аййуњо-л-малику-л-маймуну тоируњу
Ва хайру ман фї-л-варо йамшї бињи-л ќадаму.
211
Ва ман наљо бираъсињи фаќад рабиња – масали арабист ба маънии «Њар ки сари
худро рањонид, суд бурдааст». Ин масалро одатан дар мавриди ба таъхир афтодани њољат
ва пеш омадани душворї мегўянд, то он ки њољатманд ба солим рустан аз он душворї
хурсанд бошад.
212
Ва соњиби кофї Исмоил ибни Аббод – «соњиб» ва «кофї» дар ин таркиб лаќаби
Абулќосим Исмоил ибни Аббод – вазири Муаййидуддавла мебошад. Бино бар маълумоти
Ибни Халликон ў «нахустин кас аз вузаро будааст, ки лаќаби «соњиб» гирифт. Ва вожаи
«соњиб» ба љуз маънињои асливу маъмулии худ аз ќабили «рафиќ, ёр, њамнафас, анис,
ќарин, дамсоз, худованди чизе» будан, маънињои дигар – «вазир», «халифа»-ро низ
доштааст. Зоњиран, лаќаби ифтихории «соњиб» аз њамин маънињои ин вожа бархостааст.
Бино бар ќавли Дењхудо, гоње «соњиб» гўянд, маќсади эшон Исмоил ибни Аббод аст. Аммо
лаќаби «кофї», ки шакли пурраи он «Кофию-л-куффот» аст, аз тарафи Муаййидуддавла
ба сабаби лаёќати баланди Исмоил ибни Аббод бад-ў дода шудааст
213
Баљалї – ин ном танњо дар њамин маврид зикр мешавад. Бино бар маълумоти
муаллифи асар, Баљалї аз шуарои дарбори Ќобус ибни Вушмгир будааст. Бино бар ќавли
муаллифи «Луѓатномаи Дењхудо» вожаи «Баљалї» мансуб ба ќабилаи «Баљила» аст, ки
тоифае аз тавоифи Яман будаанд. Аммо аз маьлумоти «Аълом-ул-Мунљид» бармеояд,
ки дар Марокаш низ дар ќарни IХ ќабилае бо номи «Баљалї» ё «Баљалий» дар байни
барбарњои Марокаш мезистанд. Дар таълиќоти Љаъфар Шиъор омада, ки «Баљал» падари
ќабилаест ба Яман аз асли «Муъид» ва нисбати он «Баљалї». Ва Љарири шоир аз он
ќабила аст, ки ўро Љарири Баљалї гўянд ва саранљом назди Шамсулмаолї Ќобус омад ва
дар њошияи ў ќарор гирифт.
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Лав кунта мин ќаблу таръоно ва такнафано
Ламо тањаддо илайна-ш-шайбу ва-л-њараму њ28].
Ва Абулњусайн Љавњарї214 дар васфи ин пил ќасидае мутаввал
мегўяд. Баъзе аз он эрод карда омад ва боќї дар асли китоб мастур
аст. Шеър:
Ќул ли-л-вазири ва ќад табаддо
Йастаъризу-л-карама-л-муъаддо.
Афнайта асбоба-л-уло њатто
Абат ан тустаљаддо.
Лав масса роњатука-с-сањоба
Лаамтарат караман ва маљдан.
Лам тарза би-л-хайли-л-латї
Шаддат ила-л-улйои шаддо.
Ва сароиму-р-раъйи-л-латї
Конат ала-л-аъдои љундо.
Њатто даъавта ила-л-адо
Ман ло йулому изо таъаддо.
Мутаќаммисан тиња-л-улуљи
Ва фитнатан аъйат Маъаддо.
Мутаъассифан туруќа-л-аволо
Њайсу ло йустоќу ќасдо.
Филан ка Разво њина йалбису
Мин риќоќи-л-ѓайми бурдо.
Мисла-л-ѓамомати муллиат
Акнофуњо барќан ва раъдо.
Раъсун каќуллатин шоњиќин
Кусият мина-л-хуйалои љилдо.
Фатароњу мин фарти-д-далоли
Мусаъъаран ли-н-носи хаддо.
Йузњо бихартуми камисли-сСавлаљони215 йарудду раддо.
Мутамаддадин ка-л-уфъувони
Тамуддуњу-р-рамзоу маддо.
Ав кумми роќисатин туширу
Бињи ила-н-надмони ваљадо.
Ав ка-л-мусаллаби шудда
Љанабоњу ило љизъайни шаддо [29].
Ва Абулњусайни Утбї лашкарњоро аз тарафи Хуросон ва
214
Номи пурраи ў Абулњусайн Алї ибни Ањмади Љавњарї буда, аз шогирдони Соњиб
ибни Аббод (тав.с. 938-ваф.с.995) мебошад. Дар сарчашмањо њамчун шоир ва надими ў
муаррифї шудааст.
215
Савлаљон – муарраби чавгон ва љамъи он саволиљ аст.
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Мовароуннањр бозхонд ва њамгинонро ба Марв миод кард, ки он
љойгоњ муљтамаъ бошанд, то ў ба нафси хеш њаракат кунад ва ба
ислоњи он вањн ва тадоруки он халал ба зоти хеш ќиём намояд ва
равнаќи мулк ва таровати давлат ба ќарори асл боз барад. Нўњ ибни
Мансур ўро хилъате гаронмоя бахшид ва созу уњбату олати сипањдорї
ва лашкаркашї бо шиори вазорат ва хољагї љамъ кард ва чунон буд,
ки гуфтаанд: Изо интања-л-амру ила-л-камоли, ода ила-з-заволи.216
Чун кори ў дар улувви шаън ва нифози фармон ва камоли иќбол ва
хусули омол ба ѓоят расид, рўй дар тарољўъ нињод ва он хилъат сабаби
халъи рибќаи њаёти ў шуд. Ва сабаби ин њол он буд, ки Абулњусайни
Симљўрї азли хеш аз аморати Хуросон ба сиояти ў нисбат мекард ва
њамвора бо Фоиќ дар тазриб ва таќбењи сурати ў фасле мепардохт ва
ба зарќ ва тамвењ дар ифсоди њоли ў саъй мекард, то Фоиќ љамъеро
аз ѓуломони садиде бар ќасди ў тањриз кард ва эшонро ба ваъдањои
хуб мавъуд гардонид. Эшон дар он боб бо якдигар мувозаа карданд
ва фурсати ѓайбати ансор ва аъвони ў нигоњ доштанд, то ба ваќти
имкон аз кори ў бипардозанд. Абулњусайни Утбї аз ин кор огоњ шуд
ва мусташъар гашт ва сурати њол ба Нўњ ибни Мансур инњо кард. Ў
љамъе аз хавосси хадами хеш бар ў гумошт, то бар сабили хифорат217
мулозамати ў менамуданд ва ўро аз макоиди хусум сиёнат ва њиросат
мекарданд. То шабе аз шабњо бар ќасди сарои аморат мерафт, фавље
аз он тоифа бар аќаби ў равона шуданд ва ўро ба захмњои паёпай ва
зарбњои бемуњобо пахш карданд ва љони ўро, ки њушошаи218 макрамат
буд, барбод доданд ва фазоили зоти бењамоли ўро дар хок рехтанд.
Ва љамоате, ки њорисони ў буданд, бигурехтанд ва ўро бастаи бало ва
хастаи ано карданд, чунонки гуфтаанд, шеър:
Кулињи ва љуррињи зибоъї ва абширї
Билањми имриин лам йашњади-л-йавма носируњу [30].
Ва ўро бар шореъ ѓарќаи хун бигузоштанд ва кушта ангоштанд.
Пас ўро ба боѓе наќл карданд, то бомдод бар он мўљиб, ки аз њазрат
фармон расад, пеш гиранд. Сањаргоњ чун насими субњ бар ў базид,
бинолид. Боѓбон чун нолаи ў бишунид, зуд ба даргоњ давид ва мужда
дод, ки хољаро рамаќе боќист. Љамъеро фиристоданд ва ўро дар
аморї ба Ќуњандиз бурданд ва зумрае аз атиббо бар ў гумоштанд, то
ўро муолаљат кунанд. Ва, њайњот, кор аз дасти табиб рафта буд, њам
дар замон рўњ таслим кард ва арсаи љањон аз љањони маониву маолї
холї гузошт ва вазорат бар ў хатм шуд ва дигар мулки Хуросон мисли
ў вазир надид ва дар маснади вазорат чун ў хољае нанишаст. Ва дар
216
Он гањ ки кор ба камол расад, ба завол бармегардад. Аз зарбулмасали машњури
арабї аст.
217
Хифорат – музди нигањбонї.
218
Њушоша – боќии љон; рамаќ; баќияи љон, ки дар дами мурдан монда бошад.
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њеч таърих мазкур нест, ки касеро аз вузаро он маосири маъсур ва
мањомиди мазкур ва камоли сабоњат ва самоњат ва вуфури сиёсату
сиёдат љамъ будааст ва Абўљаъфари Њомї219 дар марсияти ў мегўяд:
Лањфо алайка Аба-л-Њусайни
Айнан раматка бикулли айни.
Љарраътанї ѓусаса_л-љаво
Ва арайтанї йавма-л-Њусайни [31].
Ва баъзе аз афозил бар девори зиёратгоњи ў навишта буданд:
Марра ало ќабрика ихвонуко
Ва куллуњум ќад њолању шаънуко.
Фалам йазидука ало ќавлињим
Азза ала-л-алйои фуќдонуко [32].
Ва Њусомуддавла Тош ва Шамсулмаолї Ќобус ва Фахруддавла
Алї дар Нисобур ба интизори вусули ў чашм ба роњ медоштанд ва бар
умеди таќвияту инљод ва маунату имдодаш рўзгор мегузоштанд.
Абўнасри Утбї, ки соњиби бариди Нисобур буд, њикоят кард, ки
рўзе Њусомуддавла маро бихонд ва чун ба њазрати ў расидам, умарои
сегона муљтамаъ буданд, хилват сохта раъй мезаданд ва тадбире
меандешиданд, ки муовадати он њарб ва кифояти дафъи он хасм бар
чї ваљњ пеш гиранд. Чун маро диданд, тарњиби тамом карданд ва дар
он мушоварат амин сохтанд ва дархостанд, ки ман ба тозагї ањволи
эшон ба хоља инњо кунам, то дар муњимми эшон роњи мутовалат ва
мумоталат насипарад220 ва дар таљњизи асокир ва тањсили фароѓи
хотири эшон мусораат намояд. Шамсулмаолї аз он миён рўй фаро
ман кард ва гуфт: «Бад-он садр навис, ки «ал-њурубу сиљолун»221, кори
муњорабат њамвора миёни мулук мутафовит будааст ва бар иќбол ва
идбори давлат эътимод нест, корњо гоњ-гоњ дар уќдаи тааззур фурў
бандад ва муродњо дар њиљоби нокомї бимонад ва амонї дар пардаи
њайбат мутаворї шавад, боз он уќда ба инњилол расад ва он мурод ба
њусул пайвандад ва он омол ба наљоњ маќрун шавад ва марди њушёр ба
љањду кўшиш мадхали зафару пирўзї биталабад ва ба сабру таљаллуд
219
Шоири арабизабони нимаи дуюми ќарни Х мебошад, ки нисбати ў дар дастнависњои
мухталифи «Таърихи Яминї», ба ќавли д-р Шиор, дар гунањои «Љофї», «Љомї» «Њофї»,
«Њомї» ва дар сарчашмањои дигар дар шакли «Лаљљомї», «Лањњомї» «Лањофї» ва ѓайра
сабт шудааст. Муњаќќиќи адабиёти арабизабони тољикї проф. Н. Зоњидов ќайд мекунад,
ки дар «Ятимат-уд-дањр» шарњи њоли Абўљаъфари Ромї омада ва «агар эњтимоли гунаи
муњаррафи «Ромї» будани «Њомї» вуљуд дошта бошад, пас шоири мазкур дар «Таърихи
Яминї» њамон Абўљаъфари Ромї аст, вагарна ин ду шахс шоирони мухталифанд» (Донишномаи Сомониён, љ.1, с. 144).
220
Сипардан – тай кардан ва роњ рафтан.
221
ал-Њурубу сиљолун – љангњо таѓйирпазир аст, яъне гоње пирўзї бо ин аст ва гоње бо
он.
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ба маќсуд расад ва ољиз миёни аљзу зуљрат222 фурў монад ва муроду
муртод дар тањайюр ва тараддуд зоеъ гардонад ва абёти Мутанаббї223
бар тариќи тамассул дар он мукотабат тазмин кун:
Йара-л-љубаноу анна-л-аљза њазмун
Ва тилка хадиъату-т-табъи-л-лаими.
Изо мо кунта фї амрин марумин
Фало таќнаъ бимо дуна-н-нуљуми.
Фатаъму-л-мавти фї амрин њаќирин
Катаъми-л-мавти фї амрин азими» [33].
Абўнасри Утбї гуфт: «Аз узубати алфоз ва њусни сиёќати сухани
ў бар буъди ѓавру ѓазорати бањр ва азми њиммату раљоњати аќли ў
истидлол кардам ва камоли дањо ва закои ў бишинохтам. Ва бар аќаби
ин њол хабари ин разийяти муќлиќ ва овозаи ин мусибати муњриќ
бирасид ва кори эшон дар даст шикаст ва низоми њолу омоли эшон
фурў гусаст ва анвои њузну иктиоб224 аз лавоиљи он мусоб бар дилњо
истило ёфт ва аз њазрати Бухоро Њусомуддавла Тошро бозхонданд,
то талофии он халал ва тадоруки он њол бикунад. Ва ў аз мувофаќат
ва мурофаќати эшон бозмонд ва рўй ба њазрат нињод ва љониёнро
татаббўъ кард, баъзеро ба даст овард ва мусла гардонид225 ва баъзе
дар аќтори љањон мутафарриќ шуданд. Ва вазорат бар Абулњусайни
Музнї таќрир афтод ва нитоќи ў аз эътиноќи он мансаб танг омад
ва ба мавољиби он шуѓл истиќлол натавонист намуд. Ва дар аснои
ин њол Абулњусайни Симљурї аз Систон бозгашта буд ва бе иљозати
њазрат ба Хуросон омада ва мутарассиди фитна ва ташвиш нишаста
ва тамаъ баста, ки њодисаи Љурљон ва вањне, ки бар лашкари Хуросон
афтодааст, сабаби ривољи кор ва нафоќи бозори ў бошад».
Абулњусайни Музнї ўро бар он њаракат таъниф ва таъйири бисёр
кард ва бар сабили насињату иршод фармуд, ки аз арсаи Хуросон
бархезад ва ба Ќуњистон, ки дар эътидоди туст, муќим шавад ва
лашкар ба Абўалї – писари хеш дињад ва ўро бар савби Систон гусел
кунад, то муњимми он тараф ба охир расонад ва халале, ки ба тозагї
њодис шудааст, тадорук кунад. Ва Бодѓис ва Ганљрустоќ ба зиёдат дар
эътидоди ў фузуд ва мавъуд гардонид, ки чун сидќи тоатдорї ва сафои
аќидати ў дар хидматкорї ва суботи ќадам дар маволоти давлат зоњир
шавад, анвои каромот ва мазиди иќтооту таќдими мањал ва таќриби
Зуљрат – тангдилї, сутўњї.
Ањмад ибн ал-Њусайн ал-Љаъфї ал-Куфї шоири маъруфи араб, ки бо лаќаби
«Мутанаббї» шўњрати беназир дорад. Ў дар Куфа ба соли 915 таваллуд ёфта, соли 965
кушта шудааст. Мутанаббї дар дарбори Азудуддавлаи Бўя умр ба сар бурда, ќасидањои
зиёде дар мадњи ў навиштааст.
224
Иктиоб – 1. Андўњгинї 2. Дардмандї.
225
Мусла гардонидан//Мусла кардан – гўшу бинї буридан.
222
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маконату тамњиди асбоби њурмат дар бораи ў мутазоиф гардад».
Ва чун Њусомуддавла Тош ба Бухоро рафт ва Абўалї ибни
Симљўр арсаи Хуросон холї ёфт, фурсат нигоњ дошт ва бо Фоиќ
тариќи муросалат ва мукотабат ва муволоту муохот пеш гирифт ва
ўро ба мухолафати Тош даъват кард ва бар мутобаати роят ва ризо
ба таќаддум ва заомати ў ва илтизоми ин анафат226 ва иѓзо бар ин
ѓазозат бо кибари син(н) ва ќидмати њуќуќ бар хонадони Оли Сомон
таъйир кард ва ба мувофаќату мурофаќати хеш ва иттињоди зотулбайн
бифирефт ва ўро дар ин даъват самњулќиёд227 ёфт ва чунонки гуфтаанд:
Лаќватун содафат ќубайсан.228 Ва миёни эшон уњуд ва мавосиќи муаккад
рафт ва иттињоде содиќ зоњир шуд. Ва Абўалї уммоли Тошро, ки ба
сари аъмоли Хуросон буданд, бигирифт ва њар якро ба мувоќафоту
мусодароти сангї тасбиб кард ва амволи муомалот, ки дар тасарруфи
эшон буд, бистад. Ва њар ду рўй ба Марв нињоданд ва ба исён муљоњарат
карданд ва ба иртифооти Хуросон истибдод намуданд, то Тошро аз
сари изтирор лозим шуд дафъи эшон кардан ва азми кифоят мазаррату
мааррати эшон аз вилояту раоёи хеш мусаммам гардонидан. Дари
хазоин бигушод ва нафоизи захоир ва раѓоиби амволу аслиња бар
љумњури лашкар тафриќа кард ва аз Бухоро берун омад ва ба Омулшат
нузул кард.
Ва миёни эшон сафирон омаданду рафтанд дар ислоњи зотулбайн
ва таскини ноира ва итфои љамароти фитна кўшиданд ва аз мафосиди
мухосамат ва вахомати оќибати муодоту муновот тањзир карданд. Ва
бад-он расониданд, ки Нисобур Тошро бошад ва Балх – Фоиќро ва
Њирот – Абўалиро. Ва бар ин љумла мусолањат афтод ва њар як ба сари
вилояти хеш рафт. Ва Абўбакри Хоразмї229 дар тањнияти Абўалї ба
иёлати Њирот гўяд, шеър:
Туњаннау би-л-амири Њароту из ќад
Ало мин ан йуњаннаа ан Њароњо.
Анфат // Анафат – 1. Нангу ор 2. Зиён.
Самњулќиёд – сустинон.
228
Лаќватун содафат ќубайсан – Масали арабист, ки дар њаќќи ду шахс, ки бо суњулат
ва бо андак майле аз як тараф бо њам иттифоќ мекунанд, њамдаму њамќадам мегарданд,
гуфта мешавад. Дар асл вожаи «лаќватун» дар забони арабї шутури модаест ё зане аст, ки
зуд бордор мешавад. Ва «ќабис» («ќубайс» шакли хурдї ва навозишии «ќабис» аст) шутурнарест, ки зуд бордор кунад.
229
Абўбакр Муњаммад ибни Аббос (тав.с. 935 - ваф.с. 993) яке аз маъруфтарин шоирону
адибони арабизабони замони Сомониён мебошад, ки дар Хоразм таваллуд шудааст.
Модараш хоњари муаррих ва муфассири маъруф Муњаммад ибни Љарири Табарї буд.
Чанд муддат дар Њалаб зиндагї ва пас ба Бухоро ба дарбори Сомониён меояд. Дар
Нишопур ва Исфањон њам чанд муддат зиндагї мекунад. Соњиби девонњои шеъру расоил
будани ў дар сарчашмањо зикр шудааст, вале аз ў дар маљмўъ танњо 918 байт мондааст,
ки аѓлаби он фарогири мадњи амирону вазирони сомониву бувайњї мебошад. Расоили ў
шўњрати бештар доранд ва чун намунаи боризи насри мусаљљаи асри Х эътироф шудаанд.
226
227
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Ва кайфа туњаннау-д-дунйо љамиъан
Биноњийатин мина-д-дунйо ињтавоњо [34].
Ва Њусомуддавла ба Марв омад ва ба ваќти нањзат аз Бухоро
Музниро аз вазорат маъзул карда буд ва љои ў ба кадхудои хеш Абдуррањмони Порсї дода, чи Музниро аз батонаи Абўалї ва Фоиќ
дониста буд ва майли ў ба љониби эшон шинохта ва мудоњанаи ў дар кори
эшон ва иѓзо бар њаракати исёни эшон мушоњадат карда. Чандон ки ў
ба Марв расид, кадхудои ўро љавоб боздоданд ва вазорат ба Абдуллоњ
ибни Ѓурайр230 тафвиз карданд. Ва ў ба музоддат ва мухолафати Оли
Утба машњур ва мазкур буд ва њамвора бар муносабат ва мукоядат ва
мушоњанат ва мубоѓазати эшон исрор намудї. Ва чун вазорат бад-ў
расид, Тошро аз заомати лашкар ва ќиёдати љуюш маъзул кард ва ба
тавлият ва таќрири он мансаб бар Абулњусайни Симљўрї мисол дод. Ва
чунон фаро намуд, ки њудуси вањну фатрат ва зубули таровати давлат
њама натиљаи заъфи раъй ва сууттадбири аслофи вузаро будааст ва
тадоруки он халал љуз бад-ин таѓйир ва табдил мутасаввар нест. Ва
аз њазрати малик мисоле ба Тош фиристод ва хитобе, ки зуамои лашкар ва сипањдорони маликро буд, ботил гардонид ва алќоби ў бар он
љумла, ки дар ањди амир «њољибї» буд, эрод кард. Ва фармуд, ки аз
маърази аморат иљтиноб кунад ва аз воситаи Хуросон бархезад ва ба
Нисо ва Абевард равад ва бо эътидоди хеш гирад ва бар иёлати ин
ду фурза иќтисор кунад ва ба молу муомалати он ва исми њиљбат,231
ки ќадиман ўро будааст, ќаноат намояд. Чун ин мисол ба Тош расид,
донист, ки њосидон маљоли тазриб ёфтаанд ва макидати хасмон ба
нафоз расидааст ва хостаанд, ки асоси вањшате ва фотињаи кароњияте
бунёд нињанд, ки ба имтидоди айём ба нафрат анљомад ва миёни
ў ва валинеъмати ў ба ќатъият расад ва мўљиби тафриќи зотулбайн
гардад ва савобиќи хидмат ва саволифи азиммати ў ботил гардад.
Вуљўњи лашкар ва аъёни њашамро бихонд ва гуфт: «Шумо одати
ман дар хулуси убудийят ва сафои тавийят232 ва якдилї ва муносањат
ва ирфони њаќќи неъмати ин подшоњ шинохтаед ва он, ки аз бањри
суботи давлат ва салоњи мулки ў дар муддати аморат ва заомати шумо
ба шароити мусоњабат ќиём намудаам ва ќазои њаќќи њама ба ќадри
Номи падари ин вазир дар манобеи таърихї дар ду шакли дигар – Азиз ва Узайр
њам дучор мешавад. В.В. Бартолд шакли «Узайр»-ро сањењ донистааст (ниг. Бартольд В.В.
Сочинения, т.1, с. 320). Аслан ду нафар аз афроди ин хонадон ва дар солњои гуногун мансаби вазоратро дар давлати Сомониён бар ўњда доштанд. Яке аз онњо Абдуллоњ ибни
Муњаммад ибни Узайр (ваф. с.997), ки вазири Нўњ ибни Мансури Сомонї (њукм. с. 976997) ва дуюмї падари ў Абўмансур Муњаммад ибни Узайр (маќтул дар с. 956) – вазири
Нўњ ибни Насри Сомонї (њукм. с. 943-954) ва Абдулмалик ибни Нўњи Сомонї (њукм. с.
954-961).
231
Њиљбат – дарбонї, њољибї.
232
Тавийят – 1. Ният, андеша 2. Роз, сир 3. Ќасд.
230
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имкон карда ва маќдуру майсур дареѓ надошта ва њиммат бар тањсили
мабоѓии њама гумошта ва њамгинонро дар канафи ишбол ва ишфоќ ба
икром ва эъзоз љой дода. Ва дар ин њол, ки раъйи подшоњ дар бораи
ман мутаѓаййир шуд ва шуѓли ман ба дигаре тафвиз фармуд, маро
љуз имтисол ва иртисом рўй набошад ва њар як аз шумо мураххас ва
мухайяр аст дар боби хеш. Њар кадом, ки сўњбати мо ихтиёр мекунад,
азизу мукаррам аст ва ба њусни раоят ва кафолат бар ќадри фусњати
ваќт ва имкони њол махсус. Ва њар киро ихтиёри муфораќат аст, аз
љониби мо монее ва возеъ нест». Љамоа дар ин њол мўњлате хостанд,
то бо атбои хеш мушоварат кунанд ва љавоб аз сари басират ва итќону
тањќиќ бозрасонанд. Ва дар дигар маљлис њосили сухани њама ин буд,
ки шеър:
Ваќафа-л-њаво бї њайсу анта фалайса лї
Мутааххарун анњу ва ло мутаќаддаму [35].
То ман нашавам ба хок дар пастии паст,
Кўтањ накунам зи домани мењри ту даст.
Ва њама муттафиќулкалима шуданд, ки «моро љуз мусоњабату
мулозамати ту ихтиёре нест ва дар муошарату мубошарати айём ва
сарду гарми рўзгор тариќи мувофаќати ту фурў нахоњем гузошт».
Шеър:
Ва ма-л-аху ман йакуну лано лизоман
Изо мо ѓайму давлатино йаљуду.
Валокин ман йусоъидуно изо мо
Таъоварана-л-асовиду ва-л-усуду [36].
Ва ба иттифоќ ќисса ба њазрат навиштанд ва аз њуќуќи мутааккид
ва зароеи мутамањњиди Њусомуддавла ёд доданд ва илтимос карданд,
ки низоми улфат ва иљтимои калимаи эшон аз таштит ва тафриќ сиёнат
фармоянд ва обрўи эшон дар муњомот ва муњофазат бар васоили
маръий(й) ва савобиќи марзиййи ў нигоњ доранд ва дар мансабу
шуѓли ў роњи таѓйиру табдил бознадињанд. Абдуллоњ ибни Ѓурайр
љуз исрор бар лаљољ ва истимрор бар шаросату муноќашат љавобе
надод. Ва ба лашкарњо нома фиристод ва эшонро ба таѓриру тамвењ ва
мавоиди зур233 бифирефт: Касаробин биќиъатин йањсабуњу-з-замъону
моан њатто изо љоању лам йаљидњу шайъан.234 Ва эшон зарќу дурўѓи ў
мешинохтанд ва ба мукотаботу мухотаботи ў илтифот нанамуданд ва
љидди эшон дар асабийят ва тоати Тош зиёдат шуд. Шеър:
Зур – дурўѓ, ботил.
Ин љо иќтибос аз ояти 39 сураи «ан-Нур»-и Ќуръони маљид аст ва он оят чунин оѓоз
мегирад: Ва-л-лазина кафару аъмолањум касаробин... Ва тарљумаи ин оят чунин аст: Ва
онон, ки кофиранд, аъмолашон дар масал ба саробе монад дар биёбони њамвори беоб,
ки шахси ташна онро об пиндорад ва ба љониби он шитобад, чун бар он љо расид, њеч об
наёбад.
233
234
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Тасалло биухро ѓайрањо фаиза-л-латї
Тасалло бињо туѓрї би Лайло ва ло тусло [37].

ЗИКРИ БОЗГАШТАНИ ФАХРУДДАВЛА АЛЇ
БА ВИЛОЯТИ ХЕШ ВА МУВОФАЌАТИ Ў БО
ЊУСОМУДДАВЛА ТОШ
Чун Њусомуддавла аз дари Љурљон ба Бухоро рафт,
Муаййидуддавла вафот ёфт ва пеш аз он муњорабат, ки шарњ дода
омадааст, хабари вафоти Азудуддавла бад-ў расида буд. Ва ў аз хавфи
шамотати аъдо ва эњтироз аз дилшикастагии лашкар он хабар пинњон
медошт. Ва авлиёи давлати Дайлам дар ихтиёри касе аз дудмони малик,
ки подшоњиро мутарашшењ бошад, мушоварат карданд. Ихтиёр бар
Фахруддавла афтод, чи дар Оли Бўя ба кибари син(н) ва истикмоли
олати подшоњї ва истеъдоди самти сарварї мумтоз буд ва аз рўи
виросат ва истењќоќ мутааййин. Соњиби кофї Исмоил ибни Аббод
мусрион давонид ва навиштањо навишт ва баъд аз таъзияти вафоти
бародарон ба мулке холис ва софї аз шавоиби беминнати махлуќ ва
муќосоти њуруб тањният кард ва бародари ў - Хусрави Фирўз ибни
Рукнуддавла ба хилофат ва ниёбати ў номзад кард,235 то аз хулувви
235 Ва бародари ў – Хусрави Фирўз ибни Рукнуддавла ба хилофат ва ниёбати ў номзад кард – Зоњиран дар навишт ё наќли ин воќеаи таърихї аз тарафи муаллиф сањве рафтааст. Оли Бўя ё худ Даёлима аз хонадони эрониасланд, ки аз соли 320/932 то 448/1056-1057
дар Эрони љанубї ва Ироќ ба истиќлол фармонравої карданд. Асосгузорони ин давлат
се бародар – Алї мулаќќаб ба Имодуддавла, Њасан мулаќќаб ба Рукнуддавла ва Ањмад
мулаќќаб ба Муизуддавла буданд ва фарзандони моњигире аз Гелон бо номи Бўя. Имодудавла Алї бар Форс, Рукнуддавла Њасан бар Рай, Кошон, Исфањон, Њамадон ва Ироќи
Аљам, Муизуддавла Њасан бар Кирмон ва соли 334/945-946 бар Баѓдод њоким шуданд.
Пас аз Муизуддавла Ањмад писараш Бахтёр, ки мулаќќаб ба Иззуддавла буд, љонишини ў
шуд. Имодуддавла Алї писар надошт, аз ин рў писари Рукнуддавла Њасан – Паноњ (Фано)
Хусрав, ки баъдтар ба Азудуддавла мулаќќаб шуд, љонишини њам амми хеш ва њам падараш гардид. Рукнуддавла Њасан ба љуз Азудуддавла ду писари дигар дошт. Яке Абулњасан
Алї, мулаќкаб ба Фахруддавла, ки дар Рай, Њамадон ва атрофи он њоким буд ва дигаре Муаййидуддавла, ки Исфањон дар тасарруфи ў буд. Байни ў ва Фахруддавла, ки бо
Њусомуддавла Тош њамдаст шуда буд, љангњо рўй дода буд. Фахруддавла бо бародари
калонии худ – Азудуддавла низ изњори мухолифат кард. Бино бар ин, Азудуддавла барои танбењи ў ба Њамадон омад ва соли 369/979-980 билоди ўро тасхир кард. Фахруддавла аз бародари худ гурехта ба назди Шамсулмаолї Ќобус ибни Вушмгир омад. Азудуддавла мулки Фахруддавларо ба Муаййидуддавла дод ва ўро аз љониби хеш њукмфармои
он њудуд кард. Азудуддавла Фахруддавларо аз Ќобус бихост, вале Ќобус мултамаси ўро
иљобат накард. Ў Муаййидуддавларо ба љанги Ќобусу Фахрудддавла фиристод. Дар соли
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мансаби мулк ва утлати сарири подшоњї халале њодис нагардад. Ва
Фахрудддавла мубодарат намуд, аз Нисобур дар замоне андак ба
Љурљон тохт ва љумњури лашкар рўй ба истиќболи рикоби ў оварданд ва
аз сидќи муволот ва мумолот дар рибќаи тоат ва тибоати вай мунтазам
гаштанд. Ва ў мамлакати хеш ба њукми истењќоќу висоят ва мамолики
бародарон ба њаќќи виросат бо тасарруф гирифт ва казолика йуъти
Аллоњу ал-мулка ман йашоу ва йанзиъуњу мимман йашои ва њува-лфаъолу лимо йуриду.236
Ва Абўбакри Хоразмї дар ќасидае, ки муштамил аст бар
марсияти Муаййидуддавла ва таъзияту тањнияти Фахруддавла доди
сухан додааст. Шеър:
Рузиъта ахан лав хуййира-л-маљду фї ахин
Мина-н-носи турран мо адоњу ва ло истасно.
Фаќад љоати-д-дунйо илайка камо таро
Туфайлиййатан ќад љовабат ќабла ан тудъо.
Табат бика ишќан вањйа маъшуќату-л-варо
Фаќад асбањат Ќайсан ва ањдї бињо Лайло.
Валаммо раат хуттобањо фаракатњуму
Валам тарза илло зављања-л-аввала-л-уло.
Валам татасоњал фї-л-кафии ва лам таќул
Разайту изо мо лам такун иблун фамиъзо.
Ало аннањо конат љанатка тазаййулан
Фахаллайтањо њатто атат татлубу-р-руљъо [38].
Ва Абулфараљи Майсара237 дар марсияи Муаййидуддавла ќасидае
371/982-983 Гургон ба дасти Муаййидуддавла афтод ва тарафдории Нўњ ибни Мансури
Сомонї аз Ќобус ва фиристодани лашкар бад-он љо суде набахшид. Соли 372/983 Азудуддавла вафот мекунад. Як сол пас Муаййидуддавла низ љањонро падруд мегўяд. Пас аз марги ў Соњиб ибни Аббод Фахруддавларо, ки муддати як сол дар дарбори Ќобуси Вушмгир
умр ба сар бурд, аз Хуросон ба Рай даъват кард ва ў ба тахти аморат нишаст.
236
Ва Парвардигор бад-ин сон мулкро ба њар ки хоњад, медињад ва аз њар ки хоњад, мегирад ва ў њар чї хоњад, кунад. Ба ин шакле, ки муаллиф овардааст, оят дар Ќуръони маљид
мављуд нест. Муаллифи асар ќисме аз онро аз ояти 26 Сураи Оли Имрон гирифтааст, ки он
чунин аст: Ќул Аллоњумма молику-л-мулук, туъти-л-мулка ман ташоу ва танзиъу-л-мулка
мимман ташоу ва туъиззу ман ташоу ва тузиллу ман ташоу, бийадика-л-хайру, иннака ало
кулли шайъин ќадир – Бигўй (эй паёмбар), бор Худоё, подшоњи мулк њастї, ту њар киро
хоњї, мулк ва салтанат бахшї ва аз њар ки хоњї, бигирї ва ба њар ки хоњї, иззату иќтидор
бахшї ва њар киро хоњї, хор гардонї ва њар хайру некўї ба дасти ту аст ва танњо ту бар
њар чиз тавоної.Ќисмати охири он аз ояти 107 Сураи Њуд аст ва он оят дар шакли пуррааш чунин аст: Холидина фињо мо домати-с-самовоту ва-л-арзу илло мо шоа раббука. Инна
раббука фаъолун лимо йуриду – Онњо (яъне ањли шаќоват) дар оташи дўзах, то осмону замин боќист, мухалладанд, магар он ки машийяти Худо бихоњад, наљоташон дињад, ки албатта Худо њар чи хоњад, мекунад.
237
Манинї низ номи ин шоирро Абулфараљ ибн Майсара медонад («Шарњ Таърих алУтбї», с.133) ва ў њам иттилое дар бораи ин шоир намедињад. Д-р Шиор дар таълиќоти
хеш таъкид мекунанд, ки муаллифи он бар ин аќида аст, ки ќасида дар рисои Соњиб ибни
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мегўяд. Ин чанд байт аз он эрод карда мешавад. Шеър:
Ва лав ќубила-л-фидоу лакона йуфдо
Ва ин љалла-л-мусобу ани-т-тафодї.
Валокинна-л-мануна лањо уйунун
Такидду лињозуњо фї-л-интиќоди.
Фаќул ли-д-дањри: Анта усибта фалбис
Бираѓмика дунано савбай њидоди.
Изо ќаддамта хотимата-р-разойо
Фаќад арразта суќака ли-л-касоди [39].
Ва ба Њусомуддавла Тош расул фиристод ва нома навишт машњун
ба шукри Бории таъоло бар авоиди лутф ва латоифи карам, ки айёми
мењнат ва рўзгори шиддат ба поён расид ва корњо бар сунан истиќомат
ва вифќи исору ихтиёр мунтазам гашт ва мулки маврус аз кудурату
музоњамати аздод мустасфо шуд. Тош љавобе навишт ва ба њусули
маќосид ва вусул бо мустаќарри из(з) ва инќизои рўзгори мењнат ва
иќболи айёми давлат ва зифофи арўси мулк ва висоли мањбуби мурод
тањният дод. Ва дар тазоифи он мукотабат аз маљории ањволи хеш ва
ќайди њуссод ва эњмоли њуќуќ ва исѓову иљобат, ки аз њазрати Бухоро
ба намоими238 хусуми ў рафта буд ва сиояти эшон ба мавќеи ќабул
афтода ва мансаби ў харљ шуда нубазо эрод кард ва бассу-ш-шакво
намуд.239
Фахруддавла ба љавоби он фасле мушбаъ240 навишт ва дар хулуси
видод ва сафои маваддат ва иттињод ба итнобе њар чї тамомтар сухан
ронд ва гуфт: «Он чи Эзиди азза ва љалла ба файзи лутфи хеш арзонї
дошт аз мамолик ва хазоин ва дафоин ва ѓайри он њукми мушоракат
дорад ва њар он чї иќтироњ афтод аз молу лашкар ва созу уддат
дареѓ нест, роњи бегонагї ва инќибоз масдуд бояд дошт ва бад-он чї
сонењ шавад ва њољат афтад аз анвои маќдурот илтимос кардан, чи
моро макориму аёдї ва аворифу масої, ки ба ваќти њузури мо мабзул
доштааст, мансий(й) нест. Ва агар њама умр ба шукри он ниам ва ќазои
њаќќи он карам ќиём намоем ва мамлуку мављуди хеш дар масолењи он
љониб сарф кунем, њанўз хештанро ќосиру муќассир шиносем».
Ва Абўсаиди Шабибиро, ки аз Њусомуддавла ба рисолат омада
буд, ба икрому эњтироме њар чї тамомтар гусел кард. Ва ќариби
Аббод аст (ниг. ба: Таълиќот, с. 510).
238
Намоим љамъи намима – суханчинї.
239
Нубазо эрод кард ва бассу-ш-шакво намуд – зоњиран, дар навишти вожаи «нубазо»
муаллиф ё носих дучори иштибоњ гардиданд, зеро дар луѓатномањои ба мо дастрас ин
шакли калима ба мушоњада нарасид. Эњтимол он «нубоза» ё худ «набаза» ба маънии
«кам, ќалил, порае аз њар чиз» бошад ва ба ин маънї он дархўри матлаби муаллиф њам
њаст. «Бассу-ш-шакво» таркиби арабї аст ва маънии «ошкор кардан шикояти худро, гила
кардан, дарди дил кардан»-ро дорад.
240
Мушбаъ – муфассал.
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ду њазор савор аз турку араб бар тариќи мадад бо њамле лоиќ дар
сўњбати ў бифиристод. Ва чун ба Нисобур расиданд, Абдуллоњ ибни
Абдурраззоќ, ки аз маорифи лашкари Хуросон буд, бад-ў пайваст
ва њар ду дар муволот ва мутобаати Тош иттифоќ карданд. Ва Тош
рўй ба љониби Нисобур нињод. Ва чун наздик расид, Абулњусайни
Симљўрї пешї гирифта буд ва дар шањр рафта ва дар њисор нишаста.
Чун Тош бирасид, Абўсаиди Шабибї ва љамъе, ки аз муќимони
Нисобур буданд, бад-ў пайвастанд ва бар љониби ѓарбии шањр фуруд
омаданд ва чанд рўз чолишњо карданд ва љангњо пайвастанд. Ва бар
аќаби он ду њазор савори дигар аз лашкари Дайлам мадад бирасид
- мардони кор бо созу силоњи тамом. Ва чун Абулњусайн аз ќудуми
эшон хабар ёфт ва ќуввату шавкати эшон дониста буд ва дурбату241
таљрибат дар духули мазоиќ ва ифтитоњи маѓолиќ ва тадбири корњо ва
тайсири њисорњо шинохта, нимшабе аз шањр берун омад ва дар пардаи
залом роњи инњизом гирифт. Ва лашкари Тошро хабар шуд, бар аќаби
эшон равона шуданд ва аз ањмолу асќоли эшон ѓанимате вофир њосил
карданд. Ва Тош ба шањр баромад ва ба љониби шарќї нузул кард.
Ва Абўмансури Саолибї242 дар ин воќеа мегўяд, шеър:
Ќул ли-л-лазї ано фї њавоњу њошин
Сода-л-фуода бисудѓињи-л-љаммоши.
Судѓун йуро инда-р-рийоњи кааннању
Ќалбу Ибни Симљура ањасса би Тоши [40].
Њам ўрост:
Инна-ш-шитоа мазо биќубњин фошин
Ва ата-р-рабиъу лано бињусни риёши.
Ва мазо Ибну Симљура биќубњи фиъолињи
В-антоша абноу-л-кироми би Тоши [41].
Ва Тош аз Нисобур мукотабат ба њазрати Бухоро равон кард
ва дар истислоњи њол ва таваќќўи маѓфират ва тамњиди маъзарат ва
истиќолат аз аворизи заллот ва истеътофу истеъфо аз савобиќи асарот
тазаррўъе њар чї тамомтар намуд ва гуфт, байт:
Наъузу биллањ, агар худ љинояте дорам,
Тариќи авф чаро баста шуд дар ин маънї?!
Њабно асаъту факун лї хайра муѓтафирин
В-акшиф биъафвика анно курбата-л-хаљали.
Дурбат – корозмудагї.
Абўмансур Абулмалик ибни Муњаммад ибни Исмоили Саолибї (тав.с.961ваф.с.1038) аз донишмандони маъруфи арабизабони авохири ањди Сомониён ва авоили
ањди Ѓазнавиён, тазкиранавис, шоир, муаллифи китоби машњури «Ятимат-уд-дањр фї
мањосини ањли-л-аср» мебошад. Осори боќимондаи ў то њол ба пуррагї нашр нашудааст ва
дар манобеи таърихиву адабї њам ба ў то 95 китобу расоили матбўъ ва мактубу мафќудро
нисбат медињанд, ки марбут ба масоили забон, адаб, балоѓат, таърих ва ѓайра мебошанд.
241
242
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Фалъафву ка-ш-шомати-с-савдои мо њасунат
Илло изо зањарат фї ваљнати-з-залали [42].
Ва Абдуллоњ ибни Ѓурайр роњи таѓофул ва тасомум аз он маозир
ва эъроз аз мазмуни он тавомир243 пеш гирифт ва дар тасвилу244 иѓво ва
тањризу иѓрои Нўњ ва модараш, ки кофилаи малик буд, муболаѓатњо
менамуд ва таќрир мекард, ки Тош ба Дайлам илтиљо кардааст ва ба
муоризони ин давлат паноњида ва ба ќасди ин мулк дандон тез карда
ва агар дар ин боб тањовуне равад ва он чи сазо ва љазои ў бошад,
таќдим фармуда наёяд, таъзияти ин мулк бибояд дошт ва тамаъ аз
ин мамлакат бибояд бурид, то Нўњ ва модараш ба захорифи тамвењу
талбис ва зуру ѓурури ў фирефта шуданд ва зимоми он кор ба дасти
тасарруфи ў доданд ва салоњу фасоди он њодиса бад-ў бозбастанд.
Утбї гўяд: «Ваќте ман ду байт аз они Ибн ал-Мўътаз(з)245 бар
дўсте иншод кардам, шеър:
Шайони лав бакати-д-димоа алайњимо
Айнойа њатто туъзино бизањоби.
Лам таблуѓа-л-миъшора мин њаќќайњимо
Фаќду-ш-шабоби ва фурќату-л-ањбоби [43].
Гуфт: Лоиќтар ба њасби њол ва мизољи ваќт ду байти дигар аст
њам бар ин вазн ва раво246 аз они Марврудї:
Шайъони йаъљизу зу-р-риёзати анњумо
Раъйу-н-нисои ва имрату-с-сибйони.
Амма-н-нисоу фамайлуњунна ила-л-њаво
Ва аху-с-сибо йаљрї биѓайри инони [44].
Ва инсоф дар эњсони ин назм њеч боќї нагузоштааст ва он чї
гуфтааст, аз сари басират ва бар муќтазои аќлу вафќи њикмат гуфтааст
ва мусањњењ ба шавоњиди аён ва мусаљљил ба тасдиќи ихтибору имтињон.
Ва муњол аст, ки дояро мењри модарї тавонад буд ё аммро раъфату
рањмати падарї ё муздурро шафќати дўсту ёр ва ё вазире, агарчи ба
кифоят мавсуф бошаду ба киёсат маъруф, дар ќонуни сиёсату њиросати
мулк ба малике ѓолибу мустабид(д) тавонад расид, ки ба зоти хеш

Тавомир љамъи тўмор – 1. Номањо 2. Навиштањои дароз.
Тасвил – оростани чизе барои фиребу гумроњии дигарон.
245
Абулаббос Абдуллоњ ибни Муњаммад (тав. 31.Х.861 – маќтул 29.ХII.908) шоир, адиб,
мунаќќиди бузурги шеъру адаби араб, писари халифа ал-Мўътаз Биллоњ (хил. солњои 865869) ва машњур ба Ибни Мўътаз. Њангоми табаддулоти дарборие, ки соли 908 дар Баѓдод
рух дод, ўро халифа эълон карданд, вале тарафдорони ал-Муќтадир Биллоњ (хил.солњои
908-932) бар ў њуљум карданд ва ўро дастгир ва сипас вањшиёна ба ќатл расониданд. Ба
ин муносибат Ибни Мўътазро «халифаи якрўза» њам меноманд. Аз ў осори зиёде боќї
мондааст ва ўро дар радифи шоирони бузурги араб ном мегиранд.
246
Раво - хабар дод, ки…
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мустаќил бошад ва ба њазму247 разонат248 мумтоз.
Ва Тош кори Абулњусайни Симљўрї фурў гузошт ва дар њасми249
моддаи фитнаи ў саъйе зиёдат накард муроќабати њазрати Бухороро,
то магар ба рифќу мадоро он оташ фурў нишонад ва он љониб ба даст
орад ва ислоњи зотулбайн ва изолати вањшате, ки њодис гаштааст ва
ризои Нўњ ибни Мансур ба ваљње аз вуљўњ њосил кунад ва љароњате,
ки ба дилњо расидааст, никоят250 напазирад ва ѓуборе, ки бар њавошии
хотирњост, аз издиёд масун ва мањрус монад. Ва эшон фурсати тањовун
ва тавонии ў нигоњ медоштанд ва ба истеьдоди кор ва истиљмои
ањшоди лашкар машѓул буданд. Ва Абулњусайни Симљўр ба Кирмон
фиристод ва аз амир Абулфаворис ибни Азудуддавла лашкар хост ва
ў ду њазор савори гузида аз анљоди араб мадад фиристод. Ва Фоиќ бо
љамъе анбўњ бад-ў пайваст ва чандон лашкар љамъ шуд, ки кўњу њомун
барнатофт. Шеьр:
ал-Љавву азйаќу мо лоќоњу сотиъуњо
Ва муќлату-ш-шамси фињи ањйару-л-муќали [45].
Ва ба иттифоќ рўй ба Нисобур оварданд, то бо тасарруф гиранд.
Тош бо лашкари хеш пеши эшон бозрафтанд ва даст ба теѓ оварданд
ва масомеи њаво аз истикоки муќораот251 пурмашѓала гардониданд ва
бисоте муламмаъ аз хуни далерон бар дебочаи замин кашиданд. Байт:
Љањон ба њила дам андар кашида чун нуќта,
Аљал ба кина дањон боз карда чун паргор.
Шуда зи хуни ялон њамчу пои кабки дарї,
Миёни маърака симурѓи маргро минќор.
Ва лашкари Тош дар муддати муќоми Нисобур аз тангии улуфа
ва ноёфти ќуту тааззури асбоби маишат ба тоќат расида буданд ва ба
сутуњ омада ва ба самти аљзу њазимат розї шуда, чандон ки худро аз он
ѓарќоби мењнат бар соњили наљот андозанд ва аз тангнои он вањшат ба
фусњати халос расанд. Ва Тош љозим шуд, ки як њамлаи дигар барад,
ки хотимаи кор бошад ва ба хайбат ё наљоњи охири он муновашот
бикунад.
Булњусайн ибни Симљўр ва писараш Абўалї пой бифишурданд ва
ба ќадаме росих ва азме собит дар радди он њамла бикўшиданд ва Тош
рўй ба мухайями хеш овард, бештари њашами ў мутафарриќ шуданд
ва тунук ва заиф бимонданд. Лашкари хасм аз паи ў даромаданд ва
њамла карданд ва ў аз сари изтирор рехта252 ва мунњазим бирафт. Ва
Њазм – устуворї, њушёрї.
Разонат – пойдорї, виќор, вазнинї.
249
Њасм – буридан, гусастан.
250
Никоят – маљрўњ кардан; боз кардани пўст решро.
251
Истикоки муќораот – ба њам бархўрдану вокўфтани далерон якдигарро.
252
Мусањњењ дар њошия ќайд мекунад, ки дар нусхаи дигар ин вожа «гурехта» омада.
247
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лашкари Дайлам аз мусоњабати ў бозмонданд ва хуросониён перомуни
эшон фурў гирифтанд ва халќе бисёр ба ќатл оварданд ва дигаронро
дар силсилаи исор кашиданд ва ба Бухоро фиристоданд. Ва чун ба
њазрат расиданд, эшонро ба расвоии тамом ва мазаллате азим ба
миёни Бухоро бароварданд ва махониси253 шањр бо маозифу малоњї
пеши эшон бозомаданд ва дукњои занон дар дасти эшон нињоданд ва
бо истењзо ва сухрийят254 аѓонї ва ањољї мегуфтанд. Пас њамгинонро
дар ќалъаи Ќуњандиз мањбус карданд, то бархе ба асваи њол ба фано
расиданд ва баъзе мутлаќу озод гаштанд.

ЗИКРИ РАСИДАНИ ЊУСОМУДДАВЛА АБУЛАББОСИ
ТОШ БА ЉУРЉОН ВА МУЌОМИ БУЛЊУСАЙНИ
СИМЉЎР БА НИСОБУР БАР ЌИЁДАТИ ЛАШКАР
Тош ба Љурљон омад ва Фахруддавла сарои аморат њамчунон
ороста ба фаршњои фохир ва созу олати вофир ва таљаммули подшоњона
ва хазоини маъмур ва авонии зару сим ва олати матбаху шаробхона ва
дигар асбоб бад-ў бозгузошт. Ва ба Рай рафт ва панљоњ њазор динор ва
ду њазор бор њазор дирам ва понсад тахт љомаи мулавван бо чанд сар
асбони тозї ва устурони зайнї бо сарафсору зини зар ва музофоти он
аз созу салењ ва зирењу љавшан ва хўду баргустувон ва сипарњои зару
шамшерњои њиндї ва анвоу аљноси аслиња ба њулиййи255 зару сим ва
амсоли он бад-ў тўњфа кард ва хирољу муомалоти Гургону Дењистону
Обаскуну Астаробод - ба љумлагї бо вай гузошт, магар андаке, ки дар
ваљњи иморати ќилоъ ва арзоќи кутволон ва мустањфизони256 он масруф
шавад. Ва Тош он силоту мубаррот бар табаќоти лашкари хеш њазина
кард ва њар якро аз он вилоят иќтое ва нонпорае муайян фармуд, то
њоли эшон ба вуфури таљаммул ва хисби257 рињол ва захоири амвол
бењтар аз он шуд, ки ба Хуросон буд. Ва Фахруддавла аз Табаристон
Устод Дењхудо дар шарњи калимаи «махонис» менигоранд, ки он љамъи «миханнос»
аст ва маънии «зани шикаста ва дуто»-ро дорад. Ва шарњ медињанд, ки дар чанд шоњиде,
ки эшон љамъ овардаанд, вожаи «махонис» чун шакли љамъи «муханнас» омада. Љумлае,
ки дар маърази таълиќоти мо ќарор гирифтааст, яке аз далелњоест, ки устод Дењхудо ба
тариќи шоњид барои таќвияти фикри хеш овардаанд. Ва «муханнас» ба њамон маънии
маъруфи хеш аст.
254
Сухрийят – ришханд, истењзо.
255
Њулий(й) – зеварњо, зинатњо.
256
Кутвол ва мустањфиз – дижбон ва посбон.
257
Хисб – бисёрии набот, фаровонии гиёњу сабза, фарохии сол.
253
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бар тавотур андоди њ амул ва анвои каромот тоза медошт ва аз раѓбате
содиќ њар лањза ба тўњфае нав дилнамудагї менамуд ва ба њељ чиз аз
маќдуру майсур мунофасат намекард. Ва Соњиби Кофї бо азми њиммат
ва камоли тахарруќи ў дар базлу инфоќ ва таштити захоири аълоќи
он муболаѓати Фахруддавла исроф мешинохт ва ўро ба иќтисод ва
муљонабати љониби газоф насињат мекард. Шеър:
Фало йанњалил фї-л-маљди молука куллуњу
Файанњалла маљдун кона би-л-моли аќдуњу.
Ва даббирњу тадбира-л-лазї-л-маљду каффуњу
Изо њораба-л-аъдоа ва-л-молу зандуњу.
Фало маљда фї-д-дунйо лиман ќалла молуњу
Ва ло мола фї-д-дунйо лиман ќалла маљдуњу [46].
Фахруддавла рўзе дар љавоби ў гуфт, ки «њуќуќи неъмату савобиќи
миннати Тош бар ман чандон аст, ки агар ман маврусу муктасаби хеш
ба љумлагї дар як маслањат аз масолењи ў сарф кунам ва то ин пирањан,
ки пўшидаам, аз ислоњи њол ва фароѓи боли ў дареѓ надорам ба ќазои
як макрамат аз макорими ў вафо нанамуда бошам ва аз ўњдаи як орифа
аз аворифи ў тафассї накарда». Ва як њасана аз њасаноти ў њикоят кард
ва гуфт: «Бародаронам навиштањо ба Хуросон навиштанд ва илтимос
карданд, ки маро бо эшон фиристад ва молњои бисёр мултазам шуданд,
ки њар сол бар тариќи њамл ба султон фиристанд ва аз бањри хосси ў
мисли он базл кунанд маќрун бираѓоиби Ироќ аз љомањои фохир ва аз
асбони номдор ва дигар мањмулоту маљлуботи он диёр ва амсор. Ва
дар таќаббули хадамот ва тањаммули ришвот ба љое расониданд, ки
манфази узре ва маљоли радде намонд ва тибоъ аз он атмоъ рухсати
инхидоъ наёфт. Ва чун хабари ин рисолат ва њаќиќати ин маќолат ба
ман расид, рўзи равшан бар чашми ман торї шуд ва хобу ќарор аз
ман бирафт ва умеди њаёт мунќатеъ гашт. На тариќи парњез муяссар
буд ва не роњи гурез мумкин. Ва њама шаб дар њавољиси он мењнат
ва васовиси он вањшат мусомири258 нуљум ва мусовири259 вуљум260
будам. Диле ѓамнок ва чашме намнок ва љоне бар шуруфи њалок —
мутарассиди он, ки ба ваќти субњ мањзур воќеъ шавад ва њодиса нозил
гардад. Ваќти исфор њољиби Тош бирасид ва дастурї хост ва дар пеши
ман омад ва ба адаб биншаст ва маро ба мењмонї даъват кард. Ва ман
мутараддид, ки зиёфате аст ё офатеву махофате ва удбае261 аст ё мўљиби
нудбае ва ќурбате аст ё фотињаи курбате? Ва шубњате накардам, ки тири
хадиати бародаронам ба њадафи мурод расидааст ва дар зимни эњзори
ман макидате азим ва мањзуре љасим мударриљ аст. Фармудам, то
Мусомир – 1. Шабнишин 2. Ќиссасаро, афсонагў.
Мусовир – мавриди њамла воќеъшуда.
260
Вуљум – њузн, андўњ.
261
Удба – таоме, ки барои даъватї ё арўсї тайёр кунанд.
258
259
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маркабе оварданд ва бо ќалаќе тамом ва рамаќе беором барнишастам,
на банонро тамолуки инон мумкин ва на дастро ќуввати тамосуки
тозиёна боќї. Ва чун ба маљлиси ў расидам, таваффуре номањдуд
ва тавќиру эњтироме беш аз маъњуд фармуд ва ба лутфи муљоласату
фарти муонасати ў андаке истинос ёфтам ва лавоиљи хавфу инзиољ
ба инњитот расид ва он суизан (н) ба завол пайваст! Пас навиштањои
бародарон бихост ва ба ман дод — машњун ба кайди њуссоду ќасди
аздод ва дабиби аќорибу тазриби аќориб.262 Ва гуфт: «Мехостам, ки ин
мактубот нињон кунам ва хотири ашраф аз мудорасати ин фазоењ ва
муморасати ин ќабоењ муоф дорам. Аммо ростї дар миён нињодан ва
њаќиќати њол эълом додан ва ѓаври љароњат ошкоро кардан ва парда аз
рўи кор барандохтан аз тўњмату райбат дуртар дидам ва ба сукуни дил
ва фароѓи хотири ту наздиктар шинохтам. Ва ба имон муѓаллаз савганд
ёд кард, ки торе мўи ту, балки торе аз љомаи ту ба њамаи хирољи Ироќ
бинафрўшам. Ва агар њар он чи дар тањти тасарруфи ман аст аз нотиќу
сомит ва наќиру ќатмир263 дар фароѓи камина касе аз мамолики ту
барбод дињам, њанўз дар икроми маќдам ва эъзози мавриди ту ба ушри
он чи дар фароѓи замир аст, аз сидќи маваддат ва сафои мањаббат
нарасида бошам ва агар мамлуки хеш то ѓояти ин ангуштарї, ки дар
даст дорам ва ин пироњан, ки пўшидаам дар њифзи маслањат ва дафъи
њаводис аз соњати маљди ту ва интиќом аз мунозиони мулки мавруси
ту харљ кунам, њаќќи вифодати ту нагузорида бошам ва њаргиз иёри
ин хидмат ва инони ин њиммат бинагардонам, то Њаќ(ќ) таъоло туро
дар замони иќбол ва канафи саодат бо мустаќарри иззи хеш расонад
ва тавфиќи нусрату пирўзї арзонї дорад». Касе, ки дар мурувват ин
њиммат дорад ва дар футувват бад-ин мартабат бошад, ки бесобиќаи
хидмате ва воситаи тамаъе ва раѓбате дар раѓибае дар бораи ман ин
макрамат намуда бошад, чигуна раво дорам, ки дар муќобалаи саноеъ
ва аворифи ў таќоуд намоям ва тањовун љоиз шумарам ва роњи эњмолу
иѓфол пеш гирам! Ло валлоњ ва ба њаќќи Каъба ва равони Рукнуддавла,
ки ба нисёни он масої ва куфрони он аёдї њамдостон набошам ва
худро ба самти ќусуру таќсир мансубу мавсум нагардонам, алалхусус
ки ќудрати мукофот ва мукнати муљозот ёфтаам ва Бории таъоло
тавфиќи маъунат ва кифояти маунат арзонї дошта, шеър:
Фаруббамо љазати-л-ињсона мулињи
Харидатан мин азора-л-њаййи миксолу.
Дабиби аќориб ва тазриби аќориб – ибораи «дабиби аќориб» ин љо ба маънои «азияти каждумон, нешзании каждумон» омада. «Тазриби аќориб» ба маънии «фитна ангехтани хешону аќрабо» аст. Тазаккур медињем, ки дар алифбои арабиасоси мо «аќориб»-и
якум бо айн навишта мешавад ва љамъи «аќраб» аст» ва «аќориб»-и дуюм бо алиф ва
љамъи «ќариб» аст.
263
Наќиру ќатмир – андаку беш.
262
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Ва ин йакун муњкамоти-ш-шакли тамнаъунї
Зуњуру љарйин фало фињинна тасњолу.
Ва мо шакарту лианна-л-мола фаррањанї
Сиййони индї иксорун ва иќлолу.
Локин раайту ќабињан ан йуљода лано
Ва иннано биќазои-л-њаќќи буххолу [47].
Бо он ки агарчи ба ѓояти љид(д) ва нињояти љањд бирасам, њанўз
фазилати сабќу таќаддум дар таќдими карам ўрост ва ў дар мартабаи
инъом аст ва ман дар маќоми шукр. Ва пўшида нест, ки рутбати
муфотањат пеш аз маќоми муљозот аст». Шеър:
Йо аййуња-л-муњсину-л-машкуру мин љињатї
Ва-ш-шукру мин ќибали-л-ињсони ло ќибалї[48].
Љамоате, ки муљтамеи он маќом буданду мустамеи он калом аз
фасоњати он сиёќат ва малоњати он залоќат тааљљубњо намуданд ва бар
раљоњати аќл ва саљоњати хулќ ва сидќи вафо ва иттисои арсаи карам
ва иртифои зирваи њимам ва мањосини шиями ў офаринњо карданд ва
Соњиби Кофї баъд аз он муфовазот бар мурооти Тош ва њифзи масолењ
ва манољењи ў иќбол кард ва дар тањсили марозии ў,264 саъйњои балиѓ
намуд.
Ва Тош муддати се сол ба Љурљон бимонд ва њамагї хотири ў ба
хидмати Нўњ ибни Мансур мултафит буд ва бар муфораќати њазрати ў
муталањњиф ва мутаассиф ва аз самти уќуќ ва эњмоли њуќуќ мустаъфї
ва мутафодї. Ва љумлагї њиммат бар он гумошта, ки магар он вањшат
зоил кунад ва аз маърази он тўњмату мазаммат бархезад, ки ба халъи
рибќаи тоат ва муљонабати љониби вафо мансуб гардад. Ва Абўсаиди
Шабибиро265 ба Фахруддавла фиристод ва бар муовадати њазрати
Бухоро муованат хост. Ва ў Асфор ибни Кардавайњро266 номзад кард ва
ду њазор савор аз анљоди Дайлам дар сўњбати ў равона кард. Ва ба Наср
ибни Њасани Фирўзон267 навишт, то дар љумлаи он њашам мунтазам
264
Дар тањсили марозии ў – дар матн њамин тавр, яъне «марозї» омада ва шояд асањњи
он «мурозот» ба маънии «аз якдигар хушнуд шудан» бошад, зеро «марозї» љамъи «мариз»
ва «мариза» аст, ки маънии он дархўри матлаб будан наметавонад.
265
Абўсаид Ањмад ибни Шабибї (Шайбї) аз сипоњиёни Њусомуддавла Тош буд, ки дар
нимаи дуюми асри Х аз љониби волии Кумиси Табаристон – Наср ибни Њасани Фирўзон
вањшиёна ба ќатл расонида шуд. Ба гуфтаи Саолибї дар «Ятимат-уд-дањр» ў аз Хоразм
ва мояи фахри он буд, зеро ба љуз дар шамшеру найзазанї дар шеъру адаб њам дасте ќавї
дошт. Ў дар хидмати њам Сомониён ва њам Бувайњиён будааст ва аз ин рў аз ў бо лаќаби
«соњибу-л-љайшайн ва шайху-д-давлатайн» («соњиби ду сипоњ ва шайхи ду давлат») низ ёд
мекунанд. Саолибї ќитъаеро аз ашъори ў зикр намудааст.
266
Асфор ибни Кардавайњ аз сипањсолорони Фахруддавла Алї ибни Рукнуддавла (тав.
с. 952 - ваф. с. 997), ки дар пайкорњои ў бо бародаронаш ширкат кардааст. Дар бораи
љузъиёти зиндагї ва тафсилоти поёни кори ў маълумоти дигаре дар даст нест.
267
Наср ибни Њасани Фирўзон (с.тав. ва ваф. номаълум) аз акобири Дайлам,
муќаррабони Оли Бўя, њокими Ќумис. Ибни Исфандиёр њангоми шарњи воќеаи соли 982
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шавад ва ба аморату заомати эшон ќиём намояд ва ба иттифоќ рўй
ба њазрати Тош нињанд ва њукми ўро мутеъ ва мунќод бошанд ва дар
кулли ањвол мутобаати раъйу рояти ў вољиб шиносанд. Ва моле бисёр
аз бањри иќомати лашкар равон кард ва изъофи он чї ба Гургон мабзул
дошта буд аз хазоину мавошї ва созу уњбат - дар љумлаи он мањмулот
бифиристод. Ва чун Абўсаиди Шабибї ба Ќумис расид, ки муќомгоњи
Наср буд, бо ў њамон рафт, ки бо Ибн ал-Хазрамї дар зиёфати Банї
Тамим.268 Наср бифармуд, то чапу рости ў ба шамшер фаро гирифтанд
ва аљзову аъзои ў аз њам људо карданд ва лашкари ўро дар матмурае269
боздошт ва мафотињи анфос баргирифт ва оташ дарзад, то њамгинон
дар мазиќи он тахниќ њалок шуданд ва мањмулоте, ки бо эшон буд, ба
куллї баргирифт ва боќї луќототи ќавм ва баќоёи сайф бигурехтанд
ва бо Рай омаданд.
Ва Фахруддавла аз вусули ин хабар ва вуќўи ин њодиса сахт
музтариб ва музъиљ шуд ва бар азми интисор ва талаби сор бар љониби
Ќумис рењлат кард ва Тошро аз Љурљон бихонд, то ба муованати
якдигар љазои аъмол ва сазои афъоли Наср бидињанд. Чун ба Ќумис
расиданд, Наср нањанги марг дид дањан боз карда ва уќоби аљал пару
бол гушодаву чангол тез карда, љуз зинњору эътизор ва истиѓфор раво
надид. Тошро шафеъ сохт ва Фахруддавла чун он пўзишу тазаррўъ
дид, бар шайхухати ў рањмат кард ва шавофеи ќаробат дар њаќќи ў
ба эљоб расонид ва аз сари интиќом бархост. Ва аз он љойгоњ оњанги
муњорабати бародарзодаи хеш — Бањоуддавла ибни Азудуддавла
кард, ба сабаби вањшате, ки миёни эшон њодис шуда буд. Ва бо
лашкаре љаррор рўй ба Хузистон нињод ва Бадр ибн Њаснуя бо љумњуре
ом(м) аз њашами курд дар хидмати ливо ва рояти ў муљтамаъ буд ва
аъмоли Хузистон бо тасарруф гирифт ва Фирўзон ибни Њасанро270 ба
– замоне, ки Сомониён барои пахши исёни Гургону Дайламон ба ин љо меоянд, иттилоъ
медињад, ки дар он замон Дайламонро Фирўзон ибни Њасани Фирўзон дошт ва вилояти
Ќумисро бародараш – Наср (Сомониён, љ.1, с. 250). Шахси золим ва балвогар муаррифї
мешавад. Ин буд, ки тахмин солњои 20-уми ќарни ХI мардуми бадодомада бар ў шўриданд
ва ўро дастгир ва ба ќатл расониданд.
268
Бо ў њамон рафт, ки бо Ибн ал-Њазрамї дар зиёфати Банї Тамим – бино бар
маълумоте, ки Ибн ан-Надим дар китоби худ меорад, Ибн ал-Њазрамї дар нимаи аввали
садаи чањорум зистааст. Ў варроќ буда ва њам китобати Мусњаф мекардааст (ниг. ба:
«Китоб ал-Фењрист», с. 12). Тамим ќабилаест аз ќабоили машњури араб, ки дар њудуди
Наљд, Басра ва Ямома сукунат доштанд. Дар миёни ин ќабила ашхоси машњуре аз
сањобаву шоирон бархостаанд. Баъд аз зуњури ислом низ машоњири зиёде дар ин ќабила
зуњур карданд. Шоири шањири араб Љарир аз њамин ќабила аст. Ин ќабила бо номи «Банї
Тамим» машњур аст. Аммо аз мољарое, ки муаллиф ба он ишорат мекунад, дар маъхазу
манобеи ба мо дастрас маълумоте пайдо нашуд.
269
Матмура – нињонхона, тањхона; мањалли сарпўшида ва мањфуз.
270
Фирўзон ибни Њасанро...– Љаъфари Шиъор дар њошияи сафња ќайд мекунад, ки дар
нусхаи дигари матн Фирўзон ибни Њусайн омадааст. Ба назар чунин мерасад, ки муаллиф
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Басра фиристод, то онро низ мустахлас кунад ва дар идоди эътидоди
ў оварад. Чун Фирўзон аз нањри Мўсо бигзашт, оммаи ањли Басра
ба музоњарати лашкари Бањоуддавла, ки дар шањр муќим буданд,
бархостанд ва бандњои Ањвоз бигушуданд, то љумлаи сањро об бигрифт
ва роњњо матмус шуд ва дар он вуњул гирифтор шуданд ва махраље
наёфтанд. Ва лашкаре бисёр аз Мавсил ба наљдаи ањли Басра омада
буданд. Ва чун лашкари Фирўзон касрату шавкати эшон диданд,
худро ба њиял аз он махозот берун андохтанд ва шикаставу мунњазим
бо пеши Фахруддавла омаданд ва аз шиддати он њол ва мењнати он
авњол њикояти шикоят пеш гирифтанд ва бар аќаби он мутолабот ба
арзоќу итлоќот ва вуљўњи атмоъ оѓоз нињоданд. Фахруддавла аз он
бисоти доллат ва басти маќолат271 мутабаррим шуд272 ва бо заъфу аљз
ва фатрати эшон ва ори њазимат ва хавари273 табиат тањаккум намудан
ва кор нокарда музд хостан мустаќбањ ва мустањљан ёфт274 ва атрофи
он муњим бар зоњири њудна275 фароњам гирифт ва бо Њамадон омад
ва аз он љо рўй ба Рай нињод. Ва ин њол дар шуњури санаи тисъа ва
сабъина ва салосумиа (379/989—990) буд. Дар ин сол дар Љурљон
вабои шанеъ зоњир шуд ва муаззами сипоњи Тош ва вуљўњи лашкару
маорифи њуљљобу куттоби ў дар он вабо фурў шуданд. Ва бар аќаби
он Тош ба иллате саъб мубтало гашт ва умри ў дар он ѓурбат ба охир
расид ва дар њасрати шабоб ва ѓуссаи иѓтироб ва муфораќати атроб
фурў шуд. Ва дар муддати муќоми ў ба Љурљон аз ањзобу асњоби ў
зулми бисёр рафта буд ва ањли он буќъаро ба мусодароту мутолаботи
аниф ранљонида ва русуми љавру иљњоф276 ибдоъ ва ихтироъ карда. Ва
чун хабари вафоти ў мунташир шуд, авоми шањр даст бароварданд
ва њашами ўро — вазиу шариф, хурду бузург — поймоли ќатлу накол
гардониданд ва вуљўњи умарову лашкари ў аз иќомати расми таъзият
ва ќиём ба муњимми таљњизи ў ба мудофаати эшон напардохтанд ва
барфавр худро аз тангнои шањр ба фазои сањро андохтанд. Ва дар
ихтиёри касе, ки ќоиммаќоми ў бошад ва истеъдоди аморат дорад,
мушоварат карданд. Иттифоќи калимаи њама бар хоњарзодаи Тош
афтод. Ўро дар мансаби аморат биншонданд ва ў хизонаи Тош ва
асбоби ў бар эшон тафриќа кард ва аз зотуляди хеш бад-он чи мукнат
ё носихи китоб дар ин љо ба иштибоње роњ доданд ва тањиягари матн - Љаъфари Шиор њам
онро такрор кардааст. Дар мутуни дигари таърихї (ниг. ба «Сомониён дар оинаи таърих»,
Хуљанд, 1998 љ. I, с.250, 253) номи ин шахс дар шакли «Фирўзон ибни Њасани Фирўзон» ё
«Фирўзон ибни Њасан» зикр шудааст.
271
Бисоти доллат ва басти маќолат – вусъати густохї ва ба дарозо кашидани сухан.
272
Мутабаррим шудан – озурда шудан.
273
Хавар – нотавонї.
274
Мустаќбањ ва мустањљан ёфтан – ќабењ ва айб донистан.
275
Њудна – 1. Ором гирифтан 2. Сукун, оромиш 3. Сулњ, оштї.
276
Иљњоф – 1. Кор бар касе танг гирифтан 2. Зарар расондан.

70

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

Тарҷумаи Таърихи Яминӣ
дошт, њар якро муроот намуд, то њамгинон розї шуданд ва бар
мутобаати ў ќарор гирифтанд. Ва аз шањр нафир бархост ва мустаѓос
ба осмон расид, ки авбоши шањр ба авроти хуросониён дасти татовул
кашиданд ва дар ќатли ањрор ва њатки астор аз њадди шаръ таљовуз
намуда аз сари њамийят барнишастанд. Ва аз роњи Бакробод рўй ба
мудофаати эшон нињоданд. Ва арозилу авбоши Гургон ба муњорабати
эшон аз шањр берун омаданд ва чун парвона худро дар оташи дамор
андохтанд ва он лашкарњо аз макман берун тохтанд ва коффаи он
љумњурро дар садамаи марокиб ва зањмати мавокиб паст карданд. Ва
дар шањр афтоданд ва халќе бисёр аз азнобу авбош ба фано оварданд
ва шиками гургон аз љайфаи куштагон мумталї шуд ва бар ањли он
хитта баъд аз воќеаи Язид ибни Муњаллаб277 чунон њодиса наяфтода
буд. Ва чун кор аз њад бигзашт, аиммаву уламо ва зуњњоду сулањои
шањр амон хостанд ва Ќуръони маљидро шафеъ сохтанд, то ноираи он
фитна фурў нишаст ва сипоњ даст аз ќатл бидоштанд. Ва бо мазорибу
манозили хеш рафтанд ва дар тадбири ањвол ва њатту278 тарњоли279 хеш
тадаббур ва андеша карданд. Раъйњои эшон дар он ќазийят мухталиф
шуд. Хавоссу хидматкорони ќадим майли Хуросон карданд ва лашкари
сарою њашами вилоятї хидмати Фахруддавларо ихтиёр карданд. Ва
Соњиби Кофї навишта фиристод ва њамгинонро истимолат кард ва
ваъдањои хуб дод ба мазиди иќтоот ва иќомот мутаќаббал шуд. Ва
илтимос кард, ки чандон таваќќуф кунанд, ки Абўалии ориз280 бадэшон расад ва асомии эшон дар љаридаи њашам сабт кунад ва вуљўњи
равотиб ва мавољиби эшон мутлаќ гардонад. Маќбул надоштанд ва
њубби автон ва иштиёќ бо масокини Хуросон зимоми ихтиёри эшон
бистад. Ва ба Нисобур рафтанд ва дар зумраи њашами Абўалї ибни
Симљўр мунтазам шуданд. Ва ў дар он ваќт амири Хуросон буд —
ќоиммаќоми падар. Ва лашкари вилоятї таваќќуф карданд, то ориз
биёмад ва номи эшон дар дафтари девони арз сабт кард ва вуљўњи
мавољиби эшон бидод ва эшонро ба эъзозе тамом ба Рай бурд. Ва чун
ба хидмати Фахруддавла расиданд, эшонро навохте тамом кард. Ва
ду тараф дар икроми эшон муроќабат намуд: яке риояти њуќуќи Тош
ва дигар истизњор ба истихдом ва истиксор ба саводи эшон. Ва чун
277
Баъд аз воќеаи Язид ибни Муњаллаб...– Абўхолид Язид ибни Муњаллаб ибни
Абўсуфраи Аздї – бародари зани Њаљљољ ва писари волии Хуросон Муњаллаб буд, ки пас
аз марги падар ба љои ў нишаст. Умар ибни Абдулазиз ўро ба сабаби пулњои зиёде, ки ба
ситам аз мардуми Гургону Табаристону шањру дењоти дигари Хуросон гирифта буд, кайфар дод ва ба зиндон афканд. Язид ибни Муњаллаб дар замони хилофати Язид ибни Абдулмалик аз дасти бародари халиф дар соли 102/720-721 кушта мешавад.
278

Њат(т) – 1. Кам кардан 2. Аз боло ба зер овардан 3. Фурў нињодан; афкан-

дан.
279
280

Тарњол – 1. Бор бардоштан, кўч бастан 2. Рењлат, кўч.
Ориз – арздињандаи лашкар, солори сипоњ.
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устод Абўалии ориз ба Љурљон расид ва истилои авбош ва истиълои
арозил дид, аз баќоёи ќавме, ки бар хуросониён дастдарозї карда
буданд ва масту ѓурур гашта ва сар ба батолату басолат бароварда,
ба талофии он машѓул шуд. Ва њамгинонро ба даст овард ва ќурби се
њазор мард аз саолику муфсидони он тоифа ва касе, ки дар њама умр
оњане баргирифта буд, то ба муљаллињону мутасаллињон ташаббуње
карда, ба ќатл овард. Баъзеро бар дарахт кашид ва баъзеро нишонаи
тир кард ва ќавмеро бар теѓ бигзаронид. Ва ба њайбату сиёсати ў он
кор салоњ ёфт ва фитнаи азноб ва арбоби айсу фасод ба охир расид.

ЗИКРИ АБУЛЊУСАЙН ИБНИ СИМЉЎР ВА АМОРАТИ
Ў ДАР ХУРОСОН ТО ВАЌТИ ВАФОТ ВА РАСИДАНИ
МАНСАБИ Ў БА ПИСАРИ ВАЙ — АБЎАЛЇ ИБНИ
АБУЛЊУСАЙН МУЊАММАД ИБНИ
ИБРОЊИМ ИБНИ СИМЉЎР
Чун Тош аз њазимати Абўалї ва Фоиќ ба Љурљон расид, њар ваќт
вазир Абдуллоњ ибни Ѓурайр Булњусайни Симљўрро бар ќасди ў тањриз
мекард ва ба сабаби таќоуди ў аз хутбати вилояти Гургон ва таѓофул
аз кори Тош ва иќтисор бар њавзаи мамлакати хеш маломат менамуд
ва ў дар он боб, чунонки лоиќи шайхухат ва одати њилму виќори ў буд,
сукунро кор мебаст ва ба тааллул тамассук месохт ва мудофаат медод
ва меандешид, ки агар бунёде нињад ва бо лашкари Дайлам хусумате
кунад, ба итмом нарасад ва маќсуде њосил нашавад ва тавонад бувад,
ки чашми захме расад ва њодисае афтад, чунонки Тошро ба Гургон
афтод, ки васмати281 он ор ва халали он кор солњо боќї хоњад буд
ва давлате ќадим ва мулке мустаќим бад-он сабаб ошуфта шуд ва
ќавоиди он мутадої гашт. Ва дар санаи сабъа ва сабъина ва салосумиа
(377/987—988) Абдуллоњ ибни Ѓурайрро аз вазорат маъзул карданд
ва ба Хоразм афтод. Ва мансаби ў ба Абўалии Домѓонї доданд ва ў
љањди бисёр кард, то тамшияти он шуѓл бикунад ва халалњое, ки ба
њавошии он мулк роњ ёфта буд, зоил кунад. Ќудрат ва ќуввати ў аз он
мурод ќосир шуд, чи бештари вилоёт дар ташаббути282 мутаѓаллибон283
монда буд ва иртифоот ќосир гашта ва лашкар бар тањаккумоти фосид
Васмат – 1. Нанг, ор 2. Айб, нуќс.
Њамин тавр омада, вале зоњиран дар матн ѓалате рафта ва он бояд «ташаббус» ба
маънии «1.Чанг дарзадан ба чизе 2. Васила ќарор додан касе ё чизеро» бошад
283
Мутаѓаллибон љамъи мутаѓаллиб – гирандаи чизе ба зўр.
281
282
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мутаљосир шуда ва туркон истило ёфта ва нафози њукми вузаро нуќсон
пазируфта ва ваќъ бархоста. Ўро низ маъзул карданд ва вазорат ба
Абўнаср ибни Зайд доданд ва ў марде кофї ва коргузор буд ва соњиби
раъй ва ба камоли кифоят мавсум ва ба фаслулхитоб ва тадбири
муаззамоти умур мазкур ва машњур ва бар аќрони рўзгор ва куфоти
аср мубарриз. Ва ба муддате наздик ба азли ў мисол доданд ва Абўалї
Домѓониро бо сари кор оварданд.
Ва дар ин айём Булњусайн ибни Симљўр аз Нисобур бар сабили
тафарруљ берун шуда буд ва ба баъзе мутаназзањоти хеш рафта ва
канизаке, ки аз љумлаи сарории вай буд, бо хештан бурда ва дар
њоли мубошарат ў ба муфољот фурў шуд. Ва хабари вафоти ў пинњон
медоштанд, то ўро ба сарой оварданд ва ба шароити азо ќиём намуданд.
Ва писари ў — Абўалї љои ў бигирифт ва раёсати Оли Симљўр ва
заомату аморати Хуросон њам бар сабили ирс ва њам аз тариќи истењќоќ
ўро мусаллам гашт ва њамгинон таќаддуми ўро гардан нињоданд ва
њамдостон шуданд ва камари хидмат ва мутоваат дарбастанд. Ва
аз њазрати Бухоро вилояти Њирот номзади Фоиќ карданд. Чун ин
хабар ба Абўалї расид, ба Њирот рафт ва ба Фоиќ нома фиристод ва
ўро ба эњмоли савобиќи њуќуќи мусоњабат ва саволифи маваддат ва
мумолањат284 ба абвоби муотабат дар он мукотабат муохазат кард. Ва
гуфт: «Шавофеи ќадим ва васоили акид, ки падарамро собит будааст ва лавоњиќи хидмати мо чунон иќтизо кардї, ки ба ваќти вафоти
ў агар аз љониби аљонибу аѓёр бо мо музоњамате рафтї ё дигаре ба
иќтоъ ва эътидоди мо тамаъ кардї, он мудофаат аз рўи вафодориву
њаќгузорї бар ту вољиб шудї ва аз љониби мо истионат ба њифзи ањду
собиќаи видди285 ту рафтї. Ин таваќќўъ набуд, ки ин љафову мунозаат
дар эътидоди маврус ва њаќќи ќадим аз љињати ту зоњир гардад ва ин
мукошарату мукошафат286 аз љониби ту мунташї шавад.»
Ва баъд аз муќовалоти бисёр иттифоќ бар он афтод, ки Њирот
Фоиќро бошад ва Нисобуру ќиёдати љуюш Абўалиро. Ва њар як рўй
ба вилояти хеш нињод.
Ва аз њазрати Бухоро ташрифе ва хилъате, чунонки ба расми
асњоби љуюш муътод287 буд, равона карданд. Абўалї гумон бурд, ки
барои ў фиристоданд. Чун чанд марњала биёварданд ва ба сари дуроњ
расиданд, ба љониби Њирот бурданд — ба мустаќарри Фоиќ. Абўалиро
маълум шуд, ки собиќаи мувототе288 рафтааст ва тахсиси Фоиќ бад-он
каромот мутазаммини ќасду њасди ўст. Ва мутаяќќин шуд, ки агар ин
Мумолањат – нону намак хўрдан бо якдигар.
Вид(д)// вуд(д) – дўстї, мењрубонї.
286
Мукошарату мукошафат – ошкоро душманї кардан.
287
Муътод – одатшуда.
288
Мувотот – 1. Фармонбардорї 2. Мувофаќат.
284
285
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макидат ба нафоз расад ва ин андеша ба итмом пайвандад ва аз ў дар
дифоъ ва имтиноъ ва муњофазат бар љоњу хонаи хеш фатрате бинанд,
рояти ў якборагї нагусор шавад ва дар истисол ва ихлоли њол ва итфои
љамараи ў ва ањли байти ў ба њеч ваљњ муњобо наравад. Љидди балеѓ ба
кор овард ва аз авоќибу хавотими кор эњтироз накард, шеър:
Изо њамма алќо байна айнайњи азмању
Ва наккаба ан зикри-л-авоќиби љонибо [49].
Ва чун хабар ёфт, ки Фоиќ аз Њирот мунфасил шуд, тохтанї кард
ва миёни Њироту Пушанљ дар ў расид ва дар ќатлу танкил никояте азим
намуд. Ва Фоиќ ба њазимат ба Марврўд афтод ва тоифае аз лашкари
Абўалї бар аќаби ў то пули Марврўд бирафтанд, Ва ў мустаъидди кор
буд ва ба муќовамати эшон бозистод. Ва баъзеро аз он љамъ асир кард
ва ба Бухоро бурд. Ва Абўалї ба Марв рафт ва ба њазрати Бухоро кас
фиристод ва ба њуќуќи аслоф ва таваффур ба шароити убудийят ва
ташаммур барои лавозими хидмат ва такосур ба аќориб ва маволии
хеш тавассул сохт. Ва илтимос кард, ки мансаби падар бар ў муќаррар
доранд ва шавофеи ќадим ва зароеи акид, ки Симљўриёнро бар давлати
Оли Сомон собит аст, мўњмал нагузоранд ва ўро аз љумлаи њашам ва
зумраи хадам берун наяндозанд ва тазриби асњоби аѓроз дар њаќќи ў
масмўъ ва маќбул надоранд ва чизе, ки мўљиби нафрат ва ноумедии ў
бошад, љоиз нашумаранд. Нўњ ибни Мансур калимаи ў ба самъи ризо
исѓо фармуд ва мултамаси ў ба эљоб маќрун дошт ва аморату ќиёдати
љуюш бар ќоидаи аслоф бар вай таќрир кард. Ва ўро «Имодуддавла»
лаќаб дод ва ў бо њусули мурод бо Нисобур омад ва тањзибу тартиби
он аъмол ва тадбиру таќдири он ашѓол бар ваљње хуб ва нияте мањбуб
ќиём намуд. Ва бар истимрори айём ва такрори аъвом дар маротиби
улувву рафъат ва мадориљи иќболу давлат тараќќї мекард ва асбоби
ќудрату љоњу њашамати ў зиёдат мешуд, то ўро «Амиру-л-умаро алмуаййад мина-с-самои»289 лаќаб доданд. Ва Абўбакри Хоразмї дар
мадњи ў ќасидае мутаввал мегўяд, аз он баъзе эрод карда омад. Шеър:
Инна-л-уло халфа-л-худури
Њум фї-з-замоири ва-с-судури.
Ваќаъа-л-ѓабору алайњиму
Фаѓадо йатињу ала-л-абири.
Ва аъартуњум назарї фамо руд
Да-л-муъору ила-л-муъири.
Фаѓадавту фї њоли-л-асири
Ва руњту фї њоли-л-њасири.
Ва казока ман ашиќа-н-нуљума
Ва рома сайдан ли-л-будури.
289

Амири амирон таќвиятгашта аз осмон.
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Йо соилї мо фї-л-бароќиъи
Ва-л-њаводиљу ва-с-сутури?
Фиња-р-разоъу мина-л-маниййати
Ва-л-футому мина-с-сурури.
Ва саалта мин зављи-л-манобири
Њина йахтубу ва-с-сарири.
Фањва-л-амиру ибну-л-амири
Ибни-л-амири ибни-л-амири.
ал-Муштарї-л-мадња-л-ќалили
Бимолињи-л-љамми-л-ѓафири [50].
Ва боќии ќасида дар асли китоб мастур аст. Њамчунин Бадеи
Њамадонї290 ба Марв ба хидмати ў расид ва ин ќасида иншо кард.
Шеър:
Алаййа ан ло уриња-л-айса ва-л-ќатабо
Ва албаса-л-байда ва-з-заламоа ва-л-йалабо.
Ва атрука-л-хавда маъсулан муќаббалуњо
Ва ањљура-л-каъса таѓзу шарбањо тарабо.
Њасбї-л-фало маљлисан ва-л-буму мутрибатан
Ва-с-сайру йускарунї мин массињи таъабо.
Ва тифлатин каќазиби-л-бони мунъатафан
Изо машат ва њилолу-ш-шањри мунтаќабо.
Тазаллу тансуру мин аљфонињо њубабан
Дунї ва танзиму мин аснонињо њабабо.
Ќолат ва ќад алиќат зайлї туваддиъунї
Ва-л-ваљду йухниќуњо би-д-думуъи мансакибо.
Ло дарра дарру-л-маъолї ло йузолу лањо
Барќан йашуќука ло њавнан ва ло касабо.
Йо машраъан ли-л-муно азбан маворидуњу
Байноњу мубтасиму-л-ирљои из назабо.
Талаъта лї ќамаран саъдан манозилуњу
Њатто изо ќулта йаљлу зулматї ѓарабо.
Кунта-ш-шабибата абњо мо даљат дараљат
Ва кунта ка-л-варди азко мо ато зањабо.
Аставдиъу-л-Лоња айнан тантањї дуфаъан
Њатто тауба ва ќалбї йартамї лањабо.
Ва зоъинан ахазат минњу-н-наво ватран
Абулфазл Ањмад ибни Њусайни Њамадонї, маъруф ба «Бадеуззамон» (тав. с.969 –
ваф. 6.01.1008), ки аз нависандагон ва шоирони арабизабони ањди Сомониён, поягузори
жанри маќома дар насри арабї мањсуб меёбад. Дар Њамадон ба дунё омада, дар Њирот
вафот кардааст. Ў соњиби расоил, маќома ва шеърњои мухталиф аст. Аз расоили ў тахмин 224 адад ва аз 400 маќомаи ў њамагї 52 маќома то замони мо расидааст. Дар миёни
мавзўоти ашъори шоир маќоми аввалро ќасидањои мадњии ў ишѓол мекунанд.
290
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Мин ќаблу йаќзї-л-њаво мин њукмињи арабо.
Ѓуззї алайки ќиноъа-с-сабри инна лано
Илайки авбата муштоќин ва мунќалабо.
Аба-л-муќома бидори-з-зилли лї карамун
Ва њимматун тасилу-т-тахвида ва-л-хабабо.
Ва азматун ло йазолу-д-дањру зорибатан
Дуна-л-амири ва фавќа-л-муштарї тунубо.
Йо саййида-л-умарои ифхар фамо маликун
Алло таманнока мавлан ва иштињока або.
Изо даъатка-л-маъолї урфа њоматњо
Лам йарза Кисро ва ло ман дунању занабо [51].
Ва чун кори ў дар истиъло291 ва истило292 баѓоят расид, љумлагї
билоди Хуросон бо тасарруф гирифт ва моли муомилот бар атбои хеш
муваззаъ гардонид. Ва Нўњ ибни Мансур аз ў истидъо кард, то баъзе
вилоёт бо тадбири девони хос(с) гузорад. Илтифот нанамуд ва љавоб
дод, ки «ин љойгоњ њашаме беандоза муљтамаъ аст ва вуљўњи девонї
мустаѓраќи иќомот ва атмоъ ва бад-эшон фаро намерасад ва арсаи
вилоят ба мавољиби эшон вафо намекунад ва њољат аст, ки аз њазрат ба
мазиди нонпорае инъом фармоянд ва тарафе дигар аз навоњии мамолик
бо эътидоди мо изофат кунанд». Ва дар аснои ин њол миёни исёну тоат
мумозаќате мекард ва мухосамате дар пардаи мусодаќат менамуд. Ва
Абўалї Насафиро ба истихрољи вуљўњ ва истињсоси амвол фаро дошт,
то дасти зулму мусодара дароз кард ва хиттаи Хуросон биасрињо
биѓоратид ва раийятро ба мумкин ва номумкин мутолабат кард, то
хун дар раги вазеъу шариф бинагзошт. Пас тазкирае ба таарруфи ў
ба девон арз карданд ва ўро бигирифт ба дасти мусаббибони љофї
боздод, то он чи дошт, бистаданд ва ўро дар зери шиканља ва захми чўб
ба ирњоќе њар чї тамомтар њалок карданд. Ва ба Њорун ибни Эликхон
— малики турк расул фиристод ва бо ў асбоби мубосатат мустањкам
гардонид ва уќуди муволот293 ва мусофот294 муаккад кард ва дар сир(р)
бо ў мувозаае менињод, ки мулки Оли Сомон бар худ ќисмат кунанд
— Бухоро ва Самарќанд ва њар он чи варои Љайњун ўро бошад ва он
чи дуни Љайњун аст, Абўалиро муќаррар доранд ва њар ду ба муозадат
ва мусоадати якдигар ќиём намоянд. Ва ў бад-ин даъват маѓрур шуд
ва тамаъ дар мулк мустањкам кард ва бо анбўње бисёр азми Бухоро
мусаммам кард ва њамчунон буд, ки гуфтаанд, шеър:
Саллу суйуфа Муњаммадин би Муњаммадин,
Разаху бињо њомоти Оли Муњаммадин [52].
Истиъло – 1. Баландї хостан 2. Бартарї љустан 3. Бузургвор шудан.
Истило – 1. Забардаст шудан 2. Чирагї, ѓалаба.
293
Муволот – дўстї, пайвастагї бо касе.
294
Мусофот – дўстї кардан.
291
292
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Ва Абўалї ба шиори даъвати Нўњ њамчунон тазоњур менамуд
ва дар вилоят хутба ва сикка ба номи ў мекард ва аз самти ѓадру
куфрони неъмат таљофї мељуст ва аз маърази малолат ва мазаммат
бармехост. Ва чун фотињаи он мењнат пайдо шуд, љамъе аз маорифи
Мовароуннањр ба лаззати иститроф ва истиљдод моил шуданд ва аз
татовул ва тамодии давлати Оли Сомон малолат намуданд. Ва ба
таассуб ва њавохоњии Баѓрохон бархостанд ва дар тасвиби раъй ва
ташњизи азми ў саъй мекарданд, то ў ба тадриљ њавошии он мамлакат
бозмебурид ва дар тайсири мурод ва тањсили маќсуд чашм боз мекард
ва бар асрори кор вуќуф меёфт, то ба Испиљоб расид. Ва Нўњ ибни
Мансур Инонљ њољибро бо вуљўњи ќуввод ва уюни инљод ба муќобалаи
ў фиристод. Ва миёни эшон кўшише сахт рафт, чунонки рўзи равшан
аз тарокуми ќатом ва талозуми залом295 торї шуду ситора дар зулмати
он рўз аз киллаи хафо берун омад ва сањрои маърака вуњушу туюрро
— бисоте пурфоида ва симоте пурмоида. Ва Инонљ њољиб,296 ки
имоди мулк ва умдаи давлат буд, бо љамъе аз акобир ва рууси асокир
гирифтор шуд ва тамаи хон дар мулки Хуросон ва сарири Оли Сомон
ба истењком пайваст ва њирси ў бар танаљљузи он атмоъ ва таварруди
он биќоъ зиёдат шуд.

ЗИКРИ ФОИЌ ВА ЊОЛАТИ Ў БАЪД АЗ
ЊАЗИМАТ БА МАРВРУД
Фоиќ чун аз масоффи Абўалї њазимат шуд ва ба Марвруд афтод,
он љойгоњ муќом кард ва ба ислоњи њол ва садди халал ва тартиби созу
уњбат машѓул шуд. Ва чун кори ў низом гирифт ва ба наво шуд, рўй ба
Бухоро нињод, бе он ки аз њазрат иљозат хост ё иститлои раъй кард. Ва
Нўњро аз ин љуръат гумони бад афтод. Аз Бухоро берун омад ва Инонљ
ва Бектузунро, ки њољибони ў буданд, бо саре лашкар ба муносабати
ў фиристод. Ва ўро бишикастанд ва асњобу ањзоби ўро ба анвои ќатл
Талозуми залом – ба назар чунин мерасад, ки ин љо сањве дар навишти вожаи аввал
рафта ва шояд он «талотум» бошад ба маънии «бар якдигар бархўрдан, шўридагї». Ва
«залом» маънии «пурситам»-ро дорад.
296
Д-р Шиор бо такя ба ёддоштњои Ќазвинї дар таълиќоти худ бар ин сафња ќайд
мекунанд, ки се Инонљ дар сарчашмањо зикр шудаанд: 1. Инонљ – волии Рай ва маќтул
ба соли 564 /1168 2. Инонљхотун – духтари волии Рай ва зани Атобак Љањонпањлавон. 3.
Ќутлуѓ Инонљ Мањмуд – писари Атобак Муњаммад Љањонпањлавон ибни Элдигиз. Аммо
Инонљи Утбї њеч кадом аз ин се набуда, аз сарони сипоњи амир Нўњ ибни Мансури Сомонї
(њукм. солњои 976-997) буда, пас аз Абулаббоси Тош дувумин њољиби амири сомонї ба
шумор мерафт.
295
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ва танкил ба њалок оварданд. Ва Фоиќ чун ба шатти Љайњун расид,
киштї наёфт ва ба њилате худро аз михлаби297 аљал берун андохт ва аз
об гузар кард ва ба љониби Балх рафт. Ва баъд аз чанд рўз ба Тирмид
шуд ва ба хон нома навишт ва дар иѓво ва иѓрои ў бар ќасди Нўњ ва
истихлоси мамлакати ў фусул пардохт. Ва Нўњ ба волии Љузљон —
Абулњориси Фареѓунї298 мисол фиристод, то ба дафъи ў ќиём намояд.
Ва Абулњорис њавошии бисёр фароњам кард ва ба љанги ў рафт. Ва
Фоиќ Арслон номе, ки ба «Охурсолор» маъруф буд, бо понсад савори
гузида аз турку араб пеш бозфиристод ва чун гург дар рама он љуюшро
ба фано оварданд ва амвол ва аслиња ва марокиби эшон бистаданд ва
бо ѓанимате вофир ба Балх омаданд.
Ва дар ин њол Тоњир ибни Фазл ноњияти Саѓониёнро аз
Абўмузаффар Муњаммад ибни Ањмад ибни Мўњтољ ситада буд ва ба
таѓаллуб дар вилояти ў нишаста. Абўмузаффар чун аз вилоят мунзаиљ
шуд, ба эњтимоми Фоиќ илтиљо кард ва аз ў мадад хост. Ва Фоиќ њаќќи
вафодати ў ва бузургии хона ва љалолати ќадр ва ваљоњату набоњати
зикр ва он, ки аз умарои Хуросон ба асолату ќидмати хонадон ва
фазоили зот мутафаррид буд, ба икрому эъљоб талаќќї кард. Ва
лашкари худро дар хидмати ў бифиристод. Ва Тоњир чун хиффати њол
ва ќиллати аъвони Фоиќ ва хулувви арсаи Балх бишнид, дар истихлоси
Балх тамаъ баст ва бо њашами хеш ба њисори Балх омад. Ва оммаи
Балх аз шањр берун омаданд ва љанг оѓоз нињоданд. Ва яке аз љумлаи
аъроб Тоњирро бишнохт, ўро ба таънае аз маркуб бияндохт ва фуруд
омад ва сараш бардошт. Ва чун лашкари ў аз њоли ў хабар ёфтанд,
мунњазим шуданд ва њар яке аз љонибе љон берун бурд.
Ва чун кори Инонљ њољиб бар он њолат афтод, ки шарњ дода шуд
ва ўро асир ба Туркистон бурданд, мулки Бухоро аз низом бияфтод ва
вањне фоњиш зоњир шуд ва пушти авлиёи давлат бишкаст ва сарири
салтанатро њомиву њорисе намонд. Аз сари изтирор Фоиќро истимолат
карданд ва ўро бо хидмати тахт ва мулозамати њазрат хонданд. Ва чун
ба даргоњ расид, имдоди каромоту алтоф дар бораи ў мабзул доштанд
ва бо созу уњбати тамом ба Самарќанд фиристоданд, то ба њиросати
байзаи давлат ва њифзи суѓури мулк ќиём намояд. Ва чунонки бад-он
њудуд расид, Баѓрохон тохтан овард ва Фоиќ бо таваќќуфе ва таарруфи
Михлаб – чангол.
Абулњорис (Абулњарас) Муњаммад ибни Ањмад ибни Фареѓун, ки аз силсилаи
фармон-равоёни фареѓунї мебошад, ки дар охири а.Х њукмронї намудааст. Дар таъйини
тартиб, номи шоњони ин хонадон ва солњои њукмрониашон пас аз нахустин њокими ин
сулола – Ањмад ибни Фареѓун (њукм. с. 892) байни муаллифони сарчашмањои куруни вусто
ва муњаќќиќини муосир ихтилофи назар ба чашм мерасад. Гардезї ва муаллифи маљњули
«Њудуд-ул-олам» таъкид мекунанд, ки баъди Ањмад ибни Фареѓун зимоми њукуматро дар
Гургон фарзандаш – Абулњорис Муњаммад ба даст гирифт (Зайн-ул-ахбор, с. 36); Њудудул-олам, с.7.).
297
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ањволе мунњазим шуд ва рехта бо Бухоро омад ва асњобу хавосси
султон, ки бо ў буданд, урзаи шамшер кард ва дар дами аждањои бало
нињод. Шеър:
Тарака-л-ањиббата ан йуќотила дунањум
Ва наљо бираъсин тимирратин ва лиљоми [53].
Ва касро шубњат намонд, ки гурехтани вай аз Самарќанд аз
сари мувототе буд ва хубси ботин ва фасоди дахлат299 ва баѓй бар
валинеъмат ўро бар он дошт, ки обрўи малик бирехт ва хонаи ќадими
давлат бар бод дод. Ва Нўњ аз њудуси ин мушкил мубњам ва вуќўи ин
њодисаи муъзил њаросон ва музтариб гашт ва шањр бозгузошт ва ба
љонибе мутаворї биншаст.

ЗИКРИ ОМАДАНИ БАЃРОХОН БА БУХОРО ВА
РАФТАНИ МАЛИК Н Ў Њ
Баѓрохон ба Бухоро омад ва Фоиќ ба истиќболи ў рафт ва дар
љумлаи хавосси ў мунтазам шуд ва ба таксири савод ва њусул дар
зумраи аљноди ў таваљљўњ ва мубоњот намуд ва њамоно солњо асбоби
муносањат ва мухоласат миёни эшон мумањњад ва муаккад буд. Ва чун
Баѓрохон бар сарири мулк ќарор гирифт, Фоиќ иљозат хост, ки ба
Балх равад ва муомилоти он њудуд ва абвобулмол аз бањри хизонаи
ў муњассал кунад ва хутбаву сикка ба шиори даъвати ў дар атрофи он
навоњї муќаррар гардонад. Бар ин ќарор дастурї ёфт ва ба љониби Балх
шуд. Ва Нўњ фурсат нигоњ дошт ва аз мустатари хеш мутанаккирвор
берун омад ва аз Љайњун гузар кард ва ба Омулшат нузул фармуд. Ва
љамъе аз мамолику хадами ў он љо афтода буданд ва муттањаййиру
саргашта монда. Чун аз вусули ў хабар ёфтанд, шодмон гаштанд ва
њаёте тоза ва айше нав ба макони ў дар аљрому аљсоми эшон зоњир
шуд. Ва аз љавониб лашкари мутафарриќ бад-ў пайваст, то сипоње
тамом фароњам омад. Ва Нўњ вазорат бар Абўалии Балъамї муќаррар
кард ва забти он ќадр, ки аз мамолику мамолик боќї буд, ба дасти
ў боздод ва ў дар таќдиму таъхир ва тадбиру таќдири он муњим(м)
мутањаййир ва мутабаллид шуд ва аз тариќи илтиёму интизоми он кор
ќосир монд, чи вилоят ба куллї дар ташаббути хусум буд ва лашкари
бисёр љамъ шуда ва вуљуњи иќомот ва таањњуди эшон тааззуре дошт.
Абдуллоњ ибни Ѓурайрро аз Хоразм бозхонданд ва бо сари мансаби
299
Фасоди дахлат – њамин тавр омада ва тасњењгари матн њам дар њошия ќайд мекунад,
ки вожаи дуюм дар таркиби ин ибора нохоно аст.
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вазорат фиристоданд. Ва аз мабдаи нуљуми фитна ва њуљуми мењнат ба
Мовароуннањр Нўњ ибни Мансур ба Абўалї ибни Симљўр навиштањое
менавишт ва ўро ба нусрати хеш ба ќазои њуќуќи неъмат ва ќиём ба
муњомоти байзаи давлат даъват мекард. Ва ў дар он боб ба ќавли
макзуб ва мавоиди урќуб Нўњро маѓрур медошт ва ба узри ињтишод ва
истиъдод рўзгор мегузаронид.
Пас, аз Нисобур ба Сарахс рафт ва аз он љо дар муддати мадид
ба Марв шуд, мунтазири вусули Баѓрохон ва мутарассиди меоде, ки
миёни эшон буд бар ќисмати мамлакати Нўњ. Ва љамъе аз асњоби
Абўалї дар тањсини ин раъй ва тазйини ин андеша ва тасвиби ин
њаракат муболаѓат мекарданд ва дар вай медамиданд, ки давлати Оли
Сомон ба охир расидааст ва айёми иќболу замони подшоњии эшон
гузашта ва аморати идбор ва аломоти хизлон њар лањза зоњир мешавад
ва фатќе нав ва вањне тоза њодис мегардад ва дерест, то гуфтаанд:
Муованату-л-ољизи зуллун.300 Чун муддати иќбол гузашт ва навбати
идбор расид, муованати малик Нўњ мўљиби мазаллат ва мусмари301
масканат302 бошад.
Ва чун Нўњ ба Омулшат расид, ба Абўалї кас фиристод ва гуфт:
«Интизор аз њад гузашт ва кор ба ѓоят расид ва душман зафар ёфт ва
хона аз даст шуд. Ваќт аст, ки ба шароити њифоз ва лавозими ќазои
њуќуќ ќиём намоем ва дар музоњарати давлат ва музофарати даъват
ба аслофу гузаштагони хеш иќтидо кунї, чи умеди муованат аз дигар
љавониб мунќатеъ шуд ва эътимоду эътизод љуз ба макону маконати ту
њосил нест». Ва аз љумлаи навиштањое, ки дар ин боб аз њазрати малик
Нўњ ба Абўалї навиштаанд, фасле аст аз иншои Абўалии Домѓонї: «Ва
иннамо тањтољу-д-давлату ило имодињо изо ќасадањо ман йузаъзиъу
росиёти автодињо. Фа-л-Лоња Аллоња фї њозињи-д-давлати фаќад
љоатка мустаѓисатан иййока лоизатан бика».303 Ва Абўалї њамчунон
бар одати замим ва ахлоќи лаими хеш мустамир(р) — ќасоват пеш
гирифта ва салобати пешонї пеша сохта ва њаёву вафо барандохта ва
ба ваќоњату љафо тазоњур намуда ва ба зиёдат илтимосоти номаъдуд
ва иќтироњоти номањмуд дар миён оварда ва дархоста, ки хитоби ў
аз њазрати малик Нўњ бар мухотаботи аслофи ў зиёдат кунанд ва бар
унвони амсила, ки ба вай исдор афтад, миёни кунияту ном љамъ кунанд
Ёрї кардан ба шахси нотавон хорї аст.
Мусмар – 1. Самара дода 2. Натиља.
302
Масканат – тињидастї, бенавої.
303
Давлат он гоњ, ки касе ќасди он кунад, ки мехњои устувори онро мутазалзил кунад,
ки ба имоди худ ниёзманд аст. Инак давлат ба ту паноњ оварда ва мултаљї шудааст.
Абўалии Домѓонї дар ин љо камоли суханбозї мекунад ва ињоми ў вожаи «имод» аст, ки
ба маънии наздики худ «такягоњ, муттако» аст ва ба маънии дури худ ишора ба лаќаби
Абўалї - «Имодуддавла» аст.
300
301
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ва «валиййу амири-л-л-муъминин»304 бинависанд ва ин расм хос(с) Оли
Сомонро буд ва њељ каси дигарро аз мулуки љањон нанавиштандї. Ва
малик Нўњ ин муќтарањотро ба эљоб маќрун дошт.
Ва дар навбате, ки Аристотолис номе аз ходимони малик Нўњ
ба рисолат пеш омада буд ва аз ин љинс илтимосот шунид ва шатату
тањаккуми ў дар он муњоварот бидид, гуфт: «Ин малик имрўз аз сари
изтирор ба масобате аст, ки агар аз вай илтимос кунї, ки туро худованд
хонад, дареѓ надорад. Аммо паси имрўз фардое њаст ва ањволи рўзгор
ба садади интиќол аст. Ту он гўй ва он кун, ки љањониён аз ту писандида
доранд ва ба некномї бозгўянд». Њозирони ин маљлис аз риќќати ин
калима ва вањшати ин њол об дар чашм оваранд ва дилњо бар оташи
ин мењнат бирён шуд. Ва Абўалї њам бар он ѓавоят ва амоят мусир(р)
ва мустамир(р). Лољарам Худои таъоло муњиммоти малик Нўњ бе
миннати халќ кифоят кард ва хасмони ўро махзулу маќњур гардонид
ва ўро ба тахти мулк ва сарири салтанат бозрасонид ва ѓадру макри
душманони ў сабаби њирмону хизлони эшон сохт, ва мо золика ала-лЛоњи биъазизин.305

ЗИКРИ РАФТАНИ БАЃРОХОН АЗ БУХОРО
ВА МУОВАДАТИ МАЛИК НЎЊ
Баѓрохон ба њавои Бухоро мутааззї шуд ва нуњусати баѓйу туѓён
ва шумии тамаъ дар хонадони ќадим ва дудмони карим дар ў расид ва
ба иллате саъб гирифтор шуд. Ва муолаљати хеш љуз муовадати њавои
Туркистон нашинохт. Ўро дар аморї ба савби Туркистон бурданд
ва авоми Бухоро дасти интиќом ба азноби лашкари ў дароз карданд
ва халќе бисёр бикуштанд. Ва роњи иљтиёзи ў бар манозили њашами
Ѓуз буд. Ѓузиён чанд марњала бар аќаби ў мерафтанд ва нуфозоти306
лашкарро мекуштанд ва рањлу саќал ба торољ мебурданд. Ва Баѓрохон
дар баъзе аз он мароњил љон таслим кард. Ва чун ин башорат ба малик
Нўњ расид, рўй ба мустаќарри из(з) ва сарири мамлакати хеш нињод ва
ањли Бухороро ба вусули ў шодмонињо фузуд ва ба истиќболи рикоби
ў хурду бузург аз шањр бадар афтоданд ва ба маёмини талъати ў чунон
хуррам шуданд, ки рўзадор ба талъати њилол ё ташна ба шарбати
Дўсти амирулмўъминин.
Ин љо иќтибос аз ояти 20, Сураи Иброњим аст, ки тарљумааш чунин мебошад: Ва ин
кор (яъне, халќе дигар аз нав офаридан) аслан бар Худо душвор нест.
306
Нуфозот љамъи нуфоза – 1. Он чи аз љома ва мисли он соќит ва рехта шавад, чун
онро такон дињанд 2. Зуафо ва ољизони лашкар.
304
305
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зулол. Ва мамлакати Бухоро ва Самарќанд ва музофоти он бо тадбири
девони малик Нўњ омад ва амру нањйи ў бар ќоидаи маъњуд ва расми
маълуф нафоз ёфт ва моддаи фитна мунќатеъ шуд.
Ва чун Абўалии Симљўр бидид, ки кори малик Нўњ ба низом
расид ва ањволи мулки ў ба илтиём пайваст ва тамаи ў ба замони футур
ва айёми футун дар ком шикаст ва коме барнаёмад ва наќши мурод бар
каъбатайни рўзгор каж омад ва низ таваќќўе, ки аз Баѓрохон дошт, ба
инљози мавоиду вафо ба шароити мувотот, ки миёни эшон мумањњад
буд аз мушоракат дар мулки Хуросону Мовароуннањр ва мушоратат
бар он мушотарат, ба вафо нарасид. Ва Баѓрохон чун сарири Бухоро
бигирифт, хитоби ў бар ќоидаи асњоби љуюш кард ва ба савобиќи
мувозаот илтифоте нанамуд. Ангушти тањайюр ва надомат хоидан
гирифт ва шўълаи раъйи ў дар зулмати он њодиса фурў мурд ва равзаи
айши ў ба сарсари он воќеа пажмурида гашт. Ва хавосси давлат ва
њавориёни њазрати хешро њозир кард ва аз чораи он кор ва махраљи
он мењнат бар сабили истишорат иститлоъ кард. Њамгинон гуфтанд:
«Тинати Оли Сомон ба оби караму лутф сириштааст ва авфу иѓмоз
ва иѓзои мулуки эшон аз заллоти бандагон ва асароти хидматгорон
ба њамаи айём мутаориф будааст. Тариќ он аст, ки ин марњам аз эшон
талабї ва ин узр њам аз даргоњи эшон хоњї, ки дар ин ѓарќоб љон љуз
ба киштии инояти Нўњ ба соњили саломат нарасад ва ин селоби мењнат
љуз ба юмни даъвати Нўњ ба замин фурў нашавад. Бо теѓу кафан ба
зинњор бояд рафт ва дари караму рањмати ў кўфтан ва хоре, ки аз кина
дар синаи ў шикастааст, ба минќоши тазаррўъ ва тахашшўъ берун
кашидан ва ѓуборе, ки аз љафо бар њошияи хотири ў нишастааст, ба
насими талаттуфу тааллуф зоил гардонидан ва агар то ин ѓоят таќсире
рафтааст, ба хадамоти писандида тадорук кардан ва расми хидмат
бар ќонуни убудийят аз сар гирифтан, чи саргаштаро бењтар аз сари
ришта чорае натавонад бувад ва гунањкорро малљае писандидатар аз
эътизору истиѓфор сурат набандад».
Абўалї ин сухан бар мизони аќл рост ёфт, гирди асбоби хеш
баромад ва аз анвои мутамаввилот тўњфае бисёр ва њамле сангї
фароњам кард, то бар дасти сафире чарбзабон ба њазрати малик Нўњ
фиристад, ки ба сењри баён уќдаи вањшат аз замири мунири ў бозгушояд
ва ба лутфи њиял мурѓи ризои ў аз њавои ибо ба зери шаст орад. Боз
бар муќтазии «ал-њазму суу-з-занни»307 андешае кард дигаргун ва гуфт:
«Њайњот! Дер аст, ки гуфтаанд: «ман йазраъи-ш-шавка лам йањсуд бињи
инабан».308 Љое, ки ман њама тухми љафо киштаам, хирмани вафо чї
гуна паймоям? Ва дар мавзее, ки нињоли хилоф нишондаам, самараи
мувофаќат бар чи ваљњ таваќќўъ кунам? Ва мори озурда дар љайб
307
308

Дурандешї доштан баробари бадгумонї аст.
Масали арабист, ки тарљумааш «њар ки љав кишт, гандум надаравад» аст.
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гузоштан ва зањр бад-ў гумон чашидан кори зиракон нест. Ва оќилон
гуфтаанд, ки: «Подшоњон чун нањанг дандон дар шикам доранд ва чун
дарё бошанд, ки агарчи манбаи оби њаёт аст ва мутазаммини анвои
љавоњиру манофеъ, гоњ мављ ба як латма љањоне хароб кунад ва оламе
фурў барад. Шеър:
Њува-л-бањру ѓус фињи изо кона сокинан
Ала-д-дурри ва-њзарњу изо кона музбидан» [54].
Ва Фоиќ чун дид, ки сафинаи Нўњ ба саломат бар Људии фароѓ
ќарор гирифт,309 сакинати дил ва тамаънияти хотири310 ў бирафт ва аз
туѓёни он тўфон љорияи наљот талабид, фитрати раъй ва тамаъи хом ва
фарти ваќоњат ўро бар он дошт, ки пешонї ба кор бознињод ва рўй ба
Бухоро овард, то бар сабили тањаккуму таѓаллуб мулки Нўњро ба даст
гирад ва садде аз тањаввур дар пеши њамлаи кароњияти ў кашад. Малик
саре лашкар аз хавосси њуљљоб ва њашам пеши ў бозфиристод ва миёни
фариќайн муќоталате фоњиш рафт ва аз љонибайн ќатли бисёр афтод ва
туюру сибоъ ва нусуру зибоъро аз куштагони он маотим ва хастагони
он малоњим иде ба наво ва моидае пурово њосил шуд. Ва оќибат Фоиќ
бо фавље андак, ки аз зери шамшери бухориён халос ёфта буданд ва аз
чанголи аљал берун љаста, њазимат шуд ва љуз њазрати Абўалї малљае
нашинохт ва мањрабе надонист. Ба Марв омад ва Абўалї ба маќдами
ў шодмон гашт ва иттифоќи мувофаќати ў уддате тамом ва умдае ба
эњком шинохт ва ба макони ў эътимод ва эътизод пайваст ва њузури ў
сабаби истиѓно аз истирзои ризои Нўњ ибни Мансур донист. Ва моле,
ки барои њамли Бухоро тартиб дода буд, ба Фоиќ фиристод ва миёни
эшон бар иттињоди зотулбайн ва мувофаќати љонибайн ва хулуси
видод ва ќиём ба љавоби аъдо ва аздод мавосиќи муаккад рафт ва ба
иттифоќ ба Нисобур омаданд ва ба тартиби соз ва истиќмоли олати
муборазат ва истеъдоди рўзи инод машѓул шуданд.
Ва малик Нўњ чун вифоќи эшон дар фасоду шиќоќ бишнид ва
исрор бар изрор мушоњадат кард, њамагї андеша бар он гумошт, ки ин
ду тавсани осиро ба дасти кадом роиз дар зери бори тоат орад ва ин ду
нањанги љофиро ба ќуввати кадом сайёд ба доми интиќом кашад ва ин
ду гурги мўњтолро ба мадади кадом шер дар чанголи никол гирифтор
кунад? Ќуръаи ин ихтиёр бар Носируддини Сабуктегин афтод, ки аз
бузургони атроф буд ва дар фатњи абвоби хайр ва ќиём ба масолењи
Сафинаи Нўњ(а) ба саломат бар Људии фароѓ ќарор гирифт. Муаллиф ин љо ба
ќиссаи паёмбар Нўњ (а) ва халосї ёфтани эшон бо наздикони худ аз тўфон ишорат мекунад. Људї номи кўњест дар љазира, ки киштии Нўњ (а) бар он истод ва бино бар маълумоти
баъзе сарчашмањо он кўњ дар Мавсил (Сурия) воќеъ будааст.
310
Тамаънияти хотир – ин љо зоњиран дар навишти вожаи якуми ибора сањве рафта,
зеро дар луѓатномањои ба мо дастрас ин вожа дар њамин шакл дучор нашуд. Зикр меравад,
ки он «тамаънин» бошад ба маънии «ором» ё «оромиши хотир»
309
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олам ва эњтимом ба манољењи халќ ва таќвияти дин ва нусрати калимаи
њаќ(ќ) маъруф ва мавсуф буд. Абўнасри Форсиро бад-ў фиристод ва
ќабоењи афъолу фазоењи аъмоли Абўаливу Фоиќ инњо кард ва давои он
иллату масоѓи он ѓиссат311 аз юмни дифоъ ва њусни изтилои ў талабид
ва ўро ба дафъи ин муњим(м) ва рафъи ин мулим(м) даъват кард. Ва
гуфт: «Роњи умед аз дигар љавониби мамлакат ва дигар саноеи давлат
мунсад(д) аст ва таваќќўи ин муованат ва тамаи ин мумонаат љуз ба
ќуввати азимат ва шиддати шакимати312 Носируддини Абўмансур
мутасаввар нест ва эњтимоли ин миннат ва имтинон бад-ин хидмат аз
дигарон дар њавсалаи њиммат намегунљад.» Ва Носируддин бо дили
муртоњ ва синае боиншироњ ба исъофу инљоњ ва ќиём ба мавољиби он
иќтироњ мутакаффил шуд ва аз бесомонии кори сулолаи Оли Сомон
ѓайрат овард ва бар ѓадру сифлагии Абўалї ва накаду кудурати
ахлоќи Фоиќ инкор кард ва нусрати давлат ва иљобати даъвати малик
Нўњро камар баст. Ва бар фавр кўч кард ва бар њирси вусул ба хидмат
ва шавќи маёмини талъати ў ба Мовароуннањр омад. Ва малик Нўњ
нањзат кард, ба нињояти Кеш ба интизори вусули ў. Ва он љойгоњ ба
якдигар расиданд ва ба мулоќоти якдигар муонасат намуданд. Ва
пеш аз мулоќот Носируддин аз кулфати нузулу мубоширати замини
хидмат ба њукми заъфи шайхухат ва мурооти кибари син(н) истеъфо
хоста буд ва малик Нўњ узри ў дар ин боб маќбул дошта. Чун чашми
Носируддин бар талъати малик афтод, равъати313 малик ва шукўњи
подшоњї зимоми ихтиёр аз дасти ў бистад, фурў омад ва рикоби малик
Нўњ бибўсид ва Нўњ чанд гом ба истиќболи ў пеш ронд ва ба икроме
тамом ва зъзозе комил ўро дар бар кашид. Ва аз иљтимои он ду саъд
ва мулоќоти он ду подшоњ рўње ба дилњо расид ва гули масаррат дар
андаруни хоссу ом(м) бишкуфид. Ва маљмаае рафт, ки дар таворихи
умри олам мисли он мазкур ва мастур нест. Ва малик Нўњ даст ба
силот ва мубаррот баргушод ва ба абвоби ташрифот ва анвои анзолу
иќомот ўро ва атбои ўро мурооти тамом фармуд ва њаќќи маќдами ў,
чунонки лоиќи бузургвории ў буд, ба ќазо расонид ва илтимос кард,
ки чанд рўзе ба муњимми ў пардозад ва мазаррату мааррати он ду
кофирнеъмати ѓаддор кифоят кунад. Носируддин ба эњтизозе тамом ва
истибшоре балеѓ хидмат ва тоат бар њасби ќудрату иститоат мултазам
шуд ва чанд рўз мўњлат хост, ки бо Ѓазна равад ва ба эњтишоди лашкар ва истеъдоди уњбат ќиём намояд ва ба истизњори тамом рўй ба
муљоњадати хусум орад. Иљозат фармуд ва ба хилъатњои фохир ва
ташрифоти маликона ва бахшишњои беандоза аз аснофи алтоф ва
311 Ѓиссат...– њамин тавр омада. Шояд он шакли тањрифшудаи вожаи «ѓуссатун»-и
арабї ва «ѓусса»-и тољикї бошад, ба маънии «андўњи гулўгир», «њузн».
312
Шакимат – 1. Додситонї аз зулм 2. Ањд.
313
Равъат – тарс, бим.
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анвои каромот хаќгузорї кард. Ва њар як ба маќоми маълуми худ рафт
ва дар истислоњи кор ва љамъи сипоњ ва тартиби силоњу тадбири созу
уњбати сафар саъйи балеѓ намуд.
Ва Абўалї чун бар ин њол вуќуф ёфт, саргашта ва мутањаййир
гашт ва хуршеди раъйи ў дар уќдаи он васовис ба дараљаи кусуф расид
ва хафири тадбири ў дар тињи тафаккур шоњроњи савоб гум кард. Ва ин
масъала миёни асњобу ањбоби хеш дар шўро афканд ва аз анфоси њар
як иќтибосе мекард ва дар талаби махраљ аз он њодиса ба њар мадхал
фурў мерафт. Зубдаи истисвоб ва хулосаи калимаи њама он буд, ки бо
Фахруддавла роњи муохот ва муволот пеш бояд гирифт ва маваддати
ў урваи вусќо ва љуннаи атњо бояд сохт ва садде аз мувофаќати ў дар
пеши мухолафати айём бояд кашид, то агар арсаи Хуросон аз вуљуди
мо танг ояд, ба мањрабе мубайян ва малљае муайян мустазњир бошем.
Ва сањифаи донишки314 эшон бар ин ќарору иттифоќ хатм шуд. Абўалї
бар он минвол бирафт ва Абўљаъфари Зулќарнайнро бад-ин сафорат
таъйин фармуд ва бар дасти ў њамле аз туњафи Хуросон ва маљлуботи
Туркистон ба Фахруддавла фиристод ва мисли он аз бањри Соњиби
Кофї тартиб дод ва дар он хутбат ба висотату далолати ў тавассул
сохт.
Ва Абўљаъфар њикоят кард, ки «чун он туњаф пеши Соњиб бурдам
ва аз забони Абўалї бар сари он узр хостам, дар забони ман омад, ки
мо дар њамли ин бизоати музљот315 ба њазрати Кофийулкуффот онро
монем, ки хурмо ба Њаљар тўњфа барад.316 Ва ў љавоб дод, ки аз Мадинаи
Расул, алайњи-с-салоту ва-с-салом, хурмо ба Њаљар баранд бар сабили
табаррук, на аз барои њољат». Пас Соњиби Кофї дар тамњиди ќавоиди
маваддат ва таъкиди маоќиди мањаббат миёни љонибайн саъйи балеѓ
намуд, то асбоби мухоласат ва муносањат мустањкам гашт ва тариќи
мукотабот ва муросалот маслук шуд ва он видод ба иттињод пайваст.
Маъмун ибни Муњаммад, ки волии Љурљона буд ва Абўабдуллоњи
Хоразмшоњ дар ваќти инфисоли Нўњ аз Бухоро ва айёми мењнати ў
бад-ў таќаррубњо карда буданд ва хидматњои писандида таќдим дошта
ва ба амволу хазоин мадад дода. Ва малик Нўњ ба ваќти истиќомати
кор хост, ки ќазои њаќќи эшон ба эљоб расонад ва ба мукофоти эшон
ќиём намояд. Нисо ба номи Маъмун муќаррар кард ва Абевард дар
Донишк – зоњиран лафзи туркї аст ба маънии «гуфтугў». Чунонки аз шарњи
тасњењгари матн бармеояд, вожаи «донишк» дар Озарбойљон имрўз њам мустаъмал будааст. Дар ёддоштњои устод Ќазвинї омада, ки «донишк» зоњиран маънии «иљтимоъ, маљлис
ё маљлиси ом»-ро дорад. (Ниг. ба с. 651-и «Тарљумаи Таьрихи Яминї»)
315
Бизоати музљот – 1. Матои андак 2. Маърифат, дониши кам.
316
Онро монем, ки хурмо ба Њаљар тўњфа барад – Њаљар аслан номи шањрест, ки ба
ќавли бархе дар Яман ва бар ќавли дигарон дар Бањрайн будааст ва ин шањрро ватани
хурмо мањсуб кардаанд. Љумлаи фавќуззикр масали маъмули арабист, ки муродифи он
дар забони тољикї «Лаъл ба Бадахшон бурдан» ё «Филфил ба Њиндустон бурдан» аст.
314
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эътидоди Хоразмшоњ навишт ва ба њар як мисоле фиристод мувашшањ
ба тавќеъ. Ва њар як аз эшон мўътамаде ба сари иќтои хеш фиристод.
Абўалї Нисо Маъмунро мусаллам дошт ва Хоразмшоњро љавоб дод, ки
«Абевард дар эътидоди бародарам мањсуб ва мактуб аст ва то ивазе аз
девон муќаррар нагардад, Абевард мусаллам нашавад». Ва бифармуд,
то касони Хоразмшоњро ба истихфоф берун карданд ва Хоразмшоњ ин
кина дар дил гирифт, то фурсат ёфт ва он интиќом бистад. Ва шарњи
ин њол дар мавзеи хеш эрод карда ояд, иншоаллоњу таъоло.
Ва дар аснои ин њол роёти Носируддини Сабуктегин бар њасби
миоде, ки рафта буд, бирасид бо њашаме бисёр ва лашкаре љаррор ва
зинате тамом ва олате ба низом. Ва дар муќаддимаи лашкари ў ќурби
дувист марбати фил буд, ки аз диёри Њинд ѓанимат ёфта буд — ороста
ба баргустувонњои зайёл ва аслињаи бемисол ва бар аќаби он бањре
маввољ ва афвољ дар паи афвољ. Ва малик Нўњ аз Бухоро берун омад
ва ба Љузљон расид ва Абулњориси Фареѓунї ва Шор ва дигар умарои
амсор бад-ў пайвастанд ва Носируддини Сабуктегин њамчунин,
лашкаре љамъ шуд чун мўру малах беадад ва чун реги биёбон бепоён.
Ва Абўалї ва Фоиќ аз Нишобур кўч карданд ва ба Њирот рафтанд,
то он хиттаро аз тааррузи хасм нигоњ доранд ва лашкари он навоњї
бо хештан гиранд. Ва малик Нўњу амир Сабуктегин дар муќобалаи
эшон то ноњияти Баѓ317 бирасиданд. Ва Абўалї расуле фиристод ба
амир Сабуктегин ва гуфт: «Њамвора асбоби мувофаќат миёни ту ва
падарам мустањкам будааст: Маваддату-л-обои ќаробату-л-абнои.318
Ва чун навбати њукми Хуросон ба ман расид, њам бар минњољи падар
рафтам ва дар тавќири љониби ту ва иќомати маросими хидмат њеч
даќиќа фурў нагузоштам. Ва он савобиќ ва муќаддамот чунон иќтизо
кунад, ки дар ислоњи њол ва итфои љамараи фитна саъй кунї ва миёни
ману малик васите адл ва сафире мушфиќ бошї. Ва агар ба ихтиёр ё
ба изтирор аз ман њаракате мутаваллид гаштааст, ки лоиќу мувофиќи
бандагиву убудийят набувад, узри он бихоњї ва оташи хашм биншонї
ва ѓубори кароњият барангезї ва обе бар кор занї, ки агар мо боди
ѓуруре дар сар доштем, берун кардем ва сар бо бандагї нињодем ва
баъд аз ин пой аз љоддаи убудийят берун нанињем».
Амир Сабуктегин ин илтимос мабзул дошт ва гирди ризои
Разї баромад ва дар чанд маљлис ба ѓайбату њузур ва мушофањату
муросалат дар ин боб сухан ронд, то шафоати ў ба мањалли ќабул
Баѓ, ки бо номи Баѓшўр, Боѓшўр њам дар сарчашмањо ба назар мерасад, номи
шањракест, ки имрўза харобањои он дар наздикии Ќалъаи Мўр дар Афѓонистон ќарор дорад. Он миёни Марвруд ва Њирот љойгир ва аз ин сабаб аз марокизи бозаргонї мањсуб
мешуд.
317

318
Фасоди дахлат – њамин тавр омада ва тасњењгари матн њам дар
њошия ќайд мекунад, ки вожаи дуюм дар таркиби ин ибора нохоно аст.
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афтод ва малик Нўњ аз сари кароњият бархост. Ва Носируддин ин
башорат ба Абўалї навишт ва гуфт: «Мурод њосил гашт ва малик афв
фармуд ва аз карда ва гуфтаи ў даргузашт. Бар ќарор понздањ њазорњазор дирам ба њукми ѓаромати гуноњ ва араши319 љиноят ба се наљм
ба хизона бирасад ва баъд аз ин даќоиќ хидмати тахт ва шароити
бандагии њазрат бар ќарори аслоф мањфуз ва малњуз бошад». Ва
асњоби Абўалї бо якдигар дар ин боб мушоварат карданд ва илтизоми
ин фидя бо њусули саломат ва хумуди ноираи фитнат ѓанимате тамом
шинохтанд ва бад-он њамдостону розї шуданд. Аммо љамоате ањдос ва
љавонон аз сари назќи шабоб ва ќиллати таљориб ва ѓафлат аз авоќиби
умур сар боззаданд ва аз он ќарор таљофї намуданд ва ба лашкаргоњи
Носируддин давониданд. Ва ѓуломеро, ки шањнаи маробити афёл буд,
даррабуданд ва ўро бо чанд каси дигар, ки дар он ѓафлат ёфтанд, ба
ќатл оварданд. Ва расули Носируддин чун бозмегашт, бар фавље, ки
талиаи Абўалї буданд, бигзашт. Забони тањаккум ва тањаккум320 дар-ў
кашиданд ва гуфтанд: «Худовандгори ту дар муњол саъй мекунад ва
бар ботил сухан мегўяд ва номумкин аст, ки то ин теѓњо дар дасти мо
ќоим аст, бад-ин мазаллат тан дардињем ва ба симати ин мазаммат
розї шавем». Шеър:
Казабтум ва байти-л-Лоњи ло таъхузунањо
Муроѓаматан модома ли-с-сайфи ќоиму [55].
Чун ин хабар ба Носируддин расид, дар хашм шуд ва аз идбори
он ќавм тааљљуб намуд. Ва ба Абўалї фиристод, ки «љангро соз кун
ва муњорабатро омода шав, ки ин њукумат љуз ба файсали шамшери
ќотеъ ба ќатъ нарасад ва ин хусумат љуз ба тавассути муборизони
мубарриз мунќатеъ нашавад. Ва агар ба фарзинбандї, ки бо Фоиќ
кардаї, маѓрур гаштаї, фардо ба фазои сањро ой, то филбозии мо дар
риќъаи муборазат бубинї ва агар ба касрати савод савору пиёдаи хеш
рух барафрўхтаї, соате бо мо асб дар майдони муњорабат афкан, то
шањсавории устодони њозиќ мушоњадат кунї».
Пас, аз он муќом кўч кард ва ба арсае аз он њудуд, ки иттисое
дошт, лашкарро арз дод ва сафњо биёрост ва майманаву майсара рост
кард ва садде аз њайкали филони љангї дар пеш кашид ва хештан бо
малик Нўњ ва амир Мањмуд дар ќалб биистод. Ва љамъе аз мардоне, ки
дар муњорабат марг дар љон гиранд ва касоне, ки дар музорабат синон
ба дандон хоянд, дар санљаќ321 бидошт. Шеър:
Мин кулли арваъа йартоъу-л-мануну лању
Изо таљаррада ло никсун ва ло љањидун.
319
Ёрї кардан ба шахси нотавон хорї аст.
Тањаккум ва тањаккум - вожаи аввал бо «њо»-и њавваз ба маънии «ришханд» ва
дуввум бо «њо»-и њуттї ба маънои «њукму доварї» омадааст
321
Санљаќ – алам, дирафш, ливо.
320
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Йакоду њина талоќї-л-ќарни мин њанаќин
Ќабла-с-синони ало њавбоињи йариду [56].
Ва Абўалї њам бар ин минвол лашкарњо рост кард ва сафњо биёрост.
Фоиќро ба маймана фиристод ва бародари хешро — Абулќосим ибни
Симљўр дар майсара бидошт ва хештан дар ќалб биистод. Чун њар ду
саф ба њам расиданд, Фоиќ аз маймана майсараи эшон баргирифт ва
Абулќосим аз майсара маймана бишкаст. Ва наздик буд, ки кор аз даст
биравад ва вањне азим барафтад. Аммо Доро ибни Шамсулмаолї аз
ќалби Абўалї њамла кард ва чун ба миёни њар ду саф расид, сипар
дар пушт кашид ва пеши малик Нўњ рафт ва хидмат кард ва рўй ба
муќоталати лашкари Абўалї овард. Ва Абўалї чун ѓадри ў бидид, аз
дигарон ноэмин гашт ва андешид, ки ѓадри ў бе мувофаќати љумњуре
набошад. Аз ин сабаб дилшикаста шуд ва Носируддин бо саводи хеш
њамла кард ва аќтори замин аз њаракати лашкари ў мутазалзил шуд.
Лашкари Абўалї аз хавфи он музоњамат ва њайбати он маќом рўй ба
њазимат нињоданд ва мутафарриќ шуданд ва њеч кас мукнати таваќќуф
наёфт. Ва амир Мањмуд дар аќаби эшон равона шуд ва дар њар ки
мерасид, бељон мегардонид ва асир мекард. Ва он лашкар аз хазоин
ва кароими амвол ва созу аслиња чандон бирехтанд, ки агар ушри он
ваќояи ирзи хеш сохтандї ва бар сабили фидя базл кардандї, обрўй
бимондї ва дар кисвати ор ва либоси хизйу хасор дар аќтори олам
мутафарриќ нашудандї. Абўалї ба Нисобур афтод ва он љойгоњ ба
ислоњи њолу муолаљати љароњати лашкар ва тартиби уњбат машѓул
шуд, то пеш аз он ки лашкаре дар ў расад, тадбири мањрабе ва таъйини
матлабе биандешад. Ва малик Нўњ ва амирон — Сабуктегину Мањмуд
аз бањри иљмоми марокибу ракоиб ва иќтисоми ѓаноиму раѓоиб дусе рўзе ба Њирот таваќќуф карданд. Малик Нўњ амир Сабуктегинро
«Носируддин» лаќаб дод ва фарзанди вориси мулки ў — амир
Мањмудро ба лаќаби «Сайфуддавла» мушарраф гардонид ва ќиёдати
љуюш ва иморати љунуд, ки мансаби Абўалї буд, бад-ў тафвиз фармуд
ва ў бо зинате тамом ва лашкаре ороста ва њашами вофир ва кавкабае
азим рўй ба Нисобур овард. Ва Абулфатњи Бустї дар васфи ў мегўяд,
шеър:
Би Сайфи-д-давлати иттасаќат умурун
Раайноњо мубаддадата-н-низоми.
Само ва њамо Банї Сомин ва Њомин
Фалайса камислињи сомин ва њомин [57].
Зикри ў дар сиёќати сухан ба Сайфуддавла эрод карда ояд, то
он љо ки Њаќ(ќ) таъоло ўро бизирваи322 маолї расонид ва рутбати
салтанат арзонї дошт ва номи ў дар атрофу аътофи љањон ба «султон
322

Зирва//Зурва – 1. Нўг, боло, сар 2. маљ. Ављ, њадди баландтарин.
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яминуддавла ва аминулмилла» шоеъ ва мустафиз шуд.
Чун Абўалї аз омадани ў хабар ёфт, рўй ба Љурљон нињод, бар
умеди миоде, ки миёни ў ва Фахруддавла рафта буд дар мушобакат ва
мувофаќат дар муњофазат бар масолењи якдигар. Ва Абўнаср њољибро
ба сафорат бад-ў фиристод ва сурати воќеа инњо кард ва фасле ба
Соњиби Кофї навишт дар изњори истизњоре, ки ба макони ў дошта
буд ва ўро иддаи айём ва умдаи рўзгор сохта ва савобиќи маърифат ва
мубосатати323 ў захирате нафис шумурда. Ва гуфт: «Инна-л-маъорифа
фї ањли-н-нуњо зимамун.324 Дўстон дар ваќти мењнат ба кор оянд ва
ёронро аз бањри айёми накбат андўзанд. Ва моро хасме чира ва душмане
ќавї зоњир шуд ва хонаи маврус ва мансаби ќадим аз даст рафт. Чун ту
Соњибе куљо хоњам ёфт, ки бо ў нафсатулмасдурї дар миён нињам ва
чун Кофие куљо талабам, ки чораи мењнати мо донад кард ва мањрабе
аз њазрати Оли Бўя њасинтар ва њабле аз ањди эшон матинтар дар рўи
замин муяссар нахоњад шуд ва зикри њамийяту њимояти эшон дар
атрофу акнофи олам чун офтоб равшан аст ва «љору-л-Азди маскануњу
ан-нуљуму».325 Мебояд ки дар њазрати Фахруддавла дар боби мо ва
эътино ба муњимми мо анвои насоењ дареѓ надорї ва ин ѓамхорагї ва
таассуб ба њусни кифояти хеш дар гардани њиммати ў бандї».
Соњиби Кофї ин фурсатро ѓанимате тамом шинохт ва пеши
Фахруддавла ба каррот сухан ронд ва гуфт: «Писари Симљўр мурѓе
нест, ки њар ваќт дар дом афтад ва мухтасар мењмоне нест, ки дар
икрому эъзози ў инќибозе равад. Чун ў бад-ин давлат илтиљо кард ва
аз дари ин њазрат даромад, мулуки олам ва асњоби атроф чашм бар он
доранд, ки ќазои њаќќи ў чї гуна ба адо расад ва дар тамњиди мањаллу
табљили ќадри ў то чї ѓоят муболаѓат таќдим афтад ва аз ўњдаи ному
нанги ў бар чї ваљњ тафассї326 равад». Фахруддавла фармуд, то аз
абвобулмоли Љурљон иќомате тартиб карданд ва њазор њазор дирами
шоњї иртифооти он навоњї ба тафсиле муайян вуљўњ доданд, ки дар
масолењи лашкар харљ афтад. Ва Абўалї ва Фоиќ он зимистон он
Мубосатат – 1. Кушодарўйї кардан 2. Кушодарўйї.
Инна-л-маъорифа фї ањли-н-нуњо зимамун - мисраест аз ќасидаи маъруфи
Мутанаббї – шоири машњури араб. Номи пурраи вай Ањмад ибни Њусайн ал-Љуъфї алКуфї аст, ки дар Куфа дар соли 303/915 таваллуд ёфта, соли 354/965 дар набарде кушта
шудааст. Мутанаббї дар хидмати Азудуддавла умр ба сар бурда, аксари ќасидањояшро
дар мадњи ў сурудааст. Мисраи фавќуззикрро Мутанаббї дар маќоми гуфтугў бо гурўње
шоирнамо сурудааст ва дар он дифоъ аз худ карда, ба ситоиши хеш пардохтааст. Тарљумаи
мисраъ чунин аст: «Шиносоињо дар миёни хирадмандон ба манзалаи паймонњо њастанд».
323
324

Љор-ул-Азди маскануњу ан-нуљуму – маскани њамсояи ќавми Азд
ситорагонанд. «Азд» номи ќабилае аз ќабоили дањгонаи араб аст. Бино бар ќавли
бархе дигар, номи ќабилаи машњур аз табаќаи саввуми араб аст, ки дар Яман
буданд ва сипас дар аќтори дигари Нимљазираи араб мутафарриќ гаштаанд.
325

326

Тафассї – 1. Рустан 2. Аз тангї берун омадан 3. Рањої.

89

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

Тарҷумаи Таърихи Яминӣ
љойгоњ бибуданд, то рўи бањор пайдо шуд ва марѓзор бидамид ва
мавсими њаракати лашкар бирасид.
Ва ба ваќти њузури Носируддини Сабуктегин ва Сайфуддавла
Мањмуд ба Нисобур дар афвоњ афтод, ки раъйи эшонро дар њаќќи
Абдуллоњи Ѓурайр таѓйире хостааст ва ўро бад-он муттањам доштанд,
ки дар хидмати малик Нўњ дар бораи эшон тазрибе мекунад ва дар
эњтибоси327 баъзе аз вилоёту иќтооти эшон саъй менамояд. Малик
Нўњ аз барои ибќоъ бар вазири хеш ва истишъору хавфи никояте, ки
бад-ин райбат бад-ў расад, рењлат кард ва ба љониби Тўс рафт. Чун
Сайфуддавла бар ин њолат воќиф шуд, бар аќаби ў бирафт ва дар
истеътофи љониби ў ва бароати соњати хеш ва таќрири сидќи нийят
дар муволоту мутоваат муболаѓат намуд. Ва малик Нўњ маќдами
ўро мукаррам дошт ва дилнамудагињо намуд ва оризаи он вањшат
ба завол расид. Ва Абдуллоњ ибни Ѓурайр аз хавфи он нисбат аз
миён берун шуд ва ба Марв рафт. Малик Нўњ баъд аз њусули ризои
љонибайн ва њудуси сафои зотулбайн бар асари вазир равона шуд то
ба Марв ва аз он љо ба Бухоро рафт ва ба фароѓи дил ва пирўзии бахт
бар тахти мамлакати хеш ќарор гирифт. Ва амирон — Носируддин
ва Сайфуддавла дар Нисобур бисоти адлу раъфату инсофу маъдалат
бигустурданд ва русуми муњдасу бидъатњои мазмуму ќавонини љавр
ботил гардониданд. Ва коффаи раоё ва зердастонро дар канафи амну
роњат бидоштанд ва ќавоиди зулму эътисоф ва љавру иљњоф, ки дар
айёми футур ва ањди Оли Симљўр њодис шуда буд, дар љумлагии билоди
Хуросон мансух гардониданд ва ба ибтоли он мисол доданд, то амне
ом зоњир шуд ва вилоёт маъмур гашт ва корвонњои туљљору арбоби
бизоат рўй ба кор оварданд ва аз офату мухолафат роњи амн ёфтанд ва
неъмату хисбе тамом бо дид омад.
Ва амир Носируддинро азм хост, ки муддате ба Њирот равад ва
ањди мутолааи асбоб ва зиёъ ва иќтои хеш тоза гардонад. Бар он савб
равона шуд ва амир Сайфуддавла Мањмуд ба Нишобур дар мансаби
аморат ва заомати лашкар мутамаккин гашт. Ва Абўаливу Фоиќ ба
Фахруддавла нома навиштанд ва таваќќўъ карданд, ки аз Рай њамл
фиристад, то дар вуљўњи муњофизони хеш харљ кунанд ва чунин
намуданд, ки муомалоти Љурљон, ки аз бањри иќомати эшон мусаллам
доштаанд, аз ќадри кифоят ќосир аст. Абўнасри њољиб љавоб навишт,
ки: «Мактубе, ки содир шуда буд, бар раъйи Фахруддавла арз кардам.
Дар љавоби он фармуд, ки хазоини мулук бар мисоли дарё ва рўдхонањои
азим аст, ки ѓалабаи мављ ва ѓазорати оби он чашмањо пур кунад ва
мардумро шигифт ояд ва онро коре љасим ва ясоре328 азим ангоранд ва
аз маќсами он ѓофил бошанд ва надонанд, ки бар љўйњои бисёр сарф
327
328

Эњтибос – боздошта шудан, банд гардидан.
Ясор – 1. Тавонгарї 2. Тарафи чап 3. Дасти чап 4. Маљ. Шум, номуборак.
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мешавад ва аљзои он мустаѓриќи арбоби њољот ва асњоби зарурат аст.
Ва моро агар фусњати вилояте њаст, азъофи он муани329 сипоњ ва вуљўњи
атмоъ ва анвои муњофазот дар муќобалаи он истодааст. Ва агар моро
вусъи маунат ва ихрољоти лашкари Хуросон даст додї, он аъмол бо
тадбири девони хеш гирифтамоне330 ва бо дигар мамолики мо музоф
гаштї. Њолиро бад_он чи мукнат буд ва даст расид, хидмат кардем ва
агар зиёдат таваќќўе њаст, ки тааззуре дорад, узри мо дар он боб зоњир
бошад».
Абўалї ва Фоиќ аз ин љавоб кўфта гаштанд ва маорифи атбоъро
њозир карданд ва дар истикшоф аз салоњи ваќт ва тартиби кори хеш
мушоварат карданд. Њар як ба навъе раъйе зад. Баъзе гуфтанд: «Љурљон
бо тасарруф бояд гирифт ва шиори даъвати Нўњ дар ин вилоят изњор
кардан ва сиккаву манобир ба алќоби ў мутарразу мунаввар гардонидан
ва бад-ин хидмат ба њазрати ў таќарруб кардан ва дар изњори тоату
убудийят расул фиристодан ва нома навиштан ва ба нусрату муованати
ў мустазњар шудан, ки аслофи мулуки Оли Сомон умрњои дароз орзуи
ин мамолик будаанд ва бар он базли беандоза карда ва лашкарњо
фиристода ва бар умеди истихлоси он љонњо фидо карда ва сарњо
барбод дода ва бад-ин муроду орзу норасида. Ва моро сафван афван331
њосил шуд ва бе тањаммули кулфате ва маќосоти шиддате ба даст омад
ва мустасфї шуд ва наќд ба нася додан ва њозир ба ѓоиб фурўхтан аз
муќтазии аќл дур аст.» Фоиќ сар боззад ва гуфт: «Тариќи мо он аст,
ки Сабуктегин аз Нисобур бирафт ва Мањмудро тоќати муќовамати
мо набошад ва ў ба Хуросон бегона аст. Ва лашкари бегона чун сел
бошад, ки агарчи њоил намояд, зуд бигзарад ва анќариб муталошї
шавад, сањобату сайфин ан ќалилин таќашшаъу.332 Моро ба Нисобур
бояд рафтан ва Мањмудро аз он вилояту навоњї барангехтан ва вилоят
бо тасарруф гирифтан ва сокиту мутмаин гаштан, ки алтофи Бории
таъоло дар пардаи ѓайб аст ва рўзгор ба њаводис обистан. Шеър:
Ва байна тараќќо сахратин ва инњидорињо
Фикоку асирин ва инљибору касири [58].
Ва ин соат мавсими тобистон расид ва њавои Љурљон вабиййу
афин аст ва лашкарњои мо ба уфунати ин њаво мутааззї шаванд. Агар
хасми моро муовадате бошаду аљзе афтад, чун њаво шикаста шавад
ва фасли хазон бирасад, Гургон ба даст аст». Оммаи лашкарро ин
раъй мувофиќ афтод ва њубби ватан ва майли ањлу сакан ѓолиб омад
Муан љамъи муънат//маунат – 1. Лавозими маишат аз нафаќа 2. Харљ.
Девони хеш гирифтамоне – дар матн ба њамин шакл навишта шудааст. Тасњењгари
матн дар њошияи сањфа ќайд мекунад, ки дар нусхаи дигар ин вожа ба шакли «гирифтеме»
омада ва чунин ба назар мерасад, ки ин шакл сањењ аст.
331
Ба таври омурзиш ва бахшиш ё худ ба таври сањл ва осонї
332
Абри тобистонї аст, ки базудї аз миён меравад.
329
330
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ва бар ин иттифоќ хатм карданд. Абўалиро аз сари изтирор лозим
шуд мувофаќати эшон намудан ва ба муроди эшон њамдостон шудан.
Дар аснои ин њолат хабар расид, ки Соњиби Кофї, ки чароѓе буд дар
зулмати он њодиса ва табибе дар муолаљати ин ноиба, ба љавори њаќ
рафт ва даъвати маргро иљобат кард. Ва Абўалї бад-он сабаб дил аз
муќоми Љурљон баргирифт, чи истизњори ў ба макони Соњиби Кофї
буд ва њамвора дар њифзи масолењу риояти љониби ў муболаѓат намудї
ва Фахруддавларо бар маърифати ќадр ва эњтимом ба низоми умур
ва саъй дар тањсили мурод ва иѓтиноми љавор ва муованат бар дарки
осор ва њусули маќсуди ў тањриз додї.
Ва чун Соњиби Кофї вафот ёфт, шуарои аср дар маросии ў
ќасоиди бисёр ба назм оварданд. Абўмуњаммади Хозин333 гўяд, шеър:
Йо Кофа-л-мулки мо вуффита њаќќака мин
Мадњин ва ин тола тамљидун ва таъбину.
Футта-с-сифота фамо йабкика мин ањадин
Илло ва тазйинуњу иййока тањљину.
Њозо навоъї-л-уло ќад ќумна нодибатан
Мин баъди мо надабатка-л-хурраду-л-айну.
Табко алайка-л-атойо ва-с-силоту камо
Йабкї алайка-р-раъойо ва-с-салотину.
Ќома-с-суъоту ва кона-л-хавфу аќъадањум
Ва истайќазу баъда мо нома-л-малоъину.
Ло йаъљаби-н-носу минњум ин њум инташиру
Мазо Сулаймону фанњалла-ш-шайотину [59].
Абўисо Мунаљљим334 гўяд, шеър:
Ва-л-Лоњи ва-л-Лоњи мо афлањтуму абадан
Баъда-л-вазири Ибни Аббоди ибни Аббоси.
Ин љоа минкум љалилун фаљлибу аљало
Ав кона минкум раисун фаќтаъу раъсї [60].
Ва Абўсаиди Рустамї335 гўяд, шеър:
333
Бино бар ќавли мусањњењи матн ў аз шоирон ва надимони Соњиб ибни Аббод (тав.с.
938-ваф.с.995) – вазири донишманди Оли Бўя ва хозини китобхонаи ў буд ва тахаллусаш
њам шояд аз њамин шуѓлаш бошад. Соњиб ибни Аббод ба шеърњои Хозин беш аз њамаи
шоирони дигар таваљљўњ доштааст. Д-р Шиор таъкид мекунанд, ки дар бархе аз нусхањои
«Таърихи Утбї» ба љои Абўмуњаммади Хозин номи Абулќосим ибни Абилъалои
Исфањонї дарљ шудааст.
334
Номи пурраи ўро Ибни Надим Абўисо Ањмад ибн Алї ибни Яњё ва ўро аз фузалои
хо-надони машњури Банї Мунаљљим муаррифї мекунад, ки љадди аъло ва падару бобояш
аз надимон ва наздикони хоссаи хулафои Аббосї – Маъмун, Мутаваккил то Мўътамаду
Муваффаќ буданд. Њам ў хабар медињад, ки Абўисо муаллифи «Китоб таърих синиййил-олам» аст (ал-Фењрист, с. 238-239). Д-р Шиор ба наќл аз Манинї ќайд мекунанд, ки
Абўисо аз шоирони Соњиб ибни Аббод ва мунаљљими ў будааст ва намунаи ашъори ў дар
«Ятимат-уд-дањр»-и Саолибї дарљ ёфтааст.
335
Саолибї номи ўро Муњаммад ибни Муњаммад ибни Њасан ибни Муњаммад ибни
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Абъада Ибни Аббодин йањушшу ила-л-уло
Аху амалин ав йустамољу љаводун.
Аба-л-Лоњи илло ан йамуто бимавтињи
Фамо лањумо њатта-л-маъоди маъодун [61].
Ва Абулаббоси Заббї336 бар дари сарои ў бигузашт ва ин ќитъа
иншо кард. Шеър:
Аййуња-л-бобу лим алока иктиобу
Айна зока-л-њиљобу ва-л-њуљљобу?
Ќул било риќбатин ва ѓайри ињтишомин:
Мота мавлойа фаътаронї иктиобу.
Мота ман кона йафзаъу-д-дањру минњу
Фањува-л-она фї-т-туроби туробу [62].
Ва Абулфатњи Бустї гўяд, шеър:
Мазо соњибу-д-дунйо фалам йабќа баъдању
Каримун йуравва-л-арза файзу ѓамомињи.
Фаќадноњу ламмо тамма ва аътамма би-л-уло
Казока хусуфу-л-бадри инда тамомињи [63].
Ва Абўмансури Саолибї гўяд:
Ало йо соњиба-д-дунйо
Ва айна-с-суъдуди-л-йумно.
А мо истањйо Абу Йањйо
Лиќабзи-л-олами-л-кубро.
Лаин хутимат бика-д-дунйо
Фаќад футињат бика-л-ухро [64].
Ва Абўалї аз Љурљон ба роњи Љувайн бирафт ва Фоиќро дар
муќаддима ба роњи Исфароин бифиристод ва ба њудуди Нисобур ба
њам пайвастанд ва рўй ба шањр нињоданд. Чун Сайфуддавла аз ин њол
хабар ёфт, мусриъе ба падар давонид ва аз њоли расидани эшон эълом
дод ва аз шањр берун омад бо фавље лашкар, ки бо ў монда буданд
ва бар зоњири шањр хайма бизад мунтазири мадад. Абўаливу Фоиќ
таъљил намуданд, то пеш аз он, ки падар расад, дастбурдї намоянд.
Њасан ибни Алї ибни Рустам ва худи ўро муќими Исфањон ва аз ањли буютоти он љо
муаррифї менамояд. Ў аз шуарои арабизабони он ањд ва маосири Соњиб ибни Аббод
мебошад, ки дар шеър дасти ќавї дошта, аз шоирони дараљаи аввал мањсуб меёфт. Соњиб
ибни Аббод, ба ќавли Саолибї, ўро ашъари њамаи шуарои замони худ медонист (Ятиматуд-дањр, љилди 3, с. 356). Манинї низ ўро «Буњтурии замони худ» ва аз пешќадамтарин
шоирони ањди Оли Бўя муаррифї менамояд (Шарњ Таърих ал-Утбї, с. 203).
336
Абулаббос Ањмад ибни Иброњими Забї (ваф. Х. 1008) мулаќќаб ба «Кофийу-лавњад», шоир ва нависандаи арабизабон, вазири Фахруддавла ибни Рукнуддавлаи Бўя
пас аз марги Соњиб ибни Аббод дар соли 988, ки аз дастпарварони ў будааст ва Соњиб
ибни Аббод ўро аз кўдакї парвариш дода ва адабу дониш омўзонда буд. Бо вуљуди дониши зиёд ва дасти ќавї доштан дар назму наср, њамчун сиёсатмадори ришвахўр ва золиму
берањм шўњрат дошт.
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Сайфуддавла бо он ќадар лашкар, ки дошт, ба муњорабату муќовамати
эшон бозистод ва халќеро ба шамшер даровард ва љамъеро дар пои
пилон андохт. Ва наздик буд, ки фатње барояд, аммо Абўаливу Фоиќ
атфае карданд ва таќдири Бории таъоло мувофиќи муроди эшон омад.
Ва Сайфуддавла таваќќуфи зиёдат савоб надид ва њазму салоњ дар он
ёфт, ки рўй ба њазрати падар нињод восиќ ба улувви љадду куввати
толеъ ва саодати бахт, ки оќибат нусрат ќарини рўзгори ў бошад ва
хотимати кор имдоди зафар ва пирўзї насиби айёми ў ояд. Шеър:
Ва алимту анно ин уќотил воњидан
Уќтал ва ло йазрур адуввї машњадї.
Фасададту анњум ва-л-ањиббату фињим
Тамаъан лањум биъиќоби йавмин марсади [65].
Ва рањлу саќале, ки аз Сайфуддавла бозмонд ва чанд марбати
фил ва баъзе аз њашами Њинд дар дасти Абўалї бимонд. Ва Абўалї
бад-он мустазњар шуд ва шикасте, ки дар асбоб ва таљаммули ў њодис
шуда буд, мунљабир гашт. Ва оташи фитнаи ў дигар бор муштаил
шуд ва тамаъ дар интиоши њол ва интизоми кор баст. Ва љамъе аз
куфоти337 асњоб ва дуњоти338 ањзоби ў иршодї карданд, ки бар аќаби
амирон бибояд рафт ва пеш аз иљтимои њашам ва илтиёми кор вањне,
ки расидааст, ба итмом расонидан ва эшонро аз навоњии Хуросон
барангехтан.
Ќусури иќбол ва ќуъуди љад(д)339 ва хумуди340 давлат ўро аз
истимои ин калима ва интифоъ бад-ин мавъизат ѓофил кард, то ба
Нисобур биншаст ва худро ба мехи идбор фурў баст ва мукотабати
Бухоро ва истирзои малики разї Нўњ ва талаби муњол фаро пеш гирифт,
то селоби мењнат ба сар даромад ва дар доми бало гирифтор шуд. Ва
ба амир Носируддии њамчунин нома фиристод ва дари узр кўфт ва дар
изњори бароати соњати хеш аз зиллати ин њаракат ва љаримаи иќдом
бар он муљосарат итноби тамом кард ва њаволати он љарира ба Фоиќ ва
дигар амирон кард. Ва гуфт: «Агар зимоми ихтиёр ба дасти ман будї ва
дигарон дар иѓро ва иѓвои ќавм саъй нанамудандї, њаргиз муфораќати
Љурљон ихтиёр накардаме ва перомуни хиттаи Хуросон нагардидаме
ва бар хилофи ризои носируддинї дам назадаме ва як ќадам фаротар
нашудаме». Ва аз он маъраз тафої намуд. Ва зинњор хост ва дар илтимоси авфу аѓмоз ва таљовуз ба ишбоъе њарчи тамомтар тазаррўъ кард
ва бад-он маозири макзуб ва аќовили номањбуб осори заъфи дил ва
хуури табиати ў зоњир шуд ва тамаъ дар муѓолабату мутолабати сор аз
ў ва атбои ў ба истењком пайваст.
Куфот љамъи кофї – мардони кордон.
Дуњот љамъи доњї – зиракон.
339
Љад(д) – 1. Бахт 2. Насиб.
340
Хумуд – 1. Хомўш шудани забонаи оташ 2. Сукут; бењушї.
337
338
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Амир Носируддин ба атроф навиштњо фиристод ва лашкарро
бозхонд ва љамъеро, ки дастурї ёфта буданд ва ба сари иќтоъ рафта,
бар сабили истеъљол бо хештан гирифт. Ва Абўнаср ибни Абўзайдро
ба истидъои Халаф ибни Ањмад ба Систон фиристод ва Абулњориси
Фареѓуниро аз Љузљон бихонд ва ба малик Нўњ кас давонид, то корро
мустаид(д) бошад ва азимати њаракат ба имзо расонад. Аз љавониб
мададњо бирасид ва лашкарњо љамъ шуд, ки аз зањмати азаботи роёти
эшон дар фазои њаво мурѓро маљоли парвоз намонд ва дар мадохилу
масориби замин вуњушу сибоъро вуљўњи мазорибу мањориб мутааззир
шуд. Шеър:
Биљамъин тазаллу-л-укму сољидатан лању
Ва аълому Салмо ва-л-њизобу-н-наводиру [66].
Ва баъд аз воќеаи Нисобур Фоиќ ба Тўс рафт ва муфотањот
ва мубосатот бо амир Носируддин оѓоз нињод ва майле ба хидмат
ва музоммати341 љониби ў фаро намуд ва сари ришта дар мутоваату
мутобаати ў фаро дод. Ва Носируддин љавобе фарохўри нифоќ ва зуру
ѓурури ў бинавишт ва њам бад-он микёл342 соъе343 чанд фаро паймуд:
Файусно алаййа ва усно алайњи
Ва куллун бисоњибињи йасхару [67].
Ва Амираки Тўсї њамчунон бо Абўалї роњи муљонабат пеш
гирифт ва миёни нифоќу вифоќ биистод ва пањлў аз мурофаќати ў
тињї мекард ва дар сўњбату мувофаќати ў мутараддид мешуд. Абўалї
Абулќосими Фаќењро, ки аз хавосси њазрати ў буд, бад-эшон фиристод
ва эшонро аз авоќиби мухолафат ва тафриќи калима тањзир кард ва
гуфт: «Ин соат бо ќуввату шавкати хасм ва изтироби ваќту ташвиши
њол љуз музофарату музоњарату муозадату муоќабат чора нест ва алал-иллот344 силсилаи љамъият набояд гусаст, то ба ваљње аз вуљўњ аз ин
њодиса махраље ба даст ояд.» Абулќосими Фаќењ рафт ва ин нафрату
вањшат бардошт ва љониби эшонро ба даст овард ва бо њар яке ањде
ва мисоќе аз сар гирифт ва ба Абўалї навишт, ки њарчи зудтар рењлат
бояд кард ва бад-эшон пайваст.
Абўалї бар савби Тўс рењлат кард ва Фоиќу Амирак бад-ў
пайвастанд ва бо сари сафо ва иттињоди маъњуд рафтанд ва наздики
Андарах сањрое фасењ ихтиёр карданд ва он љо муќом сохтанд. Ва
Абулќосим ибни Симљўр аз бародари хеш бозистод ва ба Нисобур
рафт ба сабаби вањшате, ки миёни эшон њодис шуда буд, аз он љињат,
ки Абўалї вилояти Њирот аз ў бозситуд ва ба ѓуломи хеш — Элманку
дод. Абўалї аз љафои бародар ва таќоуди ў аз нусрату муованат дар
Музоммат – фароњам овардан; мувофаќат.
Микёл – 1. Паймона 2. Миќёс.
343
Соъ – воњиди вазн, ки муодили 4 мад, баробари 8 ратл ё 4 ман мебошад.
344
Яъне ба њар њол, дар њар њол.
341
342
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чунон ваќте дилшикаста шуд ва иморат хизлону идбор шинохт.
Ва Носируддин бо касрати он савод ва ѓалабаи он аљнод њаракат
кард ва ба Тўс омад ва аътофи замин аз зањмати лашкари ў мутазалзил
шуд. Шеър:
Изо нањну сирно байна шарќин ва маѓрибин
Тањаррака йаќзону-т-туроби ва ноимуњ [68].
Ва љавонони љонибайн ва ањдоси фариќайн он рўз то шаб дар
мунољазату муборазат буданд ва чолиш мекарданд ва шаб њар як
бо маќоми худ рафт. Ва Абўалї бо рууси њашами хеш мушоварат
кард ва чораи кор пурсид. Амираки Тўсї ва љамъе, ки ба њасофат345
мавсум буданд ва таљоруби рўзгор ёфта, гуфтанд: «Савоб он аст, ки
паноњ бо кўњ дињем ва ба њисонати љавониб ва хисби атрофу навоњии
он мустазњар шавем ва раљљолаи Тўсро бар эшон оѓолем,346 то шабњо
бар њавошии лашкар шабехун мекунанд ва мавошї ва асбоби эшон
мерабоянд ва рињолу асќол ѓорат мекунанд ва муддатњои дароз бар
он бигзаронем, то ба сутўњ оянд ва њуше бисёр аз эшон мутафарриќ
шаванд. Пас, аз сари басирате тамом ва азимате нофиз масоф(ф)
бидињем ва кор ба итмом расонем». Азноб ва атбои ќавм аз ин сухан
сар боззаданд ва гуфтанд: «Ин сурат нишони заъфи њол ва нуќсони
ќуввату ќудрат бошад ва мо бад-ин аљз тан дарнадињем ва бад-ин мазаллат њамдостон нашавем».
Ва чун дасти њаво теѓи субњ аз ниёми уфуќ бароњехт, мардони њар
ду лашкар ва гурдони њар ду кишвар даст ба теѓ ба њам оварданд. Чун
дар мавќифи корзор кор зор шуд ва шўълаи њарб ба эњтидом расид,
аз паси пушти майсараи Абўалї гарде бархост. Амир Сайфуддавла
Мањмуд бо халќе бисёр ва уддате бешумор аз он тараф даромад ва
Абўалї миёни њар ду лашкар хираву тирарой бимонд. Ва чора он
донист, ки њар ду љаноњи хеш фароќалб гирифт ва ба иттифоќ бар
ќалби Носируддин зад, то магар фурљае ёбанд, ки аз он мазиќ љон
берун баранд. Носируддин ба њазме матин ва ќадаме собит он њамларо
рад кард ва Сайфуддавла даррасид ва лашкари Абўалиро дар миён
гирифтанд ва љўйњои хун дар сањрои он малњама биронданд. Филони
љангї ба хартум саворонро дармерабуданд ва дар зери пой паст
мекарданд, то халќе номањдуд ва љамъе номаъдуд дар он маърака
фано шуд. Ва Абўалї ибни Баѓро ал-Њољиб ва Бектегин ал-Фарѓонї
ва Арслонбек ва Абўалї ибни Нўштекин ва Лашкаристон ибни
Абўљаъфар ад-Дайламї бо тоифае дигар аз маорифи лашкари Абўалї
дар њиболаи аср347 гирифтор шуданд ва боќї дар њимояти зулмати
ќатом ва хифорати фурсати инњизом аз мухтанаќи он муќом бадар
Њасофат – хирадмандї, устувории аќл.
Оѓолидан – ангехтан, тањрик кардан.
347
Аср – асирї, бардагї.
345
346
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афтоданд. Ва Сайфуддавла бар аќаби эшон мерафт ва ба њуљљати
ќотеи шамшер сору интисор аз эшон меситуд ва ба шањодати вуњушу
туюр мусаљљал мекард. Шеър:
Фаваллу тањта ќитќитињо сироъан
Такуббуњуму-л-муњаннадату-з-зукуру [69].
Он рўз Сайфуддавла Мањмуд дар изњори осори мардонагї ва
таќдими абвоби диловарї дастбурдї намуд, ки зикри он бар сањифаи
айём ва љаридаи аъвом боќї монд. Ва агар Рустаму Исфандиёр он њолат
мушоњадат кардандї, ба одоби сайфу синони ў иќтидо сохтандї ва бар
осори дасту бозуи ў офарин кардандї ва аз ќуввату шуљоати ў достон
задандї. Ва Абўаливу Фоиќ аз он њазимат ба ќалъаи Калот рафтанд.
Ва ин ќалъаест, ки бо инони осмон њаминон аст ва аз њаводиси замон
дар амон, мурѓ бар осмонаи ќасраш мукнати парвоз наёбад ва њам дар
остонаи рафъаташ нарасад. Шеър:
Мусѓин ила-л-љавви аълоњу ва ин хафаќат
Зањру-л-кавокиби хилноњо тухотибуњу.
Каанна аброљању мин кулли ноњийатин
Аброљуњо ва-д-дуљо вањфун ѓайоњибуњу [70].
Ва Амираки Тўсї эшонро он љо чанд рўз мењмонї кард, то
кайфияти њоли лашкар ва њаёту вафот ва њалоку наљоти њар як бадэшон расид. Ва Абўалї чанд сар фил, ки ба ваќти ваќъаи Нисобур
гирифта буд, ба Амираки Тўсї супурда буд ва ў дошт. Абўалї ибни
Баѓро ва дигар асирон, ки дар њабси Носируддин буданд, ба Амирак
нома навиштанд ва намуданд, ки «Носируддин моро дар хидмати хеш
њозир кард ва навозиш фармуд ва умеди халос дод ва гуфт: Њамгинонро
мутлаќ гардонам бар он ќарор, ки чанд сар фил, ки дар дасти туст,
бо хидмат фиристї». Ва илтимос карданд, ки ин матлубро ба эъљоб
маќрун дорад ва бад-ин василат ба халоси эшон тавассул созад. Ва
Абўалї дар таќдими ин боб ва исъофи ин тилба низ муболаѓат кард. Ва
ў ба Фоиќ ба роњи Абевард рењлат карданд ва аз тангнои он мазиќ ба
фусњати сањро тањвил љустанд. Ва Амирак он филонро бо Носируддин
фиристод ва бад-он хидмат бад-ў таќарруб кард. Ва чунон фаро намуд,
ки дар он хидмат мустабид(д) аст ва бад-он ќурбат мутафаррид. Пеши
Носируддин ба мавќеи ќабул афтод ва макони ў бад-он сабаб маъмур
гашт.
Ва Абулфатњи Бустї дар он воќеа гўяд, шеър:
Алам таро мо атоњу Абу Алиййин
Ва кунту ароњу зо луббин ва каййи.
Аса-с-султона фабтадарат илайњи
Риљолун йаќлаъуна Або Ќубайси.
Ва саййара Туса маъќилању фаазњо
Алайњи Тусу ашъама мин Тувайси [71].
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Ва чун Абўаливу Фоиќ ба Абевард расиданд, Фоиќ ба роњи
Сарахс кўч кард бе истишорату истеъломи Абўалї. Пас Абўалї кас
фиристод ва гуфт: «Агар ту аз сўњбати мо малул гаштаї, ман ба њељ
њол аз ту муфораќат нахоњам кард ва дар њолат сарран ва зарран348 ва
шиддату рањо тариќи мурофаќату мувофаќат хоњам сипард, чи то ин
ѓоят њар њаракат, ки рафт, ба иттифоќи љонибайн ва тарозии якдигар
буд ва агар ту тадбире андешидаї ё маслањате дидаї, ман тобеъ ва
мутобеи азми ту хоњам буд ва аз анвори рушду њидояти ту иќтибос
хоњам кард. Ва инак, бар аќаби ту равона шудам».
Фоиќ таваќќуф кард, то Абўалї бад-ў расид ва ба Сарахс рафтанд
ва аз он љойгоњ рўй ба Марв оварданд. Чун Носируддин аз эшон хабар
ёфт, амир Сайфуддавларо ба Нисобур бигзошт ва ба кифояти кор ва
њасми моддаи эшон мутакаффил шуд ва бар паи эшон бирафт. Ва эшон
ба роњи биёбони Омулшат даррафтанд бар вусуќи он, ки Носируддин
бо касрати њашам ва ѓалабаи лашкар биводин ѓайри зї зафъин349
натавонад гузашт ва ба љое, ки обу алаф номумкин аст, ихтиёри он
савод сурат набандад. Ва чун ба Омулшат расиданд, тариќи эътизор
ва тазаррўъу ибтињол бо њазрати малик Нўњ аз сар гирифтанд. Ва
Абўалї Булњусайни Касирро бад-ин сафорат номзад кард ва Фоиќ
Абдуррањмони Фаќењро. Ва њар ду бирафтанд ва дар истеътоб ва
истирзои малик Нўњ љидду љањд ба љой оварданд ва гуфтанд: «Њељ
латифае аз хасоиси подшоњон дар муќобалаи караму рањмат ва ќабули
маъзарат наёяд ва маликро дар ин боб ба анвори лутфи Бории таъоло
иќтидо бояд фармуд, ки бо камоли иззату ќудрат ва љалоли кибриёву
азамат бар љароиру љароими бандагони осї пардаи сатр фурў
мегузорад ва дар уќубату муохазати эшон эњмолу имњол мефармояд, то
эшон рушди хеш бубинанд ва бар ќабоењи аъмолу фазоењи афъоли хеш
воќиф шаванд. Ва чун аз дари тавбату инобат дароянд ва ба ќадами
истиѓфору эътизор биистанд, тавбати эшон ќабул кунад ва гуфтаи
эшон ба назари афву маѓфират мулоњазат фармояд ва маншури ман
амила минњум суан биљањолатин сумма тоба мин баъдињи ва аслања
фаиннању ѓафурун рањим350 мувашшањ ба тавфиќи афа-л-Лоњу аммо
салафа351 ба дасти эшон дињад. Ва пўшида нест, ки Абўаливу Фоиќ
ду бандаи њазратанд ва агарчи самти исён доранд ва дар куфрони
неъмат ќадамњо гузоридаанд ва хотири мунаввари маликро озурда,
љои хеш бидиданд ва сазои худ ёфтанд ва ќадри неъмати ризои малик
бишнохтанд. Ва бандагони ќадим ва хидматгорони маврус бар мисоли
Сарран ва зарран – яъне пинњону ба мазаррат.
Аз водие, ки зироате надорад.
350
Њар кас аз шумо, ки аз рўи нодонї корї бад кунад, он гоњ тавба кунад ва некўкор
шавад, бидонад, ки Худо омурзгор ва бахшанда аст (Сураи Анъом, ояти 54).
351
Худой даргузашт аз он чи пеш аз ин буд (Сураи Моида, ояти 95).
348
349
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кабўтарони сарой бошанд, ки агарчи дар фазои њаво парвоз кунанд
ва гирди љањон бароянд, оќибат ба маскани ќадим гароянд ва сар бо
нишемани маъњуд нињанд. Ва инак, ба Омул бар амали рањмату рафъати
малик нишастаанд ва бо теѓу кафан ба зинњор омада ва мегўянд:
«Агарчи гуноњи мо бисёр аст, карами малик беш аст ва агарчи маљоли
узри мо танг аст, арсаи њиммату миннати подшоњ фарох аст. Сазад,
ки аз он љо, ки мањтиди352 карам ва унсури поки ўст, ки каромати ло
тасриба алайкуму-л-йавма353 арзонї дорад ва аз сари њафавоту асароти
мо бархезад ва бо сари рањмату отифат ояд, то бандагони саргашта
бо сарриштаи хидмат оянд ва таќсирњои гузаштаро ба хадамоти
писандида тадорук кунанд.»
Чун ин рисолат эрод карданд, сафири Фоиќро бигирифтанд ва
дар матмурае мањбус карданд. Ва расули Абўалиро бинавохтанд ва
бар ваљњи љамил гусел карданд ва фармуданд, ки Абўалї њолиро ба
Љурљона равад ва он љо муќим бошад, то андешаи ташрифу тартиби
нонпораи ў ба имзо расад. Ва навишта ба Маъмун ибни Муњаммад
— волии Љурљона навиштанд, то маќдами ўро мукаррам дорад ва ба
иќомати мавољибу њавоиљи ў ќиём намояд, то он чи муќтазии раъй
бошад дар њаќќи ў таќдим афтад.
Фоиќ аз илѓои калима ва радди маъзарати ў ва хитобе, ки бо
сафири ў рафт, дар хашм шуд ва дил бар он нињод, ки аз Љайњун
бигзарад ва ба Эликхон илтиљо созад ва дар аъдоди хадаму њашами
ў мунњасир шавад. Абўалиро гуфт: «Маќсуд аз ирсоли ту ба хиттаи
Љурљония ва илтифоте, ки ба љониби ту кардаанд, тафриќи зотулбайни
мо аст ва он ки силсилаи иттињоду мувофаќати мо аз њам фурў гушоянд.
Ва агар ба назари басират мулоњаза кунї ва аз хиёнате, ки мо дар
ин малик кардаем ва љинояте, ки бар тамодии айём ангехта, ёд орї,
пўшида намонад, ки тамаи салоњ ва таваќќўи маѓфирату иѓмоз оњани
сард кўфтан бошад ва худро ба ишваи муњол дар доми бало андохтан.
Савоб он донам, ки сўњбати ман фурў нагузорї ва худро дар маърази
хатар наёрї ва аз љодаи танаббўњ ва тайаќќуз зостар нашавї ва ба
«њуднатун ало даханин»354 маѓрур нагардї ва ба мудољоту мудоњанаи
душман илтифот накунї.» Шеър:
Ло йаѓарраннака мо таро ин вуљуњин
Инна тањта-з-зулуъи доан давиййан [72].
Таќдири Бории таъоло чашми басирати Абўалї бозбаст ва гўши
њуши ў аз истимои мавоиз ва иттиоз бад-ин насоењ кар сохт, то муМањтид – асл, аслу табъ.
Бар шумо сарзаниш нест имрўз… (Сураи Юсуф, ояти 92).
354
Аз аќволи машњуру маъмул аст. «Њудна» љамъи он «њудан» ба маънии сулњу оромиш
ва «дахан» ба маънии дуд ва духхон аст. Маънии истилоњии ин ќавл сулњу оромиш бар рўи
фасоду нодурустї, ба ибораи дигар сулње, ки бар асоси нодурустиву фасод бошад.
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соадати Фоиќ фурў гузошт ва роњи мубоъадат пеш гирифт ва худро
ба дасти хеш дар вартаи њалок афканд ва ба пои хеш ба доми мењнат
рафт. Шеър:
Фалайса лирањалин њаттању-л-Лоњу рофиъун
Ва лайса лиамрин шоању-л-Лоњу дофиъу [73].
Ва дар он манзил аз якдигар муфораќат карданд. Фоиќ аз
Љайњун бигузашт ва бо эњтимоми Эликхон тамассук сохт. Ва аз Бухоро
Бектузуни њољибро бар паи ў бифиристоданд ва ба њудуди Насаф ба њам
расиданд ва бе муњорабату муновашат аз якдигар пањлў тињї карданд.
Ва Фоиќ пеши Эликхон ќабули тамом ёфт ва ба макони маъмур ва
мањалли мармуќ малњуз шуд ва ўро ба анвои эъзоз ва аќсоми икром
бинавохт ва ба назму кору ислоњи њоли ў мутазаммин ва мутакаффил
шуд. Ва Абўалї љоддаи савоб гум кард ва аз мусоадати тавфиќ мањрум
монд ва ќазо дидаи басирати ў бардўхт, то аз саќали авзор ва суи
аъмоли хеш ѓофил монд ва аз мухтараќи355 кўраи олам худро дар
муњтараќи356 кўраи инову алам андохт. Ва ин абёт лоиќи њоли ў омад:
Изо арода-л-Лоњу амран биимриин
Ва кона зо раъйин ва аќлин ва басар.
Ва њилатин йаъмалуњо фї кулли мо
Йаътї бињи макруњу асбоби-л-ќадар.
Аѓроњу би-л-љањли ва аъмо айнању
Ва саллању мин аќлињи салла-ш-шаъар.
Њатто изо анфаза фињи њукмању
Радда илайњи аќлању лийуътабар [74].
Абўалї дар роњи Љурљония чун ба марњалаи Њазорасф357 расид —
ва он дење аст ба наздики Хоразм бар љониби Ѓазнї — Абўабдуллоњи
Хоразмшоњ нузуле бад-ў фиристод ва ба сабаби тахаллуф аз хидмати
истиќбол узр хост ва меод нињод, ки фардо ба хидмат расам ва ба
мушофања узри таќсир хоњам ва ба ќазои њаќќи маќдам ќиём намоям.
Ва чун шаб даррасид, ду њазор савору пиёда бифиристод, то дар
макомини ољом ба ваќти иртикоми залом бар ў шабехун кунанд ва рўи
заминро аз ў холї гардонанд.
Ва Абўалии Њомї аз хавосси њазрати Абўалии Симљўр буд, њикоят
кард, ки: «Ба ваќте пеши Хоразмшоњ рафта будам ба рисолат, пеш аз
вањшате, ки миёни эшон њодис шуда буд, Абўабдуллоњи Хоразмшоњ
дар аснои насињате, ки бар забон ба Абўалї мефиристод, пайѓом дод,
Мухтараќ – роњ, гузаргоњ.
Муњтараќ – сўхташуда; сўзон.
357
Њазорасф// Њазорасб шањр ва ќалъае, ки дар масофаи серўза роњи Хоразм љойгир
буд. Њазорасб ба љазира монанд буда, об перомуни онро ињота ва танњо аз як љониб роње
вуљуд доштааст. Он пас аз њамлаи муѓул зери об мондааст, вале номи худро то њол њифз
намудааст.
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ки ин ќитъа аз они Ибн ал-Мўътаз(з) бад-ў таблиѓ кун, то ќудваи њол
ва ќиблаи афъоли худ созад. Ќитъа:
Изо амканат фурсатун фї-л-адо
Фало тубди шуѓлака илло бињо.
Фаин лам талиљ бобањо мусриъан
Атока адуввука мин бобињо.
Ва иййока мин надмин баъдањо
Ва таъмили ухро ва анно бињо [75].
Ва Абўалї ин насињат маќбул дошт ва дар он масъала, ки воќеа
буд бар он, ќазийят пеш гирифт ва ба ваќти нузули бало ва њудуси
мењнату ино фаромўш кард ва надонист, ки бар деворе, ки ба дасти хеш
асоси он воњї карда бошад, такя набояд кард ва аз море, ки захмхўрдаи
никояти ў бошад, эњтироз бояд намуд. Ва таќдири осмонї ин абётро аз
хотири ў мањв кард, то дар маъвии сибоъ ва манзили дибоъ дар хоби
ѓафлат рафт ва абвоби њазму тайаќќуз фурў гузошт, то чун сутраи
ѓирбиби358 шаб дар сари ашњаби359 рўз кашиданд, аз замзамаи ною кўс
зилзилае дар њавошии манзили Абўалї афтод. Ва перомуни ќасре, ки
хобгоњи ў буд, фаро гирифтанд ва ў бо чанд вушоќ360 ба мудофаати
он ќавм биистод. Ва аз яке аз он тоифа пурсид, ки «мўљиби ин ѓалаба
ва њомил бар ин тилба чист?» Гуфтанд: «Хоразмшоњ ба гирифтани
ту мисол додааст. Агар ба рифќи изъон361 ва лутфи инќиёд362 иљобат
кунї, лоиќтар бошад ва итфои ѓайзе,363 ки дар андаруни Хоразмшоњ
андўхтаї ва таскини ѓуссае, ки дар коми ў шикастаї, карда бошї ва
ба умеди халосу ваљњи наљот наздиктар бошї. Ва агар на, туро дар
каманди ќањр гирем ва ба наколу азлол пеши Хоразмшоњ барем.»
Абўалї аз сари изтирор гилеми он ор дар сар кашид ва он њукмро
мунќод шуд ва фурў омад. Ва яке, ки заими он ќавм- буд, ўро радиф
кард ва ба ваќти субњи рўзи шанбе ѓурраи моњи рамазон санаи ситта
ва самонина ва салосумиа (3.9.386/19.9.996) ўро пеши Хоразмшоњ
бурд. Бифармуд, то ўро дар ќасре мањбус карданд ва вуљўњи лашкару
маорифи ўро бигирифт ва њамгинонро дар силсила кашид ва банд
барнињод ва мунодї ба шањр фиристод, ки њар он кас, ки аз асњоби
Абўалї ин љойгоњ таваќќуф созад, ба ибоњати хуни ў рухсат додем ва
фармудем, то якеро зинда нагузоранд. Аз ин эъзору инзор њама чун
њуруфи тањаљљї аз якдигар фурў гусастанд ва чун шавориди амсол дар
махорими суњулу љибол мутафарриќ шуданд. Њољиби ў — Элманку бо
Сутраи ѓирбиб – либоси сахт сиёњ.
Ашњаб – сиёњу сафед, хокистарї.
360
Вушоќ – ѓуломбача.
361
Изъон – мутеъшавї, гардан нињодан, фармонбардорї кардан.
362
Инќиёд – итоат кардан, мутеъ шудан.
363
Итфои ѓайз – фурў нишондани хашму ѓазаб.
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љамъе аз он миён берун шуд ва ба Љурљония рафт.
Чун Маъмун ибни Муњаммад — волии Љурљония аз ин њол
огањ шуд, оташи ѓайрат дар нињоди ў забона зад ва ќалаќу изтироби
њамийят бар ў муставлї гашт. Љамароти лашкару анљоди њашами
хешро љамъ кард ва эшонро бо њашаме бисёр ва тоифае, ки аз баќоёи
хадами Абўалї дар рибќаи тоату мутобаати Элманку мунтазам
буданд, бар сари Хоразмшоњ фиристод. То чун тавќ перомуни шањри
Кот, ки нишемани Хоразмшоњ буд, даромаданд ва аз њар љонибе фавље
камин бигушуданд ва азнобу раљљолаи Хоразмшоњро ба теѓи интиќом
гирифтанд. Баъзеро бикуштанд ва дигаронро овора карданд ва
Хоразмшоњро ба даст оварданд ва ќайде, ки бар пои Абўалї буд, бар
каъби ў нињоданд ва дар як лањза њолати њар ду шахс мутабаддил шуд
ва амир асир гашт ва асир амир шуд ва «золика ала-л_Лоњи йасирун».364
Ва Абўалиро ба икрому эњтироми тамом ба Љурљония бурданд
ва Хоразмшоњро дар либоси излолу кисвати накол бар маркабе
бастанд ва ба Љурљония расониданд. Ва Маъмун ибни Муњаммад ба
истиќболи Абўалї берун омад ва дар иљлоли ќадр ва табљили мањаллу
таъзими макон ва иќомати расми тавозўъ ва тафассї аз ўњдаи њаќќи
вифодат аз пўст берун омад ва ба анзоли вофир ва иќомоти бисёр ва
бахшишњои комил бад-ў таќарруб намуд, то њоли ў ва баќоёи њашам
ба салоњ бозомад ва халал њама мунљабир шуд. Ва аз бањри ў даъвате
сохт ва мизбоние кард, ки мисли он дар он ањду дигар уњуд маъњуд
набуд. Ва шароб њозир кард ва Абўалї муддатњо буд, ки аз муошарату
мубошарати маозифу малоњї эъроз карда буд ва ба сабаби њаводиси
мињану тавориќи фитан аз шароб таљофї намуда. Чун ба љаноби
Маъмун расид, бад-ў дилнамудагї кард ва ба дўстконї дар хидмати
ў ба зону даромад, бистад ва бозхўрд. Чу давре чанд бигардид ва
сурати шароб асар кард, Хоразмшоњро бо тахтбанде, ки дошт, њозир
оварданд. Ва чандон ки бо ў сухан гуфтанд ва дар маломат муболаѓат
карданд, љавоб надод ва сар аз хиљолат барнадошт ва охири кор ба як
тазриби шамшер сари ў дар миёни маљлис андохтанд ва баёзи шайбати
ў ба њумрати муљољаи авдољ хизоб карданд365 ва казолика йафъалу-лЛоњу мо йашоу ва йањкуму мо йуриду.366
Ва Хоразм Маъмунро мустасфо шуд ва бо тадбири девони ў омад
Ин љо иќтибос аз ояти њафтуми Сураи Таѓобуни Ќуръони маљид аст, ки он дар
шакли пуррааш чунин аст: «Заъама-л-лазина кафару ан лан йубъасу ќул: бало ва рабби
латубъасунна сумма латунаббаъунна бимо амилтум ва золика ала-л-Лоњи йасирун».
Тарљумаи ин оят чунин аст: «Кофирон пиндоштанд, ки онњоро зинда намекунанд. Бигў:
«Оре, ба Парвардигорам савганд, ки шуморо зинда мекунанд, то ба корњое, ки кардаед,
огоњ, созанд. Ва ин бар Худо осон аст».
365
Ва баёзи шайбати ў ба њумрати муљољаи авдољ хизоб карданд - сафедии мўйи ўро бо
сурхии хунњои шоњрагњо њино бастанд.
366
Бад-ин сон Худой њар чиро хоњад, кунад ва ба он чї хоњад, фармон дињад.
364
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ва бо дигар вилоёти мамолики ў музоф ва мунзам(м) гашт. Ва дар њаќќи
Абўалї ва шафоат дар боби ў ба њазрати Бухоро муфотањат оѓоз нињод
ва андар хостани ќабули тавбат ва инобату эъроз аз савобиќи вањшат
муболаѓат кард. Ва малик Нўњ ба исъофи матлуб ва инљоњи маќсуд ва
таќдими мултамаси ў мисоле чун сањифаи Муталаммис исдор фармуд367
ва Абўалиро пеш хонд. Асрори ќазо лавњи хотири ўро ба анвои хаводеъ
амонї бинигошт ва сањифаи димоѓи ўро ба музахрафоти ѓурур ва
таманнои муњол пур кард, то чун парвона пазираи оташи дамор шуд
ва рўй ба мазљаи њалоки хеш овард ва мўъљизаи «лабараза-л-лазина
кутиба алайњиму-л-ќатлу ило мазољиъињим»368 дар васфи њоли ў зоњир
гашт.
Ва чун ба Бухоро расид, вазир Абдуллоњи Ѓурайр ва табаќоти
маорифи њуљљобу куттоб ба расми тањнияти ќудум истиќбол карданд.
Ва чун ба фазои Сањла369 расид, фуруд омад ва заминро бўса дод ва
дар миёни кавкабаи хавоссу њуљљоб пеши тахт рафт ва дар мавќифи
хиљолату маърази куфрони неъмат сар дар пеш андохт. Ва Элманку
ва дигар ќувводу бародарону вуљўњи асњоб ўро фурў оварданд ва ба
хидмати тахт бурданд.
Малик фармуд, то њамгинонро бигирифтанд ва дар ќайди асор
кашиданд ва дасти салбу ѓорат ба њашаму хадами ў дароз карданд ва
созу силоњу мавошї њама бистаданд. Ва сањифаи умри Абўалї бар
он сурат хатм шуд ва шоњини нахвати ў, ки дар њавои кибриё парвоз
мекард, дар доми мањонату370 мазаллат афтод ва тавсани табъи ў, ки
сар аз чанбари њукми гардун мепечид, бастаи иќоли эътиќол гашт ва
паланги кибри ў, ки бо шери фалак муборот мекард, бар дасти рўбоњи
Мисоле чун сањифаи Муталаммис исдор фармуд – маќсуди муаллиф аз истифодаи
ибораи «сањифаи Муталаммис» ишора ба масали арабї ва воќеаи таърихиест марбут ба
ин масал. «Муталаммис» дар асл лаќаби шоири давраи љоњилии араб – Љарир ибн Абдулазиз ё Абдулмасењ аст, ки аз Банї Забиъа аз тоифаи Рабиъа буда, 50 сол ќабл аз њиљрат
даргузаштааст. Љарир аз мардуми Бањрайн буд ва дар хидмати њукмронони Ироќ мезист.
Сипас Амр – подшоњи Њираро њаљв кард ва ў ќасди ќатли шоир кард. Сарчашмаи масали арабии «Ашъама мин сањифати-л-Муталаммиси» њамин шоир аст, зеро вай аз тарафи
Амр ибни Њинд номае барои омили ў дар Бањрайн бурд, ки дар он фармони ќатли шоир
навишта шуда буд. Љавоне аз ањли Њира номаро кушод ва ба Љарир хонд. Пас аз он ки аз
мазмуни нома бохабар шуд, онро ба нањри Њира андохт. Ин масалро дар араб барои касе
гўянд, ки навиштаи ќатл ё озори худро оварда бошад.
368
Ин љо муаллиф иќтибос аз ояти 154 Сураи Оли Имрон меорад, ки он аслан «Ќул
лав кунтум фи буйутикум лабараза-л-лазина кутиба алайњиму-л-ќатлу ило мазољиъињим»
аст. Ва Худой дар ин ояти карима мефармояд: «Бигўй (эй паёмбар): Агар дар хонањои худ
њам мебудед, боз онон, ки сарнавишти онњо дар ќазои илоњї кушта шудан аст, аз хона ба
ќатлгоњ ба пои худ, албатта, берун меомаданд». Муроди муаллиф аз иќтибоси ин оят таъкиди ин нукта аст, ки ононеро, ки дар таќдирашон кушта шудан навишта шудааст, агар
дар хона њам бошанд, марг дар хобгоњ ононро дармегирад.
369
Сањла номи мањаллаест дар наздикии Бухоро.
370
Мањонат - хорї, зиллат.
367
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макру хадиати рўзгор гирифтор омад ва уќоби рояти иќболи ў, ки дар
ављи маолї бо насри тоир муноќарат мекард, ба навњаи буми адбор
дар њазизи хисор нагусор шуд, фарањима-л-Лоњу ман ќола ва лаќад
ањсана-л-маќола.371 Шеър:
Иза-л-маръу лам йарза мо амканањ
Ва лам йаъти мин амрињи азйанањ.
Ва аъљаба би-л-уљби фааќтодању
Ва тоња бињи-т-тайњу фаастахсанањ.
Фадаъњу фаќад соа тадбируњу
Сайазњаку йавман ва йабкї санањ [76].
Дар ин ваќт Носируддин ба Марв муќим буд. Чун хабари воќеаи
Абўалї бад-ў расид, ба Балх рафт ва навиштае аз малик Нўњ бад-ў
расид, ки: «Эликхон ба сарњади вилоят омадааст ва азми муѓолабат
мусаммам дошта ва уммоли он аъмолро ба мутолабати муомалот
муохазот карда. Лоиќи шафќат ва њунувву372 мењрубонї он бошад, ки
саниае, ки таќдим доштаї, ба итмом расонї ва саъйе, ки дар назми
њолу мулки мо пайвастаї, бад-ин эњтимом мутарраз гардонї ва як
боре аз бањри дафъи хони хоин таљашшум намої373 ва ин гирењ њам ту
ба дасти ѓано ва шафќати хеш бозгушої».
Носируддин вуљўњи хавоссу куфоту дуњоти њазрати хеш њозир
овард ва дар айбу њунар аз хатову савоби ин воќеа истифто кард. Дар
ин боб љавобњои мутафовит доданд ва андешањои мухталиф карданд.
Аз њама эъроз кард ва аз истишорат ба истихорат гароид ва ирќи
ѓайраташ нобиз шуд ва ќуввати њамийяту асабийяти ў дар эњтироз
омад ва нахост, ки коре, ки дар тамшияти он ќадам гузорида бошад,
ба доияи фатрате дар таваќќуф афтад ва бунёде, ки дар тартиби мулке
нињода бошад, ба оризаи таќсире мунтаќаз гардад.374 Дабирро пеш
хонд ва ба атрофу аќтори мамолики Хуросону Ѓазнину Зовулистон
ба истидъои лашкар амсила равона кард. Ва нањзат фармуд ва ба
дење, ки ўро Ниёзї хонанд — миёни Кешу Насаф — фурў омад, то
лашкари Љурљону Хутталу Саѓониён ва дигар атроф бад-ў пайваст. Ва
Сайфуддавла Мањмудро аз Нисобур бихонд ва ў бо лашкаре ороста ва
љамъе анбўњ бирасид.
Ва чун Эликхон аз эњтишоду истеъдоди эшон хабар ёфт, кас аз
маорифу машоихи давлат ба Носируддин фиристод. Ва рисолате, ки
мутањаммили он буданд, адо карданд ва гуфтанд: «Эликхон мегўяд:
миёни мо ухуввати динї њосил аст аз љињати он, ки айёму сооти мо
Худо рањмат кунад гўяндаи шеърро, њаќќан зебо гуфтааст.
Њунув(в) – дилсўзї, отифа, њамдардї.
373
Таљашшум намудан – ранљ бар худ нињодан.
374
Мунтаќаз гаштан – 1. Вайрон шудан 2. Шикаста шудани ањду паймон 3. Ботил
шудан.
371
372
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масруф аст ба муљоњадати куффори турку њинд ва изњори даъвати
Њаќ(ќ) ва нусрати калимаи дин ва ќамъи ањли ширку инод ва ќањри
њизби фисќу фасод. Ва Нўњ дар воситаи мамлакат мураффањ гашта ва
иртифооти Хуросону Мовароуннањр бар маозифу малоњї ва малоззу
шањавот сарф мекунад. На исломро аз ў мададе ва на дар њифзи саѓре аз
ў муованате. Лоиќтар он, ки ин вилоят аз ў холї кунем ва абвобулмоли
он бар аъвони дин ва ансори ислом ва ѓуззоту муробитон, ки дар љумлаи
њашами мо мунтазаманд, масруф дорем ва моро бо якдигар њашамат
барандохтан ва бунёди хусумате нињодан ва атбои хешро дар маърази
хатаре овардан, ки мазаррати он ба мо бозгардад ва ба фоидати он
дигаре интифоъ намояд, аз ќазийяти њазм ва минњољи рушд дур аст. Ва
ман худ аз муќтазии дин ва тариќи диёнат раво надорам, ки шамшере,
ки њама умр бад-он муљоњадат кардаам ва дар диёри куфр бад-он
эњтисобу иктисоби савоб љуста, дар рўи ањли ислом кашам ва визру
вуболи охират андўзам, магар аз сари зарурате ва дафъи мазаррате,
ки рухсати шариат бад-он маќрун бошад, лаин басатта илаййа йадака
литаќтуланї мо ано бибоситин йадо илайка лааќтулака иннї ахофу-лЛоња рабба-л-оламина».375
Носируддин љавоб дод, ки: «Малик Нўњ подшоње бузургвор
аст ва аслофи ўро бар коффаи ањли ислом њуќуќи фаровон собит ва
мулуки љањону умарои атроф – њама саноеи давлату рабоиби неъмати
хонадони ќадиму дудмони карими ўанд. Ва чун маволї ва хадами ў
бар ў баѓй карданд ва роњи инод пеш гирифтанд, бар ман эътимод кард
ва ба ман эътизод намуд ва ман ба хидмату њифзу њиросати давлат ва
мумонаат аз арсаи мамлакати ў забон додаам ва мултазам шуда. Ва
агар љону молу лашкари ман дар таассуб ва таѓаззуб аз бањри њифзи
масолењ ва забти мамолик ва ионати авлиё ва ињонати аъдои ў барбод
хоњад омад, љониби ў фурў нагузорам ва бо душманони давлати
ў дарнасозам ва њам аз рўи шаръ ва њам аз тариќи футувват дафъи
зарару удвон ва баѓйу туѓёни ту аз соњати мулк ва њавзаи милки ў дар
зиммати њиммати ман вољиб аст ва насси Ќуръони маљид ба зикри он
ворид: Фаин баѓат ињдайњумо ала-л-ухро фаќотилу-л-латї табѓї њатто
тафиа ило амри-л-Лоњи».376
Эликхон чун ин љавоб шунид, мустаидди кор шуд ва тирњои ятоќ
ба аќтори мамолик ва манозили ањёи турк ва ќабоили њашами хеш
375
Агар дасти худро барои куштани ман дароз кунї, ман на онам, ки ба куштанат даст
дароз кунам, ман аз Аллоњ - Худои чањониён метарсам.
376
Ин љо муаллиф иќтибос аз ояти 9 Сураи ал-Њуљуроти Ќуръони маљид меорад ва
тамоми ин ояти карима чунин аст: «Ва ин тоифатони мина-л-муъминин-аќтаталу фааслињу
байнањумо, фаин баѓат ињдоњумо ало-л-ухро фаќотилу-л-латї табѓї ¬њатто тафиа ило
амри-л-Лоњи». Ва Худой дар он фармудааст: «Ва агар ду гурўњ аз мўъминон бо якдигар ба
чанг бархостанд, миёнашон оштї андозед. Ва агар як гурўњ бар дигаре даст дарозї кард,
бо он ки даст дарозї кардааст, биљангед, то ба фармони Худо бозгардад».
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фиристод ва лашкаре фароњам овард, ки кўњу њомун аз он ба љўш омад
ва фазои љањон аз касрату љамъийяти эшон танг шуд. Шеър:
Љуйушун тазиллу-л-булќу фї њаљаротињо
Тара-л-укма фињо суљљадан ли-л-њавофири [77].
Ва Носируддин ба малик Нўњ мусрион давонид ва гуфт:
«Таљашшум бояд фармуд ва бар сабили таъљил нањзат бояд кард, то
ба љавоби хасм ќиём намуда ояд, чи њузури роёти маликро ду фоида
бошад: яке он, ки авлиёи давлатро ба мушоњадаи карим ќуввати дил
ва нишоти њаракат ва њирси мумонаат зиёдат гардад. Ва дуввум он,
ки хасмро аз равъати малик ва уббањати377 салтанату њайбати чатри
маймун шикастагї ва заъфи дил њосил ояд».
Малик Нўњ бо вазир Абдуллоњи Ѓурайр машварат кард ва ў ба
сабаби нисбате, ки дар муќаддима ёд карда омадааст, мусташъиру
њаросон буд. Маликро гуфт: «Носируддинро лашкаре беандоза љамъ
аст ва созу таљаммуле фаровон ва зинате комил ва тазоњуми њаводис
ва тарокуми навоиб њазрати салтанатро созе лоиќ бинагзошт, ѓазозате
тамом бошад муљоварати касе, ки дар уњбат ва уддати подшоњї
бештару пештар аз малик бошад. Тариќ он аст, ки коффаи мамолику
умаро ва маорифи њазрату оммаи њашам ба хидмати ў пайванданд
ва фармуда ояд, то њамгинон мутовеъ ва мутобеи раъйи ў бошанд ва
малик ба узре тааллул созад ва аз њузур истеъфо хоњад ва њукми ў дар
мубошарати он кор ва мулобасати он муњим(м) мутлаќ гардонад».
Малик Нўњ он ишва бихарид ва ба зарќу шаъвазаи ў маѓрур шуд
ва бар ин мўљиб нома ба Носируддин навишт ва лашкарро ба хидмати
ў фиристод. Носируддинро вуќуф афтод, ки сабаби ин имтиноу
таќоуд таѓрир ва тасвили Ибни Ѓурайр аст ва маќсуди ў дар ин боб он
будааст, то сайъи Носируддин ва истиљмои лашкарњо ва истикмоли
асбоб ва муќосоти378 сафар ва муоноти хатар зоеъ монад. Сайфуддавла
Мањмудро бо бист њазор савор тартиб дод ва ба Бухоро фиристод, то
тавъан ав карњан379 малик Нўњро ба рўи кор оранд ва ўро ба ихтиёри
хеш бознагзоранд. Ва Абўнаср ибни Абўзайдро380 ба вазорат номзад
кард ва дар сўњбати ин лашкарњо ба Бухоро фиристод.
Уббањат // Убуњњат – 1.Шукўњ, бузургворї 2. Шодмонї 3. Такаббур.
Муќосот – тањаммули ранљу сахтї.
379
Тавъан ав карњан – яъне хоњу нохоњ, ба майл ё ба иљбор.
380
Номи ин шахс дар аксари манобеи таърихї бо куния ва кунияи падараш, яъне дар
шакли «Абўнасри Абўзайд» мастур аст. Аз мадњияе, ки Абулфатњи Бустї ба ифтихори ў
сурудааст, маълум мегардад, ки номи аслиаш Ањмад ибни Муњаммад будааст. Абўнаср аз
котибон ва баъдан аз вузарои дарбори Олї Сомон дар ањди амир Нўњ ибни Мансур (њукм.
солњои 976-997) мебошад. Ў дар ањди ин амир ду бор ба вазорат мансуб шудааст. Бори аввал дар њудуди соли 990 ва пас аз азли Абўалии Домѓонї, ки он дер давом наме-кунад ва
сониян соли 996 ба мусоадати Носируддини Сабуктегин бо азли Абдуллоњ ибни Узайр.
Вале, ин бор њам вазорати ў дер намепояд ва баъди панљ моњи касби ин шуѓл ў аз дасти
чанд нафар ѓуломонаш дар бањори соли 997 ба ќатл мерасад.
377
378
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Абдуллоњ ибни Ѓурайр чун аз ин њол хабар ёфт, љањон бар ў танг
шуд ва «ал-фирору биќироби акйасу»381 бархонд ва ба мањрабе илтиљо
сохт ва мутаворї бинишаст. Ва Абўнаср ибни Абўзайд ба њазрат расид
ва малик Нўњ бар њукми Носируддин мазиде наљуст ва вазорат бар вай
муќаррар фармуд ва ў ба кифояту киёсати хеш ба низоми он кор ќиём
намуд ва равнаќе бо мансаби вазорат овард ва умури мулк бо забт
гирифт ва тадоруку талофии халалњо, ки ба сўи тадбири Ибни Ѓурайр
њодис шуда буд, бар накўтар ваљње ба љой овард. Ва Абулфатњи Бустї
дар васфи ин њол мегўяд, шеър:
Фадайту Або Насрин ал-муртаљо
Литафриљи кулли заломин йузиллу.
Лању ќаламун њаддуњу ло йакиллу
Изо кона фї-л-њарби сайфун йакиллу.
Файуљизу локиннању ло йухиллу
Ва йутнабу локиннању ло йумиллу.
Ва кайфа йумиллу ва тавфиќу ман
Афода-л-уќула алайњи йумиллу.
Таљуду ќарињатуњу би-л-бадиъи
Афван каљуди-л-ќироњи-л-муѓилли.
Мудиќќун муљиллун ва авла-л-куфоти
Биаъла-с-сифоти мудиќќун муљиллун [78].
Ва њамчунин ин абёт дар ваќти истиќрори ў дар мансаби вазорат
бад-ў навишт, шеър:
Аблиѓ маќолї кулла орифи муљтадин
Ва муаммилин фї ќасдињи ан йањтадї.
Араља ала-ш-шайхи-л-љалили-л-муртаљо
Визра-л-вазорати Ањмаду-бна Муњаммади.
Фаравоуњу милъу-л-уйуни ва њуббуњу
Милъу-л-ќулуби ва сайбуњу милъу-л-йади.
Йафро умура-л-мулки раъйан файсалан
Ва азиматан тузро бикулли муњаннади.
Ва йуфизу ноилању бисайбин зоъибин
Файаќулу соилуњу ѓариќту ќадо ќадо.
Фаасни-р-раљоа ило улоњу фаиннању
Ѓавсу-р-радї ѓайсу-с-садо бадри-н-надо.
Ло зола фї йавмин аѓарра мубашширун
Бисаъодатин ѓарроа татлаъу фї ѓади
381
Тасњењгари матн дар њошия ќайд мекунад, ки зоњиран дар навишти он сањве рафта, зеро ин ибора ба њамин сурат маънии равшан надорад. Дар нусхаи дигари асар чунин
омадааст: «Зу-л-фирори биќироби сайфињи акйасу». Дар њолати ќабули иборат ба ин сурат, он чунин маънї медињад: «Он ки ба ѓилофи шамшери худ фирор кунад, њушёртар ва
бокиёсат аст». Мурод аз ин масал гурез аз душман ва шамшерро дар ѓилоф гузоштан аст.

107

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

Тарҷумаи Таърихи Яминӣ
Лайуќима кулла муаввадин ва йунима кулла
Мусањњадин ва йазумму кулла мубаддади [79].
Ва Носируддин ба малик Нўњ нома навишт ва дар таќрири
хиёнати Ибни Ѓурайр ва майли ў ба љониби Абўалї ва мунозалат аз
љињати ў ва иттињоди эшон ва истизњор ба љониби якдигар имое кард
ва дархост, ки ўро ба вай фиристад. Ин илтимосро ба иљобат маќрун
дошт ва пеш аз вусули Сайфуддавла Ибни Ѓурайрро ба даст овард ва
ўро ва Элманку — њољиби Абўалиро бад-ў фиристод. Ва ўро фармуд,
то эшонро ба ќалъаи Љардин бурданд ва дар мањбасе андохтанд, ки
агар дар хоб хаёли он вањшат бидидї, зиндагонї бар ў мунаѓѓас гаштї
ва рўз бар чашми ў торик шудї ва љањон бар ў танг омадї.
Дар ин миён Эликхон бо ќабоил ва хуюли Туркистон ба аъолии
Мовароуннањр расид ва ба Носируддин расул фиристод ва калимаи
мусолањат ва масъалаи муњоданат аз сар гирифт ва ў ба њукми тафодї
ва таќоуди малик Нўњ аз кифояти ин муњим(м) ба сулњ тан дардод. Ва
миёни эшон муоњадае рафт, ки Ќатавон382 садде њоил ва њадде монеъ
бошад миёни њар ду мамлакат ва аз љонибайн бар ин ќарор мазиде
наравад ва мухолафати шарт ва наќзи ањд накунанд. Ва Самарќанд
ба њукми шафоати Эликхон ва риояти њуќуќи хидматкории ќадим бар
Фоиќ муќаррар доштанд ва бар ин мўљиб васиќае муштамил бар хутут
ва шањодоти аимма ва машоихи Мовароуннањр тањрир афтод ва рўй аз
якдигар битофтанд ва њар як бо вилояти хеш рафт.
Носируддин бо Балх омад ва Сайфуддавла бо Нисобур. Ва малик
Нўњ аз фитнаи лашкари турк ва дилмашѓулї аз љониби эшон эмину
фориѓ гашт. Ва Абўнаср ибни Абўзайд ба назми кори вазорат машѓул
шуд ва ба њукми таќаллуси383 вилоёт ва тарољўи абвобулмол ва аљзу
инкисори муомалот даст ба таќрироту мавоќифоту исороти вуљўњ
баровард ва ба санъату њилат рўзгор мегузошт ва хуне ба хуне мешуст.
Чун панљ моњ аз таќаллуди вазорати ў бигузашт, чанд ѓулом аз
они ў даст бад-ў бароварданд ва ўро бикуштанд. Ва малик Нўњ аз ин
воќеа баѓоят кўфта ва тангдил шуд ва аз кароњияти Носируддин ва
шубњате, ки дар ин боб њодис гардад ва нисбати ризое, ки дар ин њодиса
бад-ў кунанд, мутањарриз гашт ва дар он мусибат осори тафаљљўњ ва
таваљљўњ зоњир гардонид ва аз сарои аморат берун омад ва бар вай
намоз кард ва љониёнро ба даст овард ва њамаро ба наколе тамом
њалок кард.

Бино бар маълумоти «Мўъљам-ул-булдон»-и Ёќут, Ќатавон номи дење аст аз дењњои
Самарќанд дар панљ фарсангии он (Ёќут, љ.4, с. 375).
383
Таќаллус – 1. Ба њам пайвастан 2. Дарњам кашида шудан.
382
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Бушанљї384 дар марсияи Абўнаср мегўяд, шеър:
Ќулубу-н-носи олиматун саќоман
Ва нафсу-л-маљди волињатун саќимањ.
Ва мо фуљиъат бика-д-дунйо валокин
Таракта бифаќдика-д-дунйо йатимањ њ80].
Ва баъзе аз ањли аср дар вай мегўяд:
Ламмо саво садра-л-вазорати Ањмаду
Ва њават нуљуму-л-маљди фї малњудињи.
Азрайту мин фарти-л-мусоби мадомиъан
Ка-л-ѓайси баъда буруќињи ва руъудињи.
Ќола-л-азулу ва ќад рао фарта-л-љаво
Ва-т-тарфу йамзуљу дамъуњу бисадидињи.
Хаффиз алайка фаќулту ќавлан зољиран
Даънї убаккињи бинусхати људињи [81].

ЗИКРИ АБУЛЌОСИМ ИБНИ СИМЉЎР ВА ЊОЛАТИ Ў
БАЪД АЗ МУФОРАЌАТИ БАРОДАРАШ — АБЎАЛЇ
Абулќосим баъд аз вафоти Абўалї бо гўшае нишаст, то рояти
Носируддин ба Хостар385 расид. Рўй ба хидмати ў нињод ва ба мутобаати
рояти ў истисъод љуст. Ва Носируддин ўро ба тамкини тамом ќабул
кард ва бар икроми маќдам ва эъљоби њаќќи вифодати386 ў таваффур
намуд. Ва ба малик нома навишт ва дар њаќќи ў сухан гуфт ва вилояти
Ќуњистон, ки иќтои ќадими Симљўриён буд, аз бањри ў бихост. Ва
малик ин илтимосро ба исъоф маќрун гардонид ва маншури вилояти
Ќуњистон бад-ў фиристод музоф(ф) бо ташрифот ва хилъатњои
гаронмоя ва хидмати ўро ба назари ќабул ва мавќеи эњмод гардонид.
Ва Абулќосим ба сари вилоят рафт ва ба фароѓи хотир ва
384
Абўмансури Бушанљї яке аз шоирони арабизабони ањди Сомониён аст, ки бо лаќаби
«Мизробу-ш-шеър» низ машњур аст. Саолибї таъкид мекунад, ки умри ў дар Бухоро гузаштааст, вале нисбааш гувоњи он аст, ки ў аз мардуми Бушанг (Бушанљ, Пушанг ва ѓ.) –
воќеъ бар сари роњи Њирот ба Нишопур мебошад («Ятимат-уд-дањр», љ.4, с.181). Аѓлаби
ашъори ў ба вузарои сомонї бахшида шудааст ва дар ашъори ў таќрибан номи тамоми вазиронеро, ки аз ањди амир Абдулмалик ибни Нўњ (њукм. солњои 954-961) то суќути давлати
Сомониён вазоратро бар ўњда доштаанд, пайдо кардан мумкин аст.
385
Њамин тавр омада, вале шакли асањњи он «Хокистар» аст ва номи мавзеест дар
навоњии Хуросон, ки дар сарчашмањои ќуруни вусто бо номњои «Работи Хокистар»
ва «Рамода», яъне ба гунаи арабиаш низ зикр мешавад. Мавќеияти онро дар поёни ш.
Машњад – дар сари роњи Њироту Сарахс муайян намудаанд.
386
Вифодат – 1. Ба расулї омадан назди касе 2. Рисолат, паёмоварї.
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тумаънинати387 дил ќарор гирифт, то ин ваќт, ки Носируддин рўй ба
мудофаат ва мумонаати Эликхон овард. Мисоле ба истидъои ў равона
кард ва ўро ба мувофаќати љамъ ва музоњарати ќавм ва нусрати
даъвати малик ва муѓолабати душмани давлат хонд. Ва аз сари суи
зан(н) ва мухофати офати оќибат ва њароси вахомати хотимат ва
ќурби ањд ба њодисаи бародар узре нињод ва ба иллате тамассук љуст ва
аз иљобати он даъват тахаллуф намуд. Ва чун донист, ки мухолафати
њукм ва имтиноъ аз мувофаќат оќибате вахим дорад ва хотимате замим
ба исён муљоња- рат кард ва ба њукми он, ки арсаи Хуросон холї ёфт,
ба Нисобур рафт. Ва Абўнаср ибни Мањмуди њољиб бад-ў пайваст ва
њар ду даст ба айсу фасод ва истењсоси амвол ва мусодароти уммол ва
тахриби билод ва таъзиби ибод бароварданд.
Чун ин хабар ба Носируддин омад, ба Сайфуддавла навишт, то
рўй ба Нисобур нињад. Ва бародари хеш - Баѓрољаќро ба мадади ў
фиристод, то кори эшон дарёбад ва пеш аз тафоќуми шарру иштиоли
ноираи эшон ба кифояти он муњим(м) ќиём намоянд. Ва бар изъољу
ирсоли эшон ќаноат накард, то хештан аз Балх нањзат фармуд ва бар
асари эшон биёмад ва эшон ба як ракзат388 бар сари хасм давониданд.
Ва Абулќосим аз нањиби он њашар ва осеби он лашкар ва хавфи он ду
сарвар сипари њазимат дар пушт кашид ва роњи гурез баргирифт ва ба
њудуди Љурљон омад. Ва Сайфуддавла ва Баѓрољаќ баъд аз фароѓ аз
муњимми Абулќосиму соњибаш ва тафриѓи Хуросон аз фасоди эшон бо
њазрати Носируддин омаданд ва ањди хидмати ў тоза карданд.
Ва ба ваќти муќоми Носируддин ба Балх аз љониби Фахруддавла
расуле расида буд ва муфотањату мукотабат оѓоз карда ва ба
туњафу маборри бисёр ва маљлуботи Ироќ бад-ў таќарруб љуста
ва дар маваддату мухоласату муносањати ў раѓбат намуда. Ва
амир Носируддин дар муќобалаи он каромат ба азъофи он аснофи
алтоф таќдим доштї ва Абдуллоњи Котибро бад-ин сафорат пеши
Фахруддавла фиристод ва бар дасти ў њамле бузург аз туњафи Хуросон
бо се сар фили тамомњайкал равон кард.
Ва ба Фахруддавла бар тариќи намима инњо карданд, ки
Абдуллоњи Котиб дар ин њазрат ба таљассуси ањвол ва таарруф аз
масолик ва бањс аз маќодири лашкар машѓул аст. Фахруддавла бадин сабаб бадгумон гашт ва љавобе муњиш ба Носируддин навишт ва
гуфт: «Расул тарљумони замир ва унвони сарирати мурсил бошад. Ва
расуле, ки бад-ин љониб сафир буд, расид ва иморати нифоќу аломоти
шиќоќи ў зоњир гашт. Ва агарчи чун мор ба лин389 зоњир тазоњур намуд
387
Тумаънинат / Тумаънина – 1. Оромидан, ќарор гирифтан 2. Осоиш, истироњат 3.
Набу-дани изтироб.
388
Ракзат – њаракат, љунбиш.
389
Лин – нармї.
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ва ба талаввии390 ў дар масориби391 фузул ва таќаллуби ў дар завоиди
мафъулу маќул хубси ботину даѓали сарирати392 ў маълум шуд.» Ва
ин калимот дар зимни он мактуб эрод карда буд: «Иннању лав арода
лаъалима анна сарира-л-мулки фї суррати-л-арзи лам йастаќирра
илло биѓулбин ѓуллабин ва усудин судин.»393
Носируддин аз ин калимот мутааззї шуд ва таровати он њол ба
зубул394 расид ва ќавоиди маваддате, ки бунёд нињода буданд, воњї гашт.
Ва бар аќаби ин њол расуле дигар аз љониби Фахруддавла бирасид ва
мукотабае расонид муштамил бар истинофи мусодаќат ва истиљдоди
ањкоми мувофаќат. Ва намуда, ки «Малик Нўњ аснофи риоят ва аќсоми
каромат дар бораи мо мабзул медорад ва ба мувосалату мусоњарати ин
љониб раѓбат менамояд ва мо мехоњем, ки низоми ин улфат ва ќивоми
ин вуслат ба марозиву масоии носируддинї маќрун бошад ва машории
муволот ва мавориди мусофоти љонибайн аз таѓйири замон ва такдири
њадасон софї гардад, чи аз љониби мо ба њеч чиз аз маќдуру майсур дар
њифзи масолењ ва назми манољењи он њазрат дареѓ нест. Ва аз њасофати
аќл ва разонати раъйу нийяти софї ва макрамати вофии Носируддин
њамин таваќќўъ дорем, ки хона яке донад ва тариќи муљонабат як сў
нињад ва дар хулуси видод ва нусуи эътиќод мулойим ва мувофиќи мо
бошад, то мароири мувофаќат мустањсад ва мустамар(р) гардад ва
авосири ќурбату мањаббат ба истењком пайвандад».
Носируддин ин фусул ба самъи ризо бишнид ва ойинаи сафо дар
рўйи мултамаси ў кашид ва азъофи он таваддуду талаттуф аз сидќи
замир пеш гирифт. Ва њоли эшон дар таъсиси мабонии хуллат395 ва
тамњиди ќавоиди ќурбат аз шавоибу маоиб муаррову мубарро шуд.
Ва чун Абулќосими Симљўрї дар замони амони Фахруддавла
гурехт ва ба вилояти ў илтиљо сохт ва дандон аз њудуди Хуросон
барканд, ўро ба њудуди Домѓону Ќумису Љурљон хонд ва аз муомалоти
он навоњї мавољибу иќомати ўву лашкараш тартиб дод ва хотимаи
кору маоли њоли ў дар мавзеи хеш шарњ дода шавад, иншоаллоњу
таъоло.
Ва баъд аз њодисаи Абўнаср ибни Абўзайд малик Нўњ Мўнис
ходимро ба њазрати Носируддин фиристод ва дар тафвизи вазорат
ба касе аз куфоти малик, ки назми умур ба раъйи ў манут ва мазбут
бошад, машварат кард. Носируддин ин ихтиёр ба раъйи малик тафТалавво – 1. Печ хўрдан 2. Њалќа задан (масалан, мор) 3. Печутоб хўрдан (аз дард).
Масориб љамъи масраб – 1. Роњ, гузаргоњ, оброња 2. Ќубурњои обгузарон 3. Мазњаб.
392
Даѓали сарират – табоњии (фасоди) ният (андеша).
393
Њамоно ў агар бихоњад, медонад, ки тахти подшоњї дар миёнаи замин аст ва љуз
бо ситабргарданони ѓалабакунанда ва шерони сиёњ (киноя аз нерўманд аст) барќарор намешавад.
394
Зубул – пажмурдагї, коњидагї.
395
Хуллат – дўстї.
390
391
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виз кард ва ба хидмати њар кас, ки раъйи ў ихтиёр кунад аз вузаро,
мултазам шуд. Ихтиёр бар Абулмузаффари Базѓашї афтод ва ў ба
хилъате лоиќи сиёдат ва мувофиќи кифояти ў аз њазрат мушарраф
гашт ва дар мулобасати он мансаб осори њасофат ва далоили саромат
зоњир гардонид ва оини хуб нињод ва то хотимати умри малик Нўњ
мубошири он шуѓл буд.
Ва амир Носируддин бо Балх рафт ва амир Сайфуддавла ба
Нисобур шуд. Ва Абулњасан ибн Абиалї ибни Симљўр ба ноњияти
Ќоин муќим буд ва чун хабари њазимати падараш ба дари Тўс бад-ў
расид, ба Рай шуд ва ба эњтимоми Фахруддавла илтиљо сохт. Ва
Фахруддавла дар бораи ў абвоби ишфоќу ишбол таќдим фармуд ва
њар моњ панљоњ њазор дирам бар сабили мушоњара ба номи ў мутлаќ
дошт ва ба мазиди каромоту ташрифот ва аќсоми анъому аснофи
алтоф њар ваќт муроот мекард - њам аз љињати риояти шарафи убувват
ва њам аз сабаби изњори мубоњот ба мусул мисли Писари Симљўр
дар хидмати ў. Ва ў муддате пеши ў дар мафраши офият ва манзили
рафоњият рўзгор гузаронид, то нуњусати396 толеъ ва шаќовати бахт ўро
аз канафи амну соњати роњат дар њовияи мењнату њаболлаи397 ниќмат398
андохт. Ва сабаби майле, ки ба манзуре399 медошт, ба Нисобур рафт.
Ва хаёл баст, ки дар пардаи хифо ва киллаи400 ихтифо ба муроди хеш
мутањаззї шавад. Ногоњ перомуни мустатари ў фаро гирифтанд ва
мактуфу малњуфи ў берун кашиданд ва ба Бухоро фиристоданд. Ва
ќазои Бории таъоло дар ў нофиз шуд ва фазлаки401 њоли ў бар мўљиби
њисоби падар ба поён расид. Ва уммулмўъминин Ум(м) Салма402 дар
иншои ин ду байт аз њаќиќати аён баён кардааст, шеър:
Лав кона муътасиман мин заллатин ањадун
Конат ли Оишата-р-рутбо ала-н-носи.
Ќад йанзиъу-л-Лоњу мин ќавмин уќулањум
Њатто йутимма-л-лазї йаќзо ала-р-раъси [82].
Ва Амираки Тўсї дар љумлаи сипоњи Сайфуддавла мунтазим
буд, то азми нањзати Мовароуннањр ва кифояти кори лашкари турк
Нуњусат – шум будан, нањсї.
Њаболла – њангом ва замони чизе
398
Ниќмат – уќубат, кина, азоб, шиканља.
399
Манзур – маљ. маъшуќ, маъшуќа, дилбар, ёр.
400
Кила љ. килал – 1. Пашшахона 2. Пардаи тунуку нозук.
401
Фазлак – 1. Хулоса 2. Поёни кор 3. Вараќаи њисобу китоб.
402
Ум(м) Салма – муаллифи ин шеър ва номи аслиаш Рамла ва духтари Умайя ибн алМаѓира ибн Абдуллоњ мебошад, ки дар соли 626 Расули Акрам (с) бо ў издивољ карданд
ва ў он ваќт 30-сола ва соњиби панљ фарзанд аз шавњари нахустинаш – Абусалма ибн
Абдуласад буд. Ум(м) Салма соли 682 дар синни 84-солагї вафот кардааст. Ў аз бењтарин
занони Расули Акрам (с) мањсуб меёбад ва њам ў охирин аз эшон аз њаёт рафтааст. Дар
Мадина мадфун аст.
396
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муњаќќаќ шуд. Дар аснои ин њол ба тўњмате ва райбате, ки аз ў дар хаёл
афтод, эњтиёт чунон иќтизо кард, ки ўро бигирифт ва фаръи воќеаи ў
ба асли масъалаи Абўалї ва дигарон илњоќ афтод.
Ва чун Носируддин аз воќеаи Тўс бозгардид, ба Балх мутмаин ва
мутамаккин шуд. Хабари њодисаи Абўалї ва асњоби ў бирасид ва бар
аќаби он ахбори масоиби403 љамъе аз мулуку акобири Ироќу Хуросон
дар муддате наздик аз њар тараф мутавотиру мутародиф шуд. Шеър:
Љарати-р-рийоњу ало мањалли дийорињим
Факааннањум кону ало миъоди [83].
Ва баёни Умнийят – орзу, хоњиш, умед. ин сухан он аст, ки Маъмун
ибни Муњаммад бар дасти ѓуломони хеш дар зиёфати соњибљайши
хеш кушта шуд. Ва малик Нўњ дар сездањуми раљаби санаи сабъа ва
самонина ва салосумиа (13.VI.387/23.VII.997) ба оризаи ду-се рўза ба
љавори рањмат рафт ва бо њасрати шубоб ба манзили туроб тањвил
кард. Ва куттоби ў ўро «амири разї» лаќаб доданд ва каримае аз
кароими Носируддин, ки шаќиќаи рўњи ў буд, бо чанд кас аз атфоли
авлоду ањфод ва ахоири404 мамолики ў ба дори баќо рењлат карданд.
Ва хотимаи кори ў ба иллате саъб мумтањан гашт ва њалифулфирош
шуд405 ва умед аз тамоил ва интиош бардошт ва ба обу њавои Ѓазна
муштоќ гашт ва ба рўњи он вилоят истирвоњ ва истишфоќ талабид.
Њукми ќазо ва таќдири Худо он имкон надод ва он умнийят406 ба њусул
мавсул нашуд ва дар манзиле аз манозил љон ба ризвон супурд ва
ќолаби ў дар аморї ба Ѓазнин наќл карданд.
Ва аз бадоеи иттифоќот ва ѓароиби њолоти ў он буд, ки Утбї
дар китоби хеш овардааст, ки: «Дар хидмати ў пеш аз арази мараз407
нишаста будам. Ў дар аснои муњоварот бо шайх Абулфатњи Бустї
мегуфт, ки: «Мо дар муолаљати навозили асќом ва муќосоти аворизи
амроз бар мисоли гўсфандем, ки аввал навбат, ки ўро љаззор408 аз
бањри буридани мўй бияндозад ва дасту пои ў муњкам бибандад, дар
изтироб ояд ва худро ба ќалаќе њар чї тамомтар бар замин мезанад
ва аз њаёт ноумед шавад ва дил бар марг нињад, то љаззор аз кори хеш
фориѓ шавад ва ўро мутлаќ гардонад, тумаънинате бад-ў роњ ёбад ва
ба равњи њаёт ва барди наљот дар нишот ояд. Ва дуввум навбат, ки
дар дасти љаззор афтад, њолати ў миёни хавфу раљо воќиф шавад. Ва
чун халос ёфт, бад-он њолат мустаънас шавад ва нафрати ў аз он сурат
Масоиб љамъи мусибат – мусибатњо.
Дар луѓатномањои арабї ва форсї-тољикї ин вожа дарёфт нашуд. Мо њам, бар аќаби
д-р Шиор, тахмин мекунем, ки он шояд љамъи ахйар, ки худ дараљаи ќиёсии сифати арабї
аст, буда бошад ба маънии бењтар ва некўтар.
405
Халифулфирош шудан – бемории сахт ва љогањї шудан.
406
Умнийят – орзу, хоњиш, умед.
407
Арази мараз – беморие, ки дар натиљаи бемории дигар рўй медињад; хуруљи беморї.
408
Љаззор – ќассоб.
403
404
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нуќсон пазирад, то сеюм навбат ба одати собиќ восиќу эмин бошад.
Чун ќассоб ўро бигирад ва муњкам бибандад, ба њеч гуна њаросу хавф
бад-ў роњ наёбад ва дар тазоифи амну њолати фароѓу сукун авдољи
ў ба теѓи ќањр бурида шавад ва љони ширини ў барбод ояд. Мо низ
дар аќсоми асќом409 ва навоиби авсоб410 ва шавоиби аълол411 бар
умеди ифоќату иблол412 маѓруру масрур мебошем ва аз даъвати марг
тасомуму таѓофул месозем, то каманди ќазо дар гардан афтад ва банди
аљал муњкам гардад.» Ва миёни ин тамсил ва инќизои умри ў миќдори
чињил рўз беш набуд ва љамоат аз нудури ин њолат ва эъљозу эъљоби ин
маќолат тааљљуб намуданд, ки таќдири Бории таъоло замири мунири
ў оинаи асрори ѓайб ва забони мубораки ў тарљумаи њаводиси айём
сохт, то ќазои муќаддар ва аљали муаљљал пеш аз ќурби нузул ва ваќти
њулул бар лафзи ў нофиз шуд.»
Ва дар авохири айём ва хавотими умр бунёди сарое фармуда
буд ва онро «Сањлобод» ном карда ва моле бисёр бар иморати он
инфоќ афтода ва устодони чарбдаст дар тањсину тазйини асос ва вазъи
ќавоиди он санъатњое бадеъ ва тааннуќњое ѓариб намуда. Ба сабаби
њодисаи корисаи ў нотамом бимонд ва фарзандони ў аз он эъроз
карданд ва бад-он фоле бад заданд, то хароб шуд ва саъйе, ки дар
таъсису иморати он рафта буд, зоеъ монд. Ва баъзе аз афозили аср бар
он сарой гузар кард ва ин абёт ба назм овард, шеър:
Алайка салому-л-Лоњи мин манзилин ќафри
Фаќад њиљта лї шавќан ќадиман ва мо тадрї.
Ањидтука мунзу шањрин љадидан фалам ахал
Суруфа-н-наво табло маѓоника фї шањри [84].
Нафрин бар дунёи фонї ва рўзгори ѓаддор бод, ки чун сусмор
бачахўр ва чун рўбоњ мўњтол ва чун гург муѓтол413 ва чун соя мунтаќил
ва чун сароб414 бењосил аст.
Ва Шайх Абулфатњи Бустї дар марсияи Носируддин гуфтааст,
шеър:
Ќулту из мота Носиру-д-дини ва-д-дав…
Лати њаййоњу раббуњу би-л-карома.
Ва тадоъат љумуъуњу биифтироќин
Њоказо њоказо таќуму-л-ќийома [85].
Охар415:
Аќсоми асќом – гунањои беморињо, навъњои маразњо.
Навоиби авсоб – њодисањои (пешомадњои) беморї.
411
Шавоиби аълол – зиштињои беморињо.
412
Ифоќату иблол – бењбуд ёфтану хуб шудани сињатї.
413
Муѓтол –ќотил, кушанда.
414
Сароб – 1. Замини шўразоре, ки дар биёбон аз дур њамчун об намоён мешавад 2.
Мираж.
415
Охар – дигар.
409
410
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Таваккал ала-л-Лоњи фї кулли мо
Туњовилњу ват-тахизњу вакило.
Ва ло йахдиъаннака шавбун сафо
Фаанмо ќалилан ва арво ѓалилан.
Фаинна-з-замона йузиллу-л-азиза
Ва йаљъалу кулла љалилин заило.
Алам тара Носира дини алло лању
Ва кона-л-мањиба-л-азима-л-љалило.
Аъадда-л-фуйула ва ќода-л-хуйула
Ва саййара кулла азизин залило.
Ва њаффа-л-мулука бињи хозиъина
Ва заффу илайњи раъилан раъило.
Фаламмо тамаккана мин амрињи
Ва сора лању-ш-шарќу алло ќалило.
Ва авњамању-л-иззу анна-з-замона
Изо ромању иртадда анњу калило.
Ататњу-л-маниййату муѓтозатан
Ва саллат алайњи њусоман саќило.
Фалам йуѓни анњу њумоту-р-риљоли
Ва лам йуљди филун алайњи фатило.
Казолика йафъалу би-ш-шомитайни
Ва йуфнињими-д-дањру љилан фаљило [86].
Ва либаъзи куттоби-л-асри фињи:416
Маза-л-амиру Насируддини мутташињо
Фї ќабрињи бимасоъин ашбањат аламо.
Ќад кона муддата мо ќад оша мунтасибан
Ли-л-Лоњи ва-д-дини ва-л-исломи мунтаќимо.
Ка-л-лайси ва-л-ѓайси табъан ин њамо ва њамо
Ва-н-наљми ва-р-раљми шаклан ин само ва рамо.
Йо ман асола рикоба-л-кошињина даман
Мин баъди фаќдика абкайта-л-уйуна дамо.
Лаин аноха суруфу-д-дањри соњатању
Фанзур ила-д-дини ва-л-исломи ло љарамо.
Фа-д-дину мунсалимун ва-л-мулку мунњадимун
Ва залла њаблу-л-уло ва-л-маљду мунсаримо [87].
Ва бар аќаби ин њодиса хабари вафоти Фахруддавла Алї ибни
Бўя бирасид ва њар ду дар шаъбони санаи сабъа ва самонина ва
салосумиа (VIII.387/УШ.997) сипарї шуданд. Ва сабаби вафоти Фахруддавла баъд аз таќдири Бории таъоло он буд, ки ќалъаи Табаракро
иморат мекарданд ва чун ба итмом расониданд, бо њарифони шароб
416

Ва баъзе аз нависандагони аср дар вай мегўяд.
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бар ќалъа рафт ва ба муошарат машѓул шуд ва кабоб аз гўшти гов орзу
кард. Гове пеши ў бикуштанд ва аз гўшти ў кабоб мекарданд. Ва ў дар
тановули он исроф кард ва чанд соѓар шароб бар аќаби он бозхўрд.
Амъои417 ў бар њам печид ва аламе сахт оѓоз нињод ва дар он алам љон
биспурд. Ва Абулфараљи Совї418 дар марсияи ў мегўяд:
Њийа-д-дунйо таќулу бимилъи фињо
Њазори њазори мин батшї ва фаткї.
Фало йаѓруркуму њусну ибтисомї
Фаќавлї музњикун ва-л-феълу мубкї.
Би Фахриддавлати иътабиру фаиннї
Ахазту-л-мулка минњу бисайфи њулуки.
Ва ќад кона истатола ала-л-баройо
Ва наззама љамаъањум фї силки мулки.
Фалав шамсу-з-зуњо љоатњу йавман
Лаќола лањо утувван уффи минки.
Ва лав зуњру-н-нуљуми атат ризоњу
Тааббо ан йаќула разийту анки.
Фаамсо баъда мо ќараъа-л-баройо
Асира-л-ќабри фї зайќи ва занки.
Уќаддиру аннању лав ода йавман
Ила-д-дунйо тасарбала савба нуски.
Даъо йо нафсу фикрака фї мулукин
Мазав бал лиинќирозика вайка фаабко.
Фало йуѓно њалоку-л-лайси шайъан
Ани-з-забйи-с-салиби ќамиса миски.
Њийа-д-дунйо ушаббињуњо бишањдин
Йусамму ваљифатин тулийат бимиски.
Њийа-д-дунё камисли-т-тифли байно
Йуќањќињу из бако мин баъди зињки.
Ало йо ќавму фантабању фаинно
Нуњосабу фї-л-ќийомати ѓайра шакки [88].
Ва маоли њоли эшон баъд аз вуќўи ин масоиб ва њудуси ин разоё
он буд, ки Алї — писари Маъмун ибни Муњаммад љои падари хеш
бигирифт ва лашкар бар ў байъат карданд ва њукми ў дар вилояти
Љурљония ва Хоразм нафоз ёфт ва ба ќарори маъњуд бозрафт. Ва
виросати малики разї – Нўњ ибни Мансур ба валиањди ў – амир
Абулњорис расид ва байъати табаќоти лашкар бар иморату салтанати
417

Амъо – рўдањо.

Абулфараљи Совї аз шоирон ва котибони машњур ва аз муќаррабони Соњиб ибни
Аббод мебошад, ки бар замми ин ба њусни хат маъруф будааст. Саолибї дар «Ятимат-уддањр» аз ашъори ў маълумот дода, таъкид мекунад, ки машњуртарини онњо марсияи ў бар
марги Фахруддавла мебошад («Ятимат-уд-дањр», љ.3, с. 458-459).
418
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ў мунъаќид шуд ва ў хазоини маврус ва захоири мадфун бар љамоати
атбоъ тафриќа кард, то калимаи њама дар мутобаату мутоваати ў ба
иттифоќ пайваст. Ва вазир Абулмузаффари Базѓашї бар ќоидаи хеш
дар маснади вазорат муќим ва мустаќим шуд.
Аммо Носируддин дар њаёти хеш писари худро — амир Исмоил
валиањд кард ва васояти авлод ва мухаллифон бад-ў тафвиз фармуд.
Ва чун ваъдаи Њаќ(ќ) бирасид, коффаи авлиёи њашам ба мутобаати ў
мубодарат намуданд ва дар рибќаи тоату убудийят мунќод гаштанд ва
васояти амири мозї дар мутобаати рояти ў ба имзо расониданд. Ва ў
хазоини махтум ва дафоини маълум пеш хост ва љамъи он захоир ба
тафриќ расонид ва маљмўи он аълоќ дар вуљўњи арзоќи табаќоти њашам
инфоќ кард. Ва аммо Фахруддавла — љамоати Дайлам баъд аз вафоти
ў бар писари ў — Маљдуддавла Абўтолиби Рустам љамъ шуданд ва
ўро бар тахти мамлакат ва сарири аморат бинишонданд. Ва аз девони
хилофат ўро «Маљдуддавла ва ќањфулмилла» лаќаб додандаш. Ва татиммаи ањволи њар як дар мавзеи хеш шарњ дода шавад, иншоаллоњ
таъоло.
Ва Абўмансури Саолибї дар шарњи ин њол ва аљоиби ин сол
ќасидае иншо кардааст, шеър:
Алам тара муз419 омайни амлоку асрино
Йусињу бињим ли-л-мавти ва-л-ќатли соињу.
Фа Нуњу ибни Мансурин њаватњу йаду-р-радо
Ало њасаротин заминатња-л-љавонињу.
Ва йо буъса Мансурин ва фї йавми Сарахсин
Тамаззаќа анњу мулкуњу ва њува тоињу.
Ва фарраќа анњу-ш-шамла би-с-самли фаиѓтадо
Асиран зариран тантањињи-л-љавоињу.
Ва соњибу Мисри ќад мазо лисабилињи
Ва воли-л-Љиболи ќад алатњу-с-сафоињу.
Ва соњибу Љурљониййатин фї нидоматин
Тарассадању тарфун мина-л-њайни томињу.
Тасоќав кууса-р-роњи сумма ташорибу
Кууса-л-манойо ва-д-димоу савофињу.
Ва Хоразмшоњу шоња ваљњу наъимињи
Ва анна лању йавмун мина-н-нањси толињу.
Ва кона ало фї-л-арзи йахбитуњо Абу
Алиййи ило ан таввањатњу-т-тавоињу.
Фаъоразању нобун мина-ш-шарри аъсалу
419
Дар забони арабї «муз» ба вазифа ва маънии якчанд калима меояд. Масалан,
пешоянд ва дар ин вазифа ба пешоянди «мунзу» муродиф аст, ё ба маънии замон ба
вазифаи зарф ояд. Аммо ин љо њамчун исм омадааст, зеро калимаи баъдї дар њолати
марфуї ќарор гирифтааст.
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Ва анна лању тайрун мина-ш-шуъми борињу.
Ва соњибу Бустин золика-з-зайѓаму-л-лазї
Баросинуњу ли-л-машриќайни мафотињу.
Аноха бињи мин садмати-д-дањри калкалун
Фалам йуѓна анњу ва-л-муќаддару сонињу.
Хуйулун каамсоли-с-суйули савобињун
Фуйулун каамсоли-л-љиболи саворињу.
Љийушун лању арбат ало адади-л-њасо
Таѓассу бињо ќиъонуњо ва-с-сањосињу.
Ва дорат ало Симсому давлати Буйатин
Давоиру суин нублуњунна фаводињу.
Ва ќад љоза воли-л-Љузљони ќатонира-лЊайоти фавофатњу-л-манойа-т-тавоињу.
Ва Фоиќун ал-маљбубу ќад љубба умруњу
Фаќоза ва лам йандубњу фї-л-арзи ноињу.
Мазав фї мадо омайни фахтатафатњуму
Уќобун изо торат тахирру-л-љаворињу.
Ва кона Бану Сомон атводу иззатин
Фаазњат лисарфи-д-дањри ва њийа аботињу.
А мо лака фињим ибратун мустафодатун?
Бало, инна нањља-л-иътибори лавозињу.
Тасалла ани-д-дунйо ва ло тахтибаннањо
Ва ло тахтибан ќаттолатан ман йунокињу.
Фалайса йафиу марљуввуњо бимахуфињо
Ва макруњуњо иммо тадаббарта рољињу.
Лаќад ќола фиња-л-восифуна фааксару
Ва индї лањо васфун лаъамрийа солињу.
Сулофу ќусороњо зуъофун ва маркабун
Шањиййун изо исталзазтању фањва љомињу.
Ва шахсун љамилун йуъниќу-н-носу њуснању
Валокин лању асрору суъин ќабоињу [89].
Ва чун тољи мамлакат ва сарири салтанат ба рувои420 аниќ ва
лиќои бањиййи421 Абулњорис Мансур ибни Нўњ ороста шуд ва ў дар
матлаи умр ва муќтабали шабоб ва таровати љавонї ва субњи маонї
буд ва анвори наљобат ва табошири исобат бар сањифаи рўи ў возењ ва
осори нуљўњ ва иќбол дар тазоифи њаракот ва саканоти ў лоењ. Вазорат
бар Абулмузаффари Базѓашї бар ќоидаи ќадим муќаррар дошт ва
зимоми умур ва кафолати љумњур ба Фоиќ тафвиз кард. Ва Абдуллоњ
ибни Ѓурайр аз ќасди Носируддин ба аъолии Мовароуннањр афтод.
Чун хабари вафоти малик Нўњ бад-ў расид, Абўмансури Испиљобиро
420
421

Рувоъ – манзар, дидор.
Бањий(й) – равшан, тобон; хуб.
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дар заомати љуюши Хуросон томеъ кард ва ўро бар он дошт, ки ба
Эликхон дар ин боб истионат кунад ва мадад хоњад, то мулки Хуросон
барои ў мустахлас гардонад. Ва њар ду ба таќрири ин њол ва тамњиди
ин ќоида пеши Эликхон рафтанд. Ва Эликхон сухани эшон маќбул
дошт ва бо эшон мусоњабату мурофаќат кард, то Самарќанд биёмад Ва
дар ин миён рўзе Абўмансур бо фавље андак аз хавоссу њуљљобу асњоби
хеш пеши Эликхон шуд ва эшонро ба иллати мењмонї бозгирифт ва
лашкару њашам ба тартиби муќом ва тазриби хиём машѓул шуданд.
Бифармуд, то Испиљобї ва Ибни Ѓурайрро бигирифтанд ва њар якро
тахтбанде муњкам барнињоданд. Ва ба Фоиќ пайѓом фиристод ва
ўро ба њазрати хеш хонд ва чун пеши маљлиси ў расид, ќиёми тамом
ба љой овард ва ба икрому эњтиром истиќбол кард ва се њазор савор
дар мавкиби422 ў равон кард ва ўро бар муќаддима бар савби Бухоро
фиристод.
Чун Абулњорис аз ин њол огоњ шуд, мутањаййир гашт ва раъйи
ў аз тадбиру тартиби маслањати ваќт ќосир омад ва савоб он шинохт,
ки љумњури асњоби хешро њозир гардонид ва аз Љайњун бигузашт.
Чун Фоиќ ба Бухоро расид, пеши тахт рафт ва замин бибўсид ва ба
љои њуљљоб биистод ва љазаи423 бисёр намуд ва бар муфораќати амир
Абулњорис аз сарири салтанат ва љои аслоф ва манзили аљдод зорињо
кард ва машоихи Бухороро бар аќаби ў фиристод ва тазаррўъњо намуд
ва ўро бо мустаќарри мулки хеш хонд ва ба тоату табоати ў тазоњур
намуд. Ва чун Абулњорис ин ањвол шунид, восиќ шуд ва бар он эътимод
кард ва мисоли муштамил бар шукри масої ва эњмоди мавќеи хидмат
ва иртизои љумлаи тоат ба Фоиќ исдор кард. Ва мафотињи он мисол
ин калимот буд: Ман љаъала-л-мухоласата валлока-л-Лоњу имоман
йуршидуњу ва-л-муносањата зимоман йумиддуњу фамасъудун вуќуфуњу
њайсу ваќафатњу њозињи ва мањмудун тасаррафуњу њайсу сарафатњу
тилка.424
Ва Абулњорис бад-он њолат иртиёњ намуд ва Бектузун, ки
амирњољиби бузург буд, ба сипоњсолории лашкар ба Нисобур
фиристод ва ўро «Синонуддавла» лаќаб дод ва хештан рўй ба Бухоро
овард. Ва Фоиќ ба истиќболи ў рафт ва ба шароити хидмату убудийят
ќиём намуд ва дар мавкиби ў бо њазрати аморат омад ва оташи фитна
фурў нишаст. Байт:
Ором ёфт дар њарами амн вањшу тайр
Мавкиб – гурўњи савораву пиёда, ки дар илтизоми рикоби подшоњ бошанд.
Љазаъ – 1. Бесабрї кардан 2. Зорї кардан.
424
Эй Фоиќ, Худой туро вилоят дињод! Њар ки якдилиро пешво кунад, ки ўро рањнамун
гардад ва хайрхоњиро зимоме гардонад, ки ўро ёрї кунад, пас вуќуфи ў он љо, ки якдилї
ўро мутаваќќиф кунад, нек аст ва тасарруфи ў он љо, ки хайрхоњї ўро баргардонад, писандида аст.
422
423
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В-осуда гашт дар канафи адл инсу љон.
Гардун фурў гушод каманд аз миёни теѓ
В-айём баргирифт зењ аз гардани камон.
Аз ѓусса хун гирифт чу май зулмро љигар
В-аз ханда бозмонд чу гул адлро дањон.
Ва миёни Фоиќу Бектузун мушоњанате ќадим ќоим буд ва
муѓоязате ќавї мустамир(р). Амир Абулњорис дар изолату изоњати он
саъй намуд ва зотулбайни эшон маъмур гардонид, то калимаи њар ду
дар хидмати њазрат муттафиќ бошад ва ќадами эшон дар муволоти
давлат росиву росих. Ва Фоиќ аз сари гузашта даргузашт ва ба уњуду
мавосиќ истизњор дод ва испањсолорї бар Бектузун муќаррар шуд.
Муомалоти Хуросон аз бањри девони салтанат њосил мекард ва ба
љибояти амвол истиќлол менамуд ва њукми Хуросон бемуоризе ва
мунозее бо хештан гирифт, то деви фитна дар мустаќарри димоѓи ў
ошён сохт ва ба ќасди валинеъмати хеш берун омад ва мулки ќадим
ва дудмони карими Оли Сомон барбод дод ва бадномие андўхт, ки то
абад ори он ва хизйи он њаракат боќї хоњад буд.

ЗИКРИ АМИР САЙФУДДАВЛА ВА МОЉАРОИ Ў БО
БАРОДАРАШ АМИР ИСМОИЛ
Чун Носируддин вафот ёфт ва аморат бар амир Исмоил – писари ў
ќарор гирифт, лашкар гардани тамаъ дароз карданд ва ба моли байъат
мутолабат намуданд. Ва ў хазоини љањон бар эшон тафриќа кард ва
нитоќи ў аз эътиноќи он мансаб танг омад ва заъфи муннат425 ва хуури426
табиати ў зоњир шуд ва ба шароити сиёдату сиёсат ќиём натавонист
намуд. Ва сабабро яке он, ки дар таровати љавонї ва унфувони шабоб
буд - таљриба ноёфта ва неку бад нодида ва муморасати кор нокарда.
Ва дуввум он, ки аз љониби бародар ноэмин буд ва камоли шањомату
хушунати љониби ў мешинохт ва руљњони аќлу мазиди фазл ва вуфури
олату ќуввату шавкати ў медонист.
Чун лашкар ќусуру футури ў мушоњадат карданд, домани
тањаккуму тасањњуб427 кашидан гирифтанд ва дар маротибу маносиб
беш аз маќодири хеш мутолабат карданд ва дар зиёдати мавољибу
мавоњиб428 тамаъ бастанд, то љумлагї таракоту тахаллуфоти
Муннат – ќудрату тавоної.
Хуур – масдари феъли арабии «хора», суст шудан, нотавон гаштан.
427
Тањаккуму тасањњуб – љавру густохї.
428
Мавољибу мавоњиб – њуќуќу бахшишњо.
425
426
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Носируддин дар вуљўњи атмои эшон мустаѓраќ шуд ва хизона холї
гашт. Ва амир Исмоил ба захоири ќилоъ ва вадоеи Ѓазнин даст ёзид ва
агар замони он тањаккумот имтидод ёфтї, назми њолу маол бигсастї
ва љамъияти њашам ба тафарруќу тамаззуќ пайвастї.
Чун Сайфуддавла аз њодисаи падар хабар ёфт, ба шароити
азо ќиём намуд ва ба бародараш Исмоил таъзиятнома навишт ва
Абулњасани Њамулиро ба сафорат бад-ў фиристод. Ва пайѓом дод, ки:
«Падар, ки љуннаи навоиб429 ва умдаи њаводис430 буд, рафт. Ва маро
имрўз дар њамаи љањон аз ту гиромитар кас нест ва аз љони ширину
рўшноии чашм азизтарї. Њар он чи ба муроду таманно ва орзуи ту боз
хоњад гашт аз њукму фармон ва хазоину мамолик ва созу лашкар дареѓ
нест. Аммо кибари син(н) ва таљоруби айём ва вуќуф бар маќодири
њашам ва даќоиќи сардорї ва иртиёз431 ба одоби љањонбинї дар
истисботи мулк ва истидомати давлат асле мубин ва њабле матин аст.
Ва агар истибдоду истиќлоли ту ба мубошарати ин шуѓл ва субот дар
маърази ин мансаб ва тафассї аз ўњдаи ин кор муњаќќаќ будї, ман аз
њама мутеътар ва розитар будаме. Падар агар дар ѓайбати ман васояте
кард, сабаб буъди432 масофату махофати433 офат ва тафарруќи љамъу
ташаттути њол буд. Маслањат он аст, ки аз сари басират андешаи
комил кунї ва ваљњи савоб бишиносї. Он чи њутоми434 дунёвист, бар
муќтазии фармони Борї, љалла ва ало ва мўљиби шариати Мустафо,
салла-л-Лоњу алайњи ва саллам, ба савийяти ќисмат равад ва Ѓазнин,
ки матлаи саодату маншаи сиёдат ва мустаќарри авлиёи давлат аст, ба
мо бозгузорї, то мо вилояти Балх аз барои ту мустахлас гардонем ё
заомату аморати љуюши Хуросон бар ту муќаррар дорем.»
Амир Исмоил ин калимот маќбул надошт ва он чи аз накбату
мењнат дар роњ буд, домани иќболи ў бигирифт ва аз тавфиќи саодат
мањрум монд. Ва волии Љузљон миёни эшон биистод ба васотат ва
ба насоињу мавоизи балеѓ танбењ кард, то магар эшонро бар ќонуни
ухуввату мувофаќат мустадим бидорад ва хори вањшат аз замири
њар як ба рифќу лутф берун кашад. Ва эшонро гуфт: «ал-Арњому изо
тамоссат таъотафат.435 Савоб он шиносем, ки њар ду њаракат кунед
ва якдигарро бубинед ва шукру шикоят ва таваќќўу илтимосе, ки аз
љонибайн дар сароиру замоир комин436 аст, ба мушофањат ба масомеи
Љуннаи навоиб – сипари бадбахтињо.
Умдаи њаводис – такягоњ њангоми њодисањои рўзгор.
431
Иртиёз – таълим гирифтан; сахтї пазируфтан, риёзат кашидан.
432
Буъд – дурї.
433
Махофат – хавф, тарсу бим.
434
Њутом – маљ. чизе беќадр, моли дунё.
435
Пайвандњо он гоњ, ки ба њам расанд, ба якдигар мутамоил мешаванд, яъне
хешовандон чун бо якдигар бошанд, мењрубон мешаванд ва кинањо аз дил меравад.
436
Комин – пинњон, махфї.
429
430
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якдигар расонед ва аз њар он чи ба халали хона ва нуќсони љоњ ва
ѓазозати437 мулк ва шамотати438 аъдо бозгардад, таљофї439 намоед.»
Амир Сайфуддавла ин насињат маќбул дошт ва ба самъи ризо
изѓо кард ва бад-он розї ва њамдостон шуд. Аммо амир Исмоил аз
истишъору истиробат ва суи зан(н) тан дарнадод ва аз он мавоиз
эъроз кард ва тазйии нафоиси амвол ва эњтимоли тањаккумоти фосиди
лашкар бар њифзи хонаву мувофаќати бародар ва риояти маслањати
куллї рољењ дид. Сабаб тарсе ва биме, ки дар самими дили ў мутамаккин
гашта буд ва хаёле, ки ба њавошии хотири ў мутатарриќ440 шуда ва
навозеи441 зунуни442 инони тамаънияту сукун аз дасти ў бистада.
Утбї овардааст, ки «ман абёти Сайфуддавлаи Њамадонї,443 ки
дар њаќќи бародари хеш – Носируддавла гуфта буд, ба масомеи амир
Исмоил расонидам, то магар дар тамњиди ќавоиди улфат ва таъкиди
маќоиди ухувват ќудваи444 њоли худ созад ва оризаи вањшату нафрат
ба завол расад. Пеши ў ба мањалли ќабул наяфтод ва ба мавќеи иртизо
напайваст. Ва абёт ин аст:
Разайту лака-л-алйо ва ќад кунта ањлањо
Ва ќулту лањум байнї ва байна ахї фарќун.
Ва лам йаку бї анњо нукулун ва иннамо
Таљофайту ан њаќќї фатамма лака-л-њаќќу.
Фало будда лї мин ан акуна мусаллийан
Изо кунту арзо ан йакуну лака-с-сабќу [90].»
Амир Сайфуддавла дар чораи ин кор ва тариќи махласу махраљи
ин њодиса фурў монд, чи табиати сукуну рифќ ва азизати виќору њилми
ў аз иќдом бар абвоби шатат445 ба таќдими мухосамату муодот монеъ
буд, алалхусус дар њаќќи бародар, ки ќурратулайн ва филзаи446 љигар
ва унси љон ва меваи дил ва шукуфаи боѓ ва уддаи айём бувад. Дар
Ѓазозат – зарар.
Шамотат – таъна, ришханд.
439
Таљофї – дурї, канорагирї.
440
Мутатарриќ – зарбхўрда; мутафарриќ; роњёбанда.
441
Навозеъ љамъи нозиа – низоъкунандањо.
442
Зунун љамъи зан(н) - гумонњо, пиндоштњо.
443
Бино бар шарњи д-р Шиор, ки ба наќл аз Саолибї ва «Фатњ-ул-вањабї» мекунанд,
сухан дар бораи Сайфуддавла Абулњасан Алї ибни Абдуллоњи Њамадонї меравад. Ў
шоир ва мамдўњи Абўтаййиби Мутанаббї ва волии Шом будааст. Бародараш Носируддавла волии Мавсил ва Диёр Рабиъа будааст, ки ба ин вазифа пас аз марги падараш расида. Аммо барои бародараш – Сайфуддавла њаќќе ќоил нашудааст. Њам ў мегўяд, ки
Љурљи Зайдон дар «Одоб-ул-луѓа» ўро тавсиф ва аз шуарову ноќидони шеър буданашро
таъкид мекунад. Саолибї ўро ба Банї Њамдон, ки мулук ва умаро буданд, мансуб медорад
(«Ятимат-уд-дањр», љ.1, с. 37).
444
Ќудва – пешво.
445
Шатат – таљовуз кардан аз њадду мартабаи худ.
446
Филза – порае аз љигару гўшт ва молу симу зар.
437
438
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талаби рафви447 он хираќ448 ва ратќи449 он фатќ450 ба њар мадхал фурў
рафт ва ба наљоњи маќсуд ва њусули матлуб нарасид ва охиру-д-давои
ал-каййу451 мутааййин ва лозим омад, ки дасте, ки умдаи тан аст ва
азизтари љорињае аз љаворињ, чун мор газид ва боќии тан биадвои452
иллати он талаф хоњад шуд, муолаљат љуз ќатъу ибонат нест. Ва
дандоне, ки тоњинаи453 љисм аст ва ѓизои рўњ ба ќуввати он мунњазим
мешавад, чун мутааккил гашт454 ва лаззати айш ба алами он мунаѓѓас
шуд,455 љуз ќалъ ва ифотати456 он чора нест. Ба амир Абулњорис навишт
ва сурати њол инњо кард ва маълум гардонид, ки азимати Ѓазнин
зарурат омад ва нањзат бад-он љониб лозим шуд. Ва кўч кард ва рўй
ба Ѓазнин нињод. Чун ба Њирот расид, мукотабати бародар аз сар
гирифт ва аз ваъду ваид сухан ронд ва ба лутфу унфи даќоиќ эъзору
инзор муќаддам дошт. Ба њеч гуна нофеъ наёмад ва њосиле надошт, то
васотати ин њукумат ва ќатъи ин хусумат бо шамшери ќотеъ афтод ва
ин муотабот457 ба мутоаноту музоработ458 расид. Шеър:
Нашадту Зийодан ва-л-маќомату байнано
Ва заккартуњу арњома Саърин ва Њайсами.
Фаламмо раайту аннању ѓайру мунтањин
Амалту лању каффї биладнин муќаввами [91].
Сайфуддавла амми хеш – Баѓрољаќро пеш хонд ва ба мувофаќату
мусоадати худ даъват кард. Бе талаъсуме459 рўй ба хидмат нињод ва ба
шиори музоњарати ў тазоњур љуст ва дар хидмати мавокиби ў ба Буст
омад. Ва амир Наср ибни Носируддин он љойгоњ буд ва ў низ аз сари
сидќи муволоту хулуси муохот дар хидмати ливои маймуни ў равон
шуд ва ба мутоваату инќиёд бар њасби мурод камар баст ва аз сари
сафо мутобаате бериё пеш гирифт.
Чун амир Исмоил аз рењлати амир Сайфуддавла ва азми ў ба
љониби Ѓазна хабар ёфт, мубодарат намуд ва аз Балх рўй ба Ѓазна
Рафв – дўхти порагињо ва сўрохњои порчаву љома ба навъе, ки ба суњулат маълум
на-шавад.
448
Хираќ љамъи хирќа – порчањое аз љома; либосњо.
449
Ратќ – бастан; дўхтан.
450
Фатќ - 1. Кушодан 2. Шикофтан 3. Њал кардан.
451
Охирин даво доѓ кардан аст. Ин масалро њангоми ба поён расидани дард гўянд ва
маънои он ин аст, ки беморро ба њар доруе илољ кунанд, муолиља нашавад, чун бо доѓ
кардан муолиља намоянд ва муассир набошад. Доруе пас аз он, ба љуз марг, намонад.
452
Адво – сирояти беморї ва таљовузи он.
453
Тоњина – осиё, ордкунанда.
454
Мутааккил гашт – хўрда шудан.
455
Мунаѓѓас шудан – 1. Тира шудан 2. Мухаддар шудан 3. Нохуш шудан.
456
Ќалъ ва ифотат – дур кардан ва даргузаронидан.
457
Муотаба – тобеъ будан, идома додан.
458
Мутоана ва музораба – њарб ва задухўрд.
459
Талаъсум – таъхир, дер; таваќќуф; диранг кардан.
447
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нињод. Ва аркони давлату маорифи њазрати ў ба амир Сайфуддавла
мулаттафањо равон карданд ва ба сидќ мутоваат460 тазоњур намуданд.
Ва чун масофат миёни њар ду бародар наздик шуд, дар боби иттифоќу
эътилоф ва муљонабат аз љониби хилоф истеъноф рафт ва сафирону
мутавасситон дар ислоњи зотулбайн саъйи балеѓ намуданд. Таќдири
осмонї ѓолиб омад ва шарари шар(р) муштаил шуд.
Амир Сайфуддавла ансори хешро арз дод ва саф биёрост ва
майманаву майсара рост кард. Ва кумоти љунуд ва хумоти љуюши ў
чун шери шарза461, ки њангоми љанг чанг дар гиребони аљал занад ва
дар ваќти набард чун гард бо боди њаво баровезад, дар муборазат омаданд. Шеър:
Сафаъа-д-дуубу вуљуњањум факааннањум
Ва абуњуму Сомун ва абуњум Њому.
Тахзу-л-њадида мина-л-њадиди маъоќилан
Сикконуња-л-арвоњу ва-л-аљсому.
Мустарсилина ила-л-њутуфи кааннамо
Байна-л-њутуфи ва байнањум арњому [92].
Ва амир Исмоил бо маволиву мамолики хеш ва асњобу атбои
падар ба муќобалаи ў омад ва ќалбу љаноњ ба њаёкили филон чун кўњи
Сањлон462 бидошт. Ва чун њар ду ба њам расиданд, шамшер хатибвор
бар манобиру манокиб463 маншури азли омили синон мехонд ва
мегуфт: «Найза агарчи морпайкар аст, чун ба самми464 њалќаи зирењ
мерасад, муртаиш мешавад. Ман њиндунажодам, наќб дар ѓайбаи465
љавшан чунон барам, ки бо њусули маќсуд сурхрўй берун оям. Њар
гавњар, ки дар ќартаи сабзам мурассаъ аст, аз хизонаи садре дуздидаам
ва њар мўњра, ки аз алоќаи бандам муаллаќ аст, аз дањани саѓре берун
кашидаам.»
Љумла найзањо бияндохтанд ва теѓњо берун кашиданд ва чандон
кушиш рафт, ки шамшерњои оњаниндил бар зории кори љавонони
корзор хун гирист ва Аќрабро бар Осмон дил бисўхт ва Аввоъ466 навои
Мутоваат – фармонбардорї, итоат.
Шери шарза – 1. Шери хашмнок 2. Шери ќавї.
462
Кўњи Сањлон дар Наљд (Арабистони Саудї) воќеъ аст ва он тимсоли виќор, гаронї
ва сангинї аст.
463
Манокиб љамъи манкаб – 1. Китфњо, дўшњо 2. Каронањо.
464
Сум(м) – сўрохкунандаи оњан. Вале д-р Шиор менависанд, ки он сам(м), яъне ба
фатњи аввалу ташдиди дувум аст ба маънии сўрох (масалан, сўрохи сўзан). Ин маъниро
дар фарњангњои дастраси мо пайдо накардем.
465
Ѓайба – 1. Тирдон, љаъба 2. Њар як оњанњои тунуку кўчак, ки барои сохтани љавшан
бар њам нињанд.
466
Аввоъ – номи манзили сездањум аз манозили ќамар ва он панљ кавкаб аст бар синаи
Сунбула.
460
461
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увво467 баргирифт ва осмон љомаи кабуди таъзият дар сар кашид ва
Самоки Ромињ468 найза бияндохт ва Шеъроро469 гиря омад ва Моњ
аз њирќат рухсора бихарошид ва фалак аз њасрат пушт дуто кард ва
кавокиб бар бисоти Маљарра470 коњ бигустурданд ва субњ љома чок
кард:
Дар баргрези умри адў сарсари471 аљал
Наврўзро табиати фасли хазон нињод.
Атрофи боѓи маъракаро теѓи обдор
Аз хуни кушта ранги гулу арѓувон нињод.
Ва амир Сайфуддавла њамла кард ва аз меѓи теѓ селоби хун дар
кўњу њомун биронд ва чењраи сабзоранги баноти њинд аз гулгунаи хуни
абнои њарб арѓувонї кард. Байт:
Њар куљо румњаш472 намудї мар ялонро дастбурд,473
Њар куљо гурзаш бидодї мар адўро ёдгор.
Байзаи миѓфар шикастї дар сари шерони разм,
Ѓайбаи љавшан даридї бар тани мардони кор.
Хусрави Мансур меомад нидо аз осмон,
Дар замин фарёд њар дам, к-: «Эй шањаншањ, зинњор!.
Њар замон аз хуррамї нусрат баровардї ѓирев,
К-: «Офарин бод, офарин, бар дасту теѓи шањриёр!»
Ва баќоёи асёф дар махорими кўњњо роњи халос ва тариќи наљот
талабиданд. Ва амир Исмоил дар ќалъаи Ѓазна гурехт ва ба њисонати
он њисн аз садамаи уло ва томмаи кубро муњтарис шуд. Ва амир
Сайфуддавла баъд аз сукуни соираи љанг ва хумуди ноираи њарб ўро
амон дод ва дар замони риояту иноят гирифт ва аз гузашта даргузашт
ва нусуњи ухувват ва нусуи маваддат ба ќарори асл бозрафт.

Увво – бонги гургу сагу шаѓол ва ѓайра.
Самоки Ромињ - Самок номи ситора ва он номи манзили чањордањум аз манозили
ќамар аст. Самок дутост, яке Самоки Аъзал ва дигаре Самоки Ромињ, яъне найзадор, ки
дар назди он ситораи дигар аст, ки онро Найзаи Самок гўянд. Самоки дигар дар назди худ
ситорае надорад ва бад-ин сабаб онро «Аъзал» («Бесилоњ») хонанд.
469
Шеъро – яке аз ду ситораи дурахшон: Шеърои Шомї ва Шеърои Яманї.
470 Маљарра – Кањкашон.
471
Сарсар – 1. Боди сахту сард 2. Боди баландовоз 3. Аспу шутури тундрав.
472
Румњ – найза.
473
Дастбурд – 1. Ѓалаба, нусрат 2. Корнамої; чолокї 3. Ѓорат, торољ 4. Ѓанимат.
467
468
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ЗИКРИ ОН ЧИ МИЁНИ АБУЛЌОСИМ ИБНИ СИМЉЎР
ВА БЕКТУЗУН ЊОДИС ШУД
Абулќосими Симљўрї ба Љурљон баъд аз вафоти Фахруддавла
дар њазрати писараш Маљдуддавла Абўтолиб муќим буд ва ба тоату
табоати ў ќиём менамуд. Ва афроди хадам ва аъдоди њашами Оли
Симљўр аз Хуросон рўй ба вай нињоданд ва сипоњи тамом пеши ў
фароњам омад ва кори ў ба љамъияти лашкар ва таваффури олату
уддат ба низом расид. Ва Фоиќ аз сари накаде, ки бо Бектузун дошт
дар дил, њамвора ба Абулќосим мулаттафањо менавишт ва ўро бар
ќасди Бектузун меоѓолид ва бар мутолабати ќиёдати љуюш, ки мансаби
ќадими Оли Симљўр буд, тањрис ва иѓро мекард, то он дам бихарид
ва наќд ба нася бифурўхт ва љунонки гуфтаанд: «Зоќат ани-л-асадил-виљору».474 Дил бар муфораќати Љурљон нињод ва ба музоњамату
мухосамати Бектузун рафт ва њамчунон буд, ки гуфтаанд. Шеър:
Ва иннї ва таркї нада-л-акрамин
Ва ќадњї бикаффаййа зандан шањоњан.
Каторикатин байзањо би-л-арои
Ва мулбисатин байза ухро љаноњан [93].
Ва Абўалї ибни Абулќосими Фаќењро ба муќаддимаи лашкар
дар пеш афканд. Ў чун ба Исфароин расид, фавље аз лашкари Бектузун
он љойгоњ муќим буданд. Ба эшон масоф(ф) дод ва эшонро бишикаст
ва бар аќаби эшон то Нисобур бирафт. Ва чун ба Нисобур расиданд,
Бектузун ба Абулќосим пайѓом фиристод, ки: «Кори муњорабат
эътимоде надорад ва оќибати он дар пардаи ѓайб аст ва такя бар
ќуввату шавкати хеш кардан ва ба назрати475 њол ва хузрати476 ваќт
маѓрур гаштан аз ќазийяти аќл ва нањљи рушд дур аст. Ва дар мазиќи
њарб касе афтад, ки дар фусњати раъй ва арсаи салоњ маљоли тараддуд
ва мукнати тамаккун наёбад. Салоњ он аст, ки ба Ќањистон, ки
иќтои мавруси Оли Симљўр аст, муќом афтад, ба малик фиристам ва
вилояти Њирот ва иёлати он навоњї аз бањри ту мусаллам ва муќаррар
гардонам».
Абулќосим бад-ин сухан илтифот нанамуд ва ба ѓалабаи раъоъ477
ва касрати атбоъ маѓрур гашт ва бар њавлу ќуввати хеш эътимод кард
ва аз авоќиби хатару тањаввур ва хавотими баѓйу танаммур ѓофил
монд ва масоф(ф) биёрост ва љангро басиљ кард. Бектузун чун исрори
474
Ошёна бар шер танг шуд. Маќсуди муаллиф аз овардани ин масал киноя аз касест,
ки бар маќому њолати мављуди хеш хурсанд нест.
475
Назрат – тозагї, тозарўї, хубї.
476
Хузрат – сабзї.
477
Раъоъ – мардуми паст ва фурўмоя.
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ў бар љањлу ѓавоят ва тањофати ў дар мањовии залолат бидид, сози
муњорабат тартиб кард ва мустаидди кор шуд ва рўй ба муносабат
овард. Ва бар сањрои Бушанља бар дари Нисобур дарњам афтоданд ва
ба љоми интиќоми давр ва дўстконие чанд бар якдигар карданд, то
теѓњои маслул аз мавориди варид мустасќї шуд ва офтоб аз њавли он
набард сипари гард дар рўй кашид ва гурз бо худ аз муњокои путку
синдон њикоят кард. Байт:
Чандон бирехт ханљари шањ хуни душманон,
К-аљзои хок то ба саро478 љумла дар нам аст.
Шеър:
Ва таќаъќаъат байна-л-куло ќисаду-л-ќано
Факаанна кулла њашан рибобату майсирин [94].
Ва охири кор Бектузун зафар ёфт ва Симљўрї њазимат шуд. Ва
Абўалї ибни Абулќосими Фаќењ, ки умдаи лашкар ва имоди коффа
буд, бо љамъе дигар аз вуљўњи ќавм гирифтор омад ва Симљўрї ба
Ќањистон афтод. Ва ин ваќъа дар рабиъулаввали санаи самонин ва
самонина ва салосумиа (III.388/Ш.998) буд. Ва Бектузун ба њар љониб
мусрион давонид ва аз фатње, ки баромада буд, эълом дод ва авлиёи
давлат бад-он масаррат ва ибтињољ479 фузуданд, магар Фоиќ, ки бад-он
ѓамнок шуд ва аз он ѓусса ангушти њазозату ѓайз мехоид. Симљўрї чун
ба Ќањистон биёсуд ва аз он накбат мунтаиш шуд, ба Бушанљ рафт ва
уммолро ба истењсоси амвол фаро дошт ва Бектузун рўй бар ў овард,
то он хитта аз ташаббуси ў берун кунад.
Чун масофат миёни њар ду наздик шуд, љамоате миёни эшон
ба васотат ва сафорат биистоданд ва васлате миёни эшон рафт. Ва
Абулќосим писари хеш — Абўсањлро ба наво ба Бектузун дод ва моддаи
хилоф мунњасим шуд. Ва Абулќосим бо Ќањистон омад ва Бектузун
ба Нисобур рафт ва ин мусолањат дар раљаби санаи самонин ва
самонина ва салосумиа (VIII.388/VII.998) буд. Ва миёни Фоиќ ва вазир
Абулмузаффар вахшате њодис шуд ва Абулмузаффар аз хавфи Фоиќ
дар сарои аморат гурехт ва ба зиммати амир Абулњорис мўътасим шуд.
Ва Фоиќ кас фиристод ва аз сари тањаккуму таѓаллуб ўро мутолабат
кард. Амир Абулњорис љавоби сахт дод ва Фоиќ ба кароњият аз сарои
аморат берун омад ва азми диёри турк пеш гирифт. Машоихи Бухоро
ба ислоњи зотулбайн бархостанд ва амир Абулњорисро бо сари ризо
оварданд ва Фоиќро аз он вањшат барангехтанд ва Абулмузаффарро
аз бањри маслањати ваќт ба Љузљон фиристоданд ва вазорат ба
Абулќосими Бармакї480 доданд. Ва фаросати Мизроби Бушанљї дар
Саро – 1. Рутубат 2. Замин 2. Зери замин.
Масаррат ва ибтињољ – суруру шодмонї.
480
Абулќосим Аббос ибни Муњаммади Бармакї вазири дарбори Оли Сомон дар ањди
Абулњорис Мансур ибни Нўњи Сомонї (њукм. солњои 997-999). Бино бар нисбаи «Бармакї»
478
479
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ин ќазият рост бозомад дар ин абёт, ки гуфта буд:
Ва кунно замонан назумму-з-замони
Ва нарси-л-вазората би-л-Балъамї.
Фааххарна_л-умру њатто интањат
Мина-л-Балъамиййи ила-л-Барѓашї.
Ва савфа таулу ало мо наро—
Њу минњу ќарибан ила-л-Бармакї [95].
Абулќосими Бармакї марди фозил буд ва доњї, илло он ки бухл
бар ахлоќи ў истило дошт. Ва чун ба вазорат расид, бо ѓуломони
турк ва маорифи лашкар дар мавољибу иќтоот ва љомакиёт481 тариќи
шатату муноќашату таданнуќ пеш гирифт. Лољарам рўзе бар дасти дусе ѓулом кушта шуд. Ва ин байтњо дар њусни назм ва лутфи њикмат ба
ѓояти камол аст, шеър:
Йаќулу лї Диъбилун482 фї савбињи хабалун
Ва лав йамассу сийобї Диъбилун хабило.
Ло ва-л-лазї сабака-с-сањбоа мин зањабин
Ва-л-каъса йоќутатан мо сода ман бахило [96].

ЗИКРИ АМИР ИСМОИЛ ВА ФУРЎ ОВАРДАНИ Ў АЗ
ЌАЛЪАИ ЃАЗНА
Амир Сайфуддавла бародарро ба амон ва истизњор ба уњуду
мавосиќ аз ќалъаи Ѓазна фуруд овард ва калидњои хазоин аз ў бистад
ва захоиру дафоини ќалъа бо тасарруф гирифт ва њоли лашкар ва
вањне, ки њодис шуда буд, ба салоњ бозовард. Ва мўътамадону уммоли
хешро ба Ѓазна бар сари муомалот кард ва шањнаи ќоњир ба њифзу
њиросати он буќъа боздошт ва бо лашкаре љаррор ба Балх омад. Ва
метавон тахмин кард, ки ў аз аъќоби хонадони маъруфи Бармакиён – вазирони машњури
эронии хулафои нахусти Аббосї мебошад. Вазорати ў њамагї чанд моњ давом кард ва,
зоњиран, дар охири соли 998 ё аввали соли 999 ба иллате, ки поёнтар Утбї наќл намудааст
ва Гардезї њам дар «Зайн-ул-ахбор» (с. 376) ба он ишора мекунад, бо дасти ду-се ѓуломи
турк кушта мешавад.
481
Љомакиёт – муарраби љомагии форсї аст ва љомагї чизе аст, ки ба хидматгору
сарбозон аз амсоли вазифа ва ротиба дињанд.
482
Абўалї Диъбил ибни Алї ибни Разии Хизої аз шоирони њаљвгўи араб (тав.с. 765 ваф.с. 860), ки аслаш аз Куфа аст. Ибни Надим шеъри ўро дар њудуди 300 вараќ дониста,
таъкид мекунад, ки онро Сулї љамъ кардааст. Њамчунин ба ду рисолаи ў ишора мекунад,
ки яке «Китоб табаќот-уш-шуаро» ва дигарї «Китоб-ул-воњида» (ал-Фењрист, с. 268)
унвон доштааст. Зимнан, ин ду байт, ба ќавли д-р Шиор бо эътмод ба Манинї, ба ќалами
шоир Абўсаид Махзумї – муосири Диъбил тааллуќ дорад.
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сурати њол ва фатњи номдор ва фароѓ аз муњимми бародар ва муовадат
бо Хуросон дар канафи иќбол ба њазрати Бухоро инњо кард ва пайѓом
дод, ки: «Агар падар, ки њомиву њориси давлат буд, аз љањони фонї
ба љањони боќї тањвил кард, мо дар хидмати тахт ва иќомати расми
убудийят ќоиммаќоми падарем ва ба ќазои савобиќи њуќуќи неъмати
малики разї ва лавоњиќи амир Абулњорис, ки сулолаи малик ва вориси
тољу тахти ўст, истодаем ва камари хидмат баста ва ба идолати483
авлиёи давлат ва изолати аъдои њазрат мутакаффил шуда». Амир
Абулњорис саййид Абулњасани Алавии Њамадониро бад_ў фиристод
ва дар тањнияти ќудум бар дасти ў мисоле исдор кард ва Балху Њирот
ва Тирмиду Буст бар эътидоди ў таќрир кард. Ва дар боби Нисобур
ва заомати лашкар аз сари талаттуфу тааллуф сухан ронд ва гуфт:
«Бектузун бандаи давлат аст ва мутавассил ба њуќуќи ќадим ва бе
њудуси сабабе ва доъияи узре ба азли ў мисол додан ва нонпораи ў харљ
кардан аз маросими сардорї ва њаќгузорї дур бошад».
Ва амир Сайфуддавла ин маънї бар ќасди њуссод ва ќайди аздод
њамл кард ва Абулњасани Њамулиро ба рисолат бад-ў фиристод ва бар
дасти ў њамле равон кард, ки аќломи куттоб ва афњоми њуссоб аз адду
њасри он ќосир ояд ва таваќќўъ кард, ки зотулбайн аз ќоидаи маъњуд
мутаѓаййиру мутабаддил нагардад ва имдоди иноёт аз расми маълуф
нуќсон напазирад ва гуфт: «Њуќуќе, ки марову падарамро дар хидмати
тахти салтанат собит аст, ба тазрибу тасриби аъдо зоеъ набояд кард,
то низоми њол гусаста нашавад ва асоси муволоту мутобаат воњї
нагардад ва эътимоде, ки дар солифуддањр дар забти умури Хуросон
ва кафолати љумњури лашкар њосил будааст, ба ихтилол ва инњилол
напайванданд».
Чун Њамулї ба Бухоро расид, маснади вазорат омил буд. Ўро ба
мубошарати он мансаб даъват карданд. Бад_он масруру маѓрур гашт
ва аз сафорате, ки бад-он мандуб буд ва васотате, ки ба эътимоди ў
мануту марбут, эъроз кард. Ва њоли ў чунон буд, ки гуфтаанд, шеър:
Халати-д-дийору фасудту ѓайра мусаввадин
Ва мина-ш-шиќои тафаррудї би-с-суъдади [97].
Ва андар он мансаб саъйи ботил ва залолу љањди муњол пеш
гирифт ва сурат баст, ки уќдае, ки аз њукми даври фалак муњкам гашта
бошад, ба кифояту киёсати хеш боз тавонад гушуд ва синне, ки ба
тамодии айём ба шайхухат расида бошад, ба тањаззуќу484 танаттус485 ба
таровати љавонї боз тавонад бурд ва хирќае, ки ба истеъмоли шуњур
ва аъвом халаќ гашта бошад, ба тасаннўъ ва тааннуќ ба њоли љиддату
тароват боз тавонад шуд. Њайњот, фалан йуслиња-л-аттору мо афсадаИдолат – 1. Давлат додан, ѓанимат додан 2. Чира кардан, ѓолиб гардонидан.
Тањаззуќ – худро њозиќу зирак вонамудан, бидуни он ки бошанд.
485
Танаттус – сахт эњтиёт кардан дар сухан, љома, тањорат, таом ва њамаи корњо.
483
484
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д-дањру.486
Ва Мизроби Бушанљї дар њаќќи ў мегўяд, шеър:
Ва кунно назумму-д-дањра мин ѓайри њункатин
Би Йусуфињи ва-л-Балъамиййи ва ѓайрињи.
Ило ан рамоно би-л-Fифориййи баъдањум
Ва онадано фї Абдињи ва Fурайрињи.
Ва мо ќад дањоно би Ибни Исо ва љаврињи
Ва би Ибни Абї Зайди-н-нахиби ва сайрињи.
Фалам йарза би-л-маќдури фињим фааммано
Бикулли кусайрин фї-л-варо ва увайрињи [98].
Чун амир Сайфуддавла шакли њолу ракокати аќл ва фатрати
раъйу таноќузи ањво ва сууттадбири ќавм мушоњадат кард, њаќиќат
бидонист, ки мулк бар шурафи њалок ва тарфи487 заёъ488 аст ва ин љамоат,
ки кофилони мулку давлат ва мудаббирони њазратанд, назари эшон
бар салоњи њол ва тањсили маќосиди хеш аст. Рўй ба Нисобур нињод,
то мансаби ќадими хеш нигоњ дорад ва ташаббусе, ки ба ноистењќоќ ба
шуѓли ў њодис гаштааст, зоил гардонад. Чун Бектузун бар ќасду азми
ў воќиф шуд, аз роњи гузари сел бархост ва нафсу мол ва уддату атоду
лашкари хешро аз маърази хатар берун бурд ва аз Нисобур рењлат кард
ва ба њазрати Бухоро навиштае фиристод ва сурати њол инњо кард.
Амир Абулњорис аз сари сакрати љавонї ва ѓафлати кўдакї ва
он, ки таљрибати рўзгор наёфта буд ва сарду гарми айём начашида,
њаваше489 чанд фароњам кард ва аз Бухоро бар савби Хуросон ба
азми мудофаат ва нийяти мумонаат нањзат фармуд ва кўч бар кўч ба
Сарахс омад. Амир Сайфуддавла донист, ки он њаракат сабаби љањлу
ѓабовати490 ањли тадбир ва нуќсони рушди носењ ва мушир аст, чи он
љамъ лоиќи муќовамат ва куфви муноваати ў набуданд ва њама ба як
латма аз мављи бањри ў муталошї шудандї ва ба як садама аз талиати
мавкаби ў ночиз гаштандї. Аммо нахост, ки хориќи он њашамат ва
њотики он парда ў бошад ва номуси он малик бар дасти ў биравад ва
њуќуќи аслофи ў ба як заллат зоеъ ва муњмал монад. Аз муоризаи роёти
ў бархост ва ба Марв рафт ва Нисобур бозгузошт, то ин мунозаъат ба
ваќте дигар аз сари њуљљате ќотеъ ва баййинате возењ ва узре равшан
таќдим кунад, ки таъни њуссод ва маломати аздод бад-он роњ наёбад
ва ќосиву донї ва хоссу ом ўро маъзур доранд. Ва аз Марвруд ба Пули
Зоѓул рафт ва он љойгоњ фурў омад ва ба тадбири кор ва тафаккур дар
тариќи савобу салоњи њол машѓул шуд.
Њаргиз он чиро, ки рўзгор табоњ карда, аттор ислоњ натавонад кард
Тарф – 1. Канора, поёни чизе 2. Интињо.
488
Заёъ – табоњ шудан, њалок шудан.
489
Њаваш//Њуваш – 1. Чањорпоёни вањшї 2. Љамоате, ки бо мардум наёмезанд.
490
Ѓабоват – 1. Гўлї 2. Аблањї, ањмаќї.
486
487
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Ва Бектузун пеши амир Абулњорис рафт ва Фоиќ дар хидмати
тахт буд. Ва Бектузун дар икроми маврид аз амир Абулњорис зиёдат
аз он чи дид, таваќќўъ медошт ва бо Фоиќ ин шикоят дар миён нињод.
Ва Фоиќ дар бораи хеш азъофи он шикоят кард. Ва њар ду дар њасри
масолиб ва таќрири маойиби ў фусул пардохтанд ва аз шаросати хулќу
хушунати љониб ва ќиллати илтифоти ў мустазид гаштанд ва љамъеро
ба халъу азли ў даъват карданд. Њамаро самњулќиёд ва тавъулинон
ёфтанд491 ва бо якдигар мувотот бастанд.
Бектузун даъвате сохт ва иллати муњимме дар миён овард, ки ба
муовадат ва мушоварати амир Абулњорис њољат буд. Ва ўро бад-ин
њилат њозир карданд ва бигирифтанд ва чашми љањонбини ўро доѓ
карданд ва ба равъати љамол ва талъати чун њилоли ў набахшуданд
ва аз истишъори шиори ор ва тазоњур ба либоси куфрони неъмат бок
надоштанд. Ва аљабтар он ки дар он њолат ба се њољат сабки маунат
бад-эшон тазаррўъ кард: яке он буд, ки мастураеро, ки дар њуљраи ў буд,
аз муохазату мутолабат ва мусодарат сиёнат кунанд ва бо ў ба ирњоќу
ташдид ва тасаббуб хитобе наравад ва аз фарти ќасоват ва луъми
табиат мабзул надоштанд ва ба мулољљату музоддат бозистоданд ва
оташи њасрату бори мењнати ў бад-он музояќату муноќашат зиёдат
карданд.
Ва бародари ў — Абдулмалик ибни Нўњро бар тахт нишонданд
ва ў дар синни туфулият ва ањди ѓазорат ва мавсими заъфи раъй ва
нуќсони рушд буд. Хоссу ом ва вазиу шариф аз ин кори нобасомон
ва њаракати шанеъ забони таъйиру таъниф дароз карданд ва бар ин
таљосур инкори балиѓ намуданд.
Ва ногоњ хабар расид, ки Сайфуддавла ба Пули Зоѓул нузул кард. Ии ќавм чун рама аз сурати шер ё бунљишк аз савлати боз
рамидан гирифтанд ва то Марв њеч таваќќуф накарданд. Ва амир
Сайфуддавла ба Фоиќу Бектузун кас фиристод ва эшонро бар изоати
њаќќи валинеъмат ва изолати њашамат ва њатки њурмати ў маломати
беандоза кард. Ва эшон роњи табасбусу492 хадиат пеш гирифтанд ва аз
забони Абдулмалик ибни Нўњ пазируфткорињо карданд ва ба вуфури
иноят ва мазиди риоят мавъуд гардониданд ва тасаммўњ ба иќтоот ва
татмеъ дар вилоёт урзаи љон ва ваќояи нафси хеш сохтанд. Ва амир
Сайфуддавла аз рўи њамийяти ислом ва ѓайрати дин љоиз нашумурд бар
он фазоењ иѓзо намудан ва бар он аљлофу аѓмор ибќо кардан. Нањзат
фармуд ва ба Марв омад, то он сухан мушофањат равад ва он калимот
ба мувољањат ба поён расад. Ва он ќавм аз расидани ў мутањаййир
Самњулќиёд ва тавъулинон ёфтанд – Фармонбардор ва итоаткору мувофиќ
дарёфтанд.
492
Табасбус – дум љунбонидани саг ва чоплусї намудан.
491
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шуданд ва анвои руъбу493 хавф бар мизољи эшон истило ёфт ва аз карда
пушаймон шуданд. Валаммо суќита фї айдињим ва раав аннањум ќад
заллу ќолу лаин лам йарњамно раббуно ва йаѓфир лано ланакунанна
мина-л-хосирина.494
Бории таъоло ба сайфи Сайфуддавла интиќом аз эшон бистад ва
суи афъол ва ќубњи аъмоли эшон сабаби наколу ваболи њама сохт ва
њамгинонро ба ињоќати макр ва изоќати ѓадри хеш манкубу манхуб
гардонид ва казолика ахзу Раббика изо ахаза-л-ќуро ва њийа золиматун
инна ахзању алимун шадидун.495
Фоиќу Бектузун милвоњи496 хешро берун оварданд ва дар
муќобалаи Сайфуддавла фуруд омаданд ва аз таљаллуд пардае дар
сари табаллуд497 мекашиданд ва раховати табъу заъфи дил ба салобати
пешонї ба сар мебурданд ва чандон ки меандешиданд, он бодия на
ба андозаи саёњати эшон буд ва он бор беш аз ќадри ќуввати эшон
менамуд. Аз ин тафаккур њайрат муставлї шуд ва тарсу њарос ѓолиб
гашт ва љањон бар њама танг омад, на аз љое раљое ва на муњриберо
матлабе ва на дастгиреро тадбире. Байт:
Ба њар коре, ки рў оварда хасмаш гуфта навмедї,
Туро ин кор барнояд, ту бо ин кор барнойї.
Ва медонистанд, ки бо сел дар мусораа омадан љонбозист ва бо
кўњ мунотања кардан сар ба бод додан аст ва бо дирафш тапонча задан
даст дар маърази талаф овардан аст.
Ночор расулонро фиристоданд ва зинњор хостанд ва дар
мусолањат тазаррўе тамом пеш гирифтанд. Сайфуддавла агарчи даѓали
ботин ва хубси сарирати эшон медонист ва ѓаври хадиату ѓадри эшон
мешинохт, аз бањри илзоми њуљљат ва таъкиди маъзарат ва изоњати
шубњат ва табарро аз мавќифи тўњмат ва тафодї аз самти туѓён ва
таљофї аз маърази баѓйу удвон мултамаси эшонро ба исъоф пайваст
ва даъвати эшонро иљобат кард ва бифармуд, то боргоњ бияндохтанд
ва кўч кард.
Чун рањлу саќали ў равон шуд, авбошу арзоли он ќавм дасти
тааддї ва татовул ба азноби њашами ў дароз карданд ва баъзе бунаро
биѓоратиданд ва нањзати Сайфуддавла бар фазли ќуввату мазиди
Руъб – тарс, њарос, вањм.
Ва чун пушаймон гаштанд (Банї Исроил) аз парастидани гўсола ва диданд, ки аз
роњ бероњ гаштанд, гуфтанд: Агар набахшояд бар мо Худованди мо ва наёмурзад моро,
но-чор ки аз зиёнкорон бошем ва аз навмедон (Сураи Аъроф, ояти 149).
495
Чунон аст гирифтани Худованди ту, ки шањрњои душманон ба азоб фаро гирифт
ва эшон бар худ ситамкор буданд ва Худо бедодгар набуд. Гирифтани Худованди ту
дарднамой аст сахт (Сураи Њуд, ояти 102).
496
Милвоњ – 1. Асбоби сайд 2. Мурѓе, ки ба василаи он мурѓони дигарро шикор кунанд
3. Хўрдание, ки дар дом афтад.
497
Табаллуд – ба такаллуф балодат, кундзењнї намудан.
493
494
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шавкати хеш њамл карданд ва пой бар думи мор нињоданд ва пеши
аљал бозрафтанд. Ва чун Сайфуддавла тахаббути498 эшон дар мањлакаи
залол ва тавассут дар масбаѓаи499 ољол500 мушоњадат кард ва њирси
ѓолиб ва тамаи козиби эшон дар нањбу салби атбои хеш бидид ва он,
ки вуљўњу рууси эшон бар сафоњати арзол ва сахофати анзол инкор
накарданд, донист, ки иѓзои эшон аз сари ризост ва сукуну суќути эшон
мўъљиби иѓро: Инна-с-сафиња изо лам йунња маъмурун.501 Бифармуд,
то тоифае аз лашкар перомуни он авбош даромаданд ва њамаро ба
ќатл оварданд, байт:
Зи бас кушта пушти љањон гашт хам,
Аз он сўйи дигар замин дод нам.
Ва лашкар биёрост ва кўње аз оњан дар сањрои он њайљо502 равон
кард ва саф кашида рўй ба хасм овард. Байт:
Зи сумми сутурон дар он пањндашт,
Замин шаш шуду осмон гашт њашт.
Шеър:
Ва машњадун байна њукми-з-зулли мунќатиъун
Солињи ав би њиболи-л-мавти муттасилу.
Занкун изо харасат абтолуњу натаќат
Фињи-с-савориму ва-л-хаттиййиту-з-зубулу [99].
Ва хештан ва њар ду бародар — Насру Исмоил ва амми хеш —
Баѓрољаќ дар ќалб биистоданд. Ва њамоно абёти Абуфирос503 сифати
њоли ў буд. Ќитъа:
Алавно Давшанан биашадда минњу
Ва асбата инда муштаљари-р-римоњи.
Биљайшин љоша би-л-фурсони њатто
Зананта-л-барра бањран мин силоњи.
Ва алсинатин мина-л-азаботи њумрин
Тухотибуно биафвоњи-р-рийоњи.
Ва арваъа љайшању лайлун бањимун
Тахаббут - бар газоф ва бероња рафтан.
Масбаѓа – љое, ки чизе дар он фаровон бошад. Аммо дар ин љо нуќтаи болои айн, ба
ќавли д-р Шиор, зоид аст ва зоњиран он бояд «масбаъа» хонда шавад ба маънии «љое, ки
њайвони дарранда зиёд аст».
500
Ољол љамъи аљал – 1. Мўњлатњо, ваќтњо 2. Маргњо.
501
Агар нодону аблањро аз коре, ки мекунад, бознадоранд, дарвоќеъ вайро бад-он амр
кардаанд!
502
Њайљо – 1. Корзор, љанг 2. Њайњуй, набард, бонгу фарёд.
503
Абўфирос Њорис ибни Саид ибни Њамдон (с. тав. 932 – маќтул ба с. 968) шоири араб,
ки дар Мавсил зода шудааст, вале модараш канизи румї буд. Ў низ аз хонадони машњури
Банї Њамдон ва аммузодаи Сайфуддавла Алї ибни Абдуллоњ мебошад. Дар шеър ў сахт
мутаассир аз шуарои давраи љоњилї аст. Мазмуни ашъори ў иборат аз мадњ, рисо, фахр,
васф ва ѓайра аст.
498
499
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Ва ѓурратуњу амудун ли-с-сабоњи.
Сафуњун инда ќудратињи каримун
Ќалилу-с-сафњи мо байна-с-сифоњи.
Факона саботуњу ли-л-ќалби ќалбан
Ва њайбатуњу љаноњан ли-л-љаноњи [100].
Ва љамоати хусум аз иќдому иќболи роёти ў ањволи504 ќиёмат
муояна бидиданд ва ањволи њама аз тањассуру надомат мутабаддил
гашт ва якдигарро бар афъоли замим ва иќдом бар он кори шанеъ
маломат карданд ва дар мазиќи он зарурат маљоли машварат наёфтанд
ва ночор аз шањр берун омаданд бо љомањои мулавван ва кисватњои
музайян ва либоси муошарат ва шиори мулоабат. Аммо дар касрати
адад ба камол буданд, чи аз атрофи Хуросону Мовароуннањр њашр
карда буданд. Баробари Сайфуддавла саф бикашиданд ва дар мувозоти
лашкари ў биистоданд ва аз љонибайн даст ба шамшер ёзиданд ва
ќатли бисёр карданд. Байт:
Он чї рўзе буд, к-аз захму нињеби теѓу тир
Осмон дар изтироб омад, замин дар изтирор.
Аз фурўѓи теѓ сўзон шуд њавои маърака
В-аз тафи њайљо ба љўш омад замини корзор.
Баддилон аз бими маргу пурдилон аз њирси ном
Ин гурезон њамчу мушу он гурозон њамчу мор.
Ва оќибат хизлони куфрони неъмат ва ихфори зиммат дар эшон
расид ва ба як садамаи лашкари Сайфуддавла аз пой даромаданд ва
роњи њазимат гирифтанд. Ва агар зулмати шаб пардаи кору сутраи
аъвори эшон наёмадї, њама дар рибќаи њалок ва вартаи дамор ба фано
расидандї, шеър:
Лав ло аз-залому ва ќуллатун алиќу бињо
Ботат риќобуњум биѓайри ќилоли.
Фалйашкуру аљниња-з-заломи ва Дарвадан
Фањум ли Дарвади ва-з-зулому маволи [101].
Абдулмалик ибни Нўњ ва Фоиќ аз он њазимат ба Бухоро расиданд
ва Бектузун ба Нисобур омад ва Абулќосим ибни Симљўр ба Ќањистон
рафт. Ва кавкаби саъди Сайфуддавла бо бурљи шараф расид ва улувви
љадду камоли иќболи ў аз зирваи афлок баргузашт ва мулки Хуросон
ва виросати салтанати Оли Сомон ўро муњанно505 ва муњайё шуд ва
мунозиону муоризони ў дар атрофу акнофи љањон мутафарриќ ва
мутамаззиќ гаштанд. Байт:
Зи чанголи шерон бурун кард мулк,
Зи коми нањангон баровард ком.
504
505

Ањвол љамъи њавл – тарсњо, бимњо.
Муњанно – 1. Гуворо шуда 2. Дур аз ранљу зањмат.
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Баъд аз он ваќъа506 рўй ба Тўс овард, то Бектузуну Абулќосими
Симљўрї ба њам напайванданд ва аз иљтимои эшон фасоде њодис
нагардад ва фитнае мутаваллид нашавад. Бектузун аз он хавф роњи
Љурљон пеш гирифт ва султон Арслони Љозибро бар аќаби ў бифристод,
то чун русуми нуљум дар паи афорит бар асари ў мерафт, то ўро аз
њудуди Хуросон берун кард ва рўй ба хидмат нињод. Ва султон Тўсро
дар эътидоди ў овард ва ўро бо љамъе аз табаќоти лашкар ба Тўс
бигузошт ва ба Њирот рафт аз бањри мутолаати он аъмол ва таљдиди
ањд бад-он маросиму атлол.507 Ва Бектузун чун фурсати ѓайбати
султон дарёфт, дигарбор ба Нисобур омад ва изњори шиори даъвати
Абдулмалик оѓоз нињод ва надонист, ки мулке, ки даоими мабонии
он ба дасти тасорифи айём мунњадим шуд ва ќавоиди он ба њукми
тамодии рўзгор воњї гашт, ба саъйи ботил ва љањди бењосил мунтаиш
нагардад ва хишт, ки аз ќолаб берун афтод, истиќрори ў дар макони
маъњуд имкон надорад. Ва мањсули ин њаракат он буд, ки султонро
кулфати муовадат ва машаќќати мурољаат тањаммул боист кард, то
ба як ракзат бар сари ў давонид ва ў ба роњи Абевард берун рафт. Ва
лашкари султон бар асари ў мерафт, то ба роњи биёбон рўй ба Марв
нињод ва хост, то дар Марв нишинад ва ба њисонати шањр мунњасир
шавад. Ањли Марв ба таассуб ва њаводории султон бархостанд ва ўро
љавоб боздоданд. Ў аз сари ѓайз шањрро ѓорат кард ва дар биёбони
Омул ба Бухоро рафт.
Ва чун арсаи Хуросон аз Бектузун ва атбои ў холї шуд, султон
Арслони Љозибро ба Ќањистон фиристод, то Абулќосими Симљўриро
аз он ноњият берун тозад ва тамаи ў, ки дар интиош ва иртиёш баста
буд, дар ком шиканад.
Арслон ба Ќањистон рафт ва бо ў масоф(ф) дод ва ўро шикаста
ба навоњии Табас андохт. Ва султон ќиёдати љуюш ба бародари хеш —
Наср ибни Носируддин тафвиз кард ва ўро ба Нисобур фиристод ва
хештан ба Балх рафт ва онро дорулмулк сохт ва он љойгоњ бар сарири
салтанат нишаст.
Ва дар ин сафар рўзе ба њудуди Марвруд бо чанд ѓулом ба
шикор рафта буд ва амир Исмоил ва Нўштекини Кољ, ки аз умарои
Носируддин буд, дар хидмати ў буданд. Султонро дар њиззати нишоти
шикор илтифот афтод, Нўштекинро дид — даст ба шамшер ёзида,
мунтазири имо ва иљозати амир Исмоил. Ва султон инкори амир
Исмоил бар Нўштекин дар он њол дарёфт ва муоянаи ѓамзу рамзи
чашми ў бидид. Аммо аз он истишорат бисоти тўњмат густурда шуд
ва махоили райбат зоњир гашт. Чун фурў омад, Нўштекинро ба ќатл
овард ва бародарро пеш хонд ва аз кайфияти он њол бањсу истикшоф
506
507

Ваќъа – корзор, љанг.
Атлол љамъи талал – харобањо, вайронањо.
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кард. Амир Исмоил аз хиёнати он хоин ва хубси сарирати он ѓаддор
табарро намуд ва миёни эшон муфовазоту муќовалоти бисёр рафт. Ва
султон эњтиёти мулк ва салоњи ваќт дар он дид, ки амир Исмоилро ба
чанд њофизу њорис аз хавосси њазрати хеш супурад, чи донист, ки ду теѓ
дар як ниём нагунљад ва аз љамъияти ду шоњ бар як риќъа муљодалат
хезад ва вуљуди ду фањл508 дар рамае ба мунотања кашад.
Ва султон ба ваќти истинзоли амир Исмоил аз ќалъаи Fазнин
дар маљлиси унс бо ў дар мубосатат омад ва аз макнуни замири ў
истидрољ509 кард ва пурсид, ки: «Агар чунонки иттифоќи зафару нусрат,
ки моро афтод, туро афтодї ва ман дар дасти ту асир гаштаме, бо ман
чї тариќ хостї супурдан? Ва бар чї ваљњ дар њаќќи ман андеша хостї
кард?» Амир Исмоил аз сари саломати садр ва ростии дарун гуфт, ки:
«Андеша доштам, ки туро ба ќалъае фиристам ва њар он чи муроду
таманнои ту бошад – аз асбобу ѓулому канизаку адавоти муошират
барои ту тартиб дињам ва њар чи аз љониби ту иќтироњ афтад – аз
абвоби амонї ва анвои мабоѓї мабзул дорам».
Султон бо ў њам бар он тариќ пеш гирифт ва бар ќазийяти нийяти
ў кор кард ва ўро ба волии Љузљон супурд ва ба њиросати љониби
таваффури масолињи ў васийят фармуд ва асбоби маишати ў бар њасби
машиййяту иродати ў тартиб дод. Ва мардум аз камоли караму саљоњати
ахлоќи султон, ки дебочаи маолї бад-он ороста аст ва кисвати маонї
бад-он мутарраз, тааљљуб намуданд. Ва љое, ки авотифи ќаробат ва
шавофеи ухувват ќоим бошад, ин маънї мустаѓриб набувад. Аммо дар
њаќќи аљониб, ки ба љинояти азим ва хиёнати зоњир тазоњур намуда
буданд ва дар мухолафату муонадати ў ќадам гузорида ва ба аљрому
осоми510 шанеъ гаронбор шуда ба ваќти ќудрат ва њангоми фурсат
оташи хашму ѓайз ба оби њилму афв фурў нишондї ва иѓзову аѓмози
кор бастї ва аз сари њафавот ва зуллот бархостї. Ва агар дар боби
сиёсат ва таърики љониён тањрике рафтї, ба лафзи муборак рондї, ки:
«Подшоњи оќил бояд ки дар њоли хашм аз мардум он ситонад, ки дар
њолати ризо ба тадоруки он ќиём тавонад намуд ва дар итлофи511 чизе
саъй кунад, ки бар ахлофи512 он ќодир бошад ва тафвити рўњу абтоли
њаётро тадорук мумкин нагардад ва талофи сурат набандад». Байт:
Писандиву њамдостонї кунї,
Ки љондориву љонситонї кунї!

Фањл – 1. Нар 2. Марди бообрў, мўътабар.
Истидрољ – наздик кардан ба сўи чизе батадриљ.
510
Осом љамъи исм – гуноњњо.
511
Итлоф – њалок кардан, нест кардан.
512
Ахлоф љамъи хилфа – 1.Ихтилоф 2.Омадушуди шабу рўз 3.Ваќт аз авќот.
508
509
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ЗИКРИ ХИЛЪАТЕ, КИ АМИРУЛМЎЪМИНИН АЛЌОДИР БИЛЛОЊ БА СУЛТОН ЯМИНУДДАВЛА ВА
АМИНУЛМИЛЛА ФИРИСТОД
Амирулмўъминин ал-Ќодир Биллоњ хилъате нафис ва ташрифе
гаронмоя ба султон фиристод, ки дар њеч ањд њеч касро аз мулуку
салотин ба мисли он каромат аз сарои имомат мушарраф нагардонида
буданд ва ўро «Яминуддавла ва аминулмилла» лаќаб доданд, лаќабе,
ки дар хизонаи лутфи Бории таъоло махзун буд аз бањри ў ва аз
мушоракати аѓёр мањфузу масун. Ва султон он хилъат, ки бар ќадди
маолии ў бофта буданд ва аз њазрати нубуввату мавќифи хилофат бадон саодату каромат ёфта, дарпўшид ва бар тахти салтанат нишаст.
Ва умарои Хуросон ва бузургони атроф дар маљлиси ў саф кашиданд
ва пеши тахти ў биистоданд ва ба хидмату тоати ў камар бастанд.
Ва њамгинонро дар маљлиси унс биншонд ва њар якро ба аворифи
саний(й)513 ва авоиди љасим514 бинавохт ва ба хилъатњои самин ва
бахшишњои беандоза мушарраф гардонид. Ва њукми салтанату
подшоњии ў дар нисоби субот муќаррар гашт ва дилњои хоссу ом ва
шарифу вазиъ бар мутоваати ў ќарор гирифт ва корњои ў ба низом
пайваст ва ањволи мамолики Хуросон дар канафи иёлат ва кафолати
ў муттасиќ ва мунтазим шуд ва ба юмни тоат ва њусни тибоати
мавќифи хилофат ва суддати имомат истиот љуст ва ба шиори даъвати
ањли байти нубувват ва изњори калимаи њаќ дар мушояати хонадони
рисолат тазоњур намуд. Ва њар сол нийяти ѓазве дар диёри Њинд аз
барои нусрати авлиёи дин ва ќамъи аъдои ислом назр кард ва онро
василати низоми мулк ва ќивоми давлат ва саломати њол ва суботи
кори хеш сохт, чунонки насси Ќуръони маљид бад-он нотиќ аст: Йо
аййуња-л-лазина оману ин тансуру-л-Лоња йансуркум ва йусаббит
аќдомакум.515

Аворифи (љамъи орифа) саний(й) – некўињои олирутба, баланд.
Авоиди (љамъи оид) љасим – фоидањои бузург.
515
Эй касоне, ки имон овардаед, агар Худойро ёрї дињед, Худой шуморо ёрї дињад ва
ќадамњои шуморо барљой медорад (Сураи Муњаммад, ояти 7).
513
514
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ЗИКРИ БОЗГАШТАНИ АБДУЛМАЛИК
ИБНИ НЎЊ БО БУХОРО
Чун Абдулмалик ибни Нўњ ва Фоиќ аз он њазимат ба Бухоро
расиданд ва Бектузун низ бад-эшон пайваст ва лашкарњои мутафарриќ
љамъ шуд, дигар бор хаёли истиќлол ва умеди интиош ва тамаи иртиёш
пеш гирифтанд ва андешаи истинофи мунољазат ва муборазат бар
мизољи эшон муставлї шуд. Ва ногоњ Фоиќ, ки рўи разма ва тирози
њулла ва умдаи љумла буд, дар аснои ин њол фурў шуд. Ва аз он сабаб
мароири516 азимати эшон мунтаќаз гашт ва анвои заъфу инхизол дар
замоиру сароири эшон мутамаккин шуд. Ва Эликхон ба Бухоро омад
ва аз сари муходаату мумокарат бо Абдулмалик тариќи муволоту
мумолот пеш гирифт ва гуфт: «Инда-ш-шадоиди тазњабу-л-ањќоду.517
Агарчи дар собиќа назаъоту-ш-шаётин518 дар ифсоди муоќиди видод
ва њадми ќавоиди иттињод таъсир кардааст ва вањшате њодис гашта,
аммо «окулу лањма ахї ва ло адаъуњу ли акли ѓайрї»519 бо ќурби дор
ва тааккуди асбоби љавор, маро муњофазат бар масолењи ин давлат ва
тазаммуру танаммур аз љињати њулули накбат ба соњати ин мамлакат
вољиб аст ва чун бегона дар миён омад ва ба хонаи ќадиму мансаби
мавруси Оли Сомон гардани тамаъ дароз кард, он мудофаат бар ман
лозим аст ва он мумонаат дар зиммати њиммати ман вољиб».
Эшон он ишва бихариданд ва ба захорифи аќволу махориќи
афъоли ў маѓрур гаштанд. Бектузун ва Янолтекини Фоиќї ва дигар
ќувводу умаро ба истиќболи ў равон шуданд. Ва чун дар маљлиси ў
ќарор гирифтанд, њамгинонро муњкам бубаст ва амволу мароќибу
аслињаи њама ба торољ бидод. Ва Абдулмалик аз ѓуссаи ин њилату
мењнати ин ѓилат бесомон шуд ва љуз гурехтану даст дар домани
ихтифо овехтан чора надонист. Ва Эликхон рўзи сешанбе дањуми
зулќаъдаи санаи тисъа ва самонина ва салосумиа (10.ХI./23.Х.999) дар
Бухоро омад ва ба сарои аморат нузул кард ва љосусонро баргумошт,
то Абдулмаликро ба даст оварданд ва ўро бигирифт ва ба Ўзканд
фиристод ва ў он љойгоњ сипарї шуд ва шўълаи давлати Оли Сомон
Мароир љамъи марир – танобњои тофта; ресмонњои мањкам.
Аз масалњои маъмулу маъруфи мардуми араб аст: «Њангоми сахтињо кинањо аз миён
меравад».
518
Њамин тавр омада, вале асањ «назѓу-ш-шайтон» аст, ба маънии «васвасањои шайтон».
519
Гўшти бародари худро мехўрам ва намегузорам, ки касе онро бихўрад. Ин аз
масалњои маъруф ва ќадими араб аст ва онро дар мавриде истифода баранд, ки ду ё чанд
тан бо њам ихтилоф дошта бошанд, вале дар баробари душмани сеюм бо њам муттањид
шаванд.
516
517
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якборагї фурў мурд ва њоли эшон ба завол расид. Сунната-л-Лоњи фїл-лазина халав мин ќаблу ва лан таљида лисуннати-л-Лоњи табдилан.520

ЗИКРИ ХУРУЉИ МУНТАСИР АБЎИБРОЊИМИ ИСМОИЛ
ИБНИ НЎЊ ВА ОН ЧИ МИЁНИ Ў ВА ЭЛИКХОН ВА АМИР НАСР
ИБНИ НОСИРУДДИН ЊОДИС ШУД
Чун Эликхон Бухоро бигирифт, Абулњориси макњул ва
Абдулмалик ва Абўиброњим ва Абўяъќуб – фарзандони Нўњ ибни
Мансурро ба даст овард ва аъмоми эшон – Абузакарийё ва Абўсолењ
ва дигар баќоёи арумаи Оли Сомонро бигрифт ва њамаро боздошт.
Бародаронро аз якдигар људо кард ва њар якро муфрад ба љое мањбус
кард, то ба љамъийят њилате насозанд ва махраље наљўянд. Абўиброњими
Мунтасир чодари канизаке, ки ба таањњуди эшон ќиём менамуд, дар
сар кашид ва дар хафорати он зий(й) аз мањбаси хеш берун гурехт ва
њоли ў мувофиќи њоли Кумайт521 буд, ки љомаи зан дарпўшид ва аз
муътаќали522 хеш халос ёфт ва ин абёт иншо кард, шеър:
Хараљту хуруља-л-ќидњи ќадња Ибни Муќбили
Ала-р-раѓми мин тилка-н-навобињи ва-л-мушлї.
Алайна сийобу-л-ѓонийоти ва дунањо
Саримату раъйин ашбањат саллата-н-насли њ102].
Ва Мунтасир чун аз њабс бадар афтод, дар хонаи пиразане аз
аљоизи Бухоро мутаворї шуд, то фаврати523 њодиса ва саврати524
воќиаи ў сукун ёфт ва толибони ў либоси яъс дарпўшиданд ва тамаъ
аз ў бибуриданд. Пас дар зиййи танаккур ба Хоразм рафт ва ба интисору талаби сор муташаммир шуд. Ва баќийяи авлиёи давлати Оли
Сомон рўй бад-ў нињоданд ва њашаме тамом фароњам омад. Ва Арслон
Болу ба Бухоро тохтан кард ва Љаъфартекинро бо њафдањ каси дигар
аз умаро ва маорифи ў асир кард ва ба Љурљония фпристод ва дигарон
љон берун бурданд ва пеши Эликхон рафтанд. Ва Арслон Болу то
њудуди Самарќанд бар асари эшон мерафт ва никоятњо мерасонид.
Ва чун ба ќантараи525 Кўњак расид, Текинхон-шањнаи Самарќанд аз
Ин суннати Худост, ки дар миёни пешиниён низ буд ва дар суннати Худо таѓйире
нахоњї ёфт (Сураи Ањзоб, ояти 62).
521
Аз маънии матн бармеояд, ки шоир будааст ва зоњиран аз муосирони муаллиф.
522
Муътаќал – мањбас, боздоштгоњ.
523
Фаврат – шиддат ва љўшиши хашм.
524
Саврат – тезї ва тундии њар чиз.
525
Ќантара – пул, маъбар, љиср, кўпрук.
520
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ќибали Эликхон – бо лашкари тамом он љойгоњ муќим буд ва љамъе,
ки аз Бухоро мунњазим мешуданд, замимаи эшон мегаштанд ва ба
иттифоќ рўй ба Арслон Болу нињоданд. Ў рўй аз эшон барнатофт ва
ба муњорабату музорабат биистод ва эшонро бишкаст ва рањлу саќали
эшон ба ѓанимат биёвард. Ва Мунтасир ба Бухоро омад ва ањли Бухоро
ба ќудуми ў шодмонагї намуданд ва якдигарро тањният мекарданд.
Чун Эликхон аз ин њол огоњ шуд, лашкар љамъ кард ва азми
муовадат мусаммам фармуд. Арслон Болу бо њазрати Мунтасир омаду
маслањати ваќт ва мурооти боби њазм дар он дид, ки ба Омулшат
омаданд ва муомалоти он навоњї њосил карданд ва ба роњи биёбон
рўй ба Абевард нињоданд ва саводи Абевард ва он навоњї бо тасарруф
гирифтанд. Ва аз он љойгоњ ба Нисобур омаданд ва миёни эшон ва
Наср ибни Носируддин бар зоњири Нисобур муњорабат рафт. Ва
амир Наср аз касрати савод ва такосуфи аъдоди эшон эњтиёт дар он
шинохт, ки чун љамшеди хуршед дар тутуќи Оли Аббос мўњтаљиб шуд,
бар маркаби акњаби шаб рўй ба Марв овард ва Нисобур бозгузошт.
Ва њамаи шаб дар ситраи хавофии зулмат ќатъи фаёфии526 он масофат
мекард. Ва чун ѓурраи субњ аз уфуќи машриќ пайдо шуд, ба њудуди
Бузљон расида буд ва аз он љо ба Њирот рафт. Шеър:
Ва лайса фирору-л-йавми оран ала-л-фато
Изо урифат минњу-ш-шуљоъату би-л-амси [103].
Чун ин хабар ба султон расид, дарњол кўч кард ва бар сабили
истеъљол ба Нисобур омад. Ва Мунтасир чун аз иќболи роёти ў хабар
ёфт, аз пеш бархост ва ба Исфароин рафт. Ва хост, ки ба љибояти хирољу
пстењсоси527 муъомалоти он навоњї интифое намояд. Муяссар нашуд
ва имкони таваќќуф наёфт. Ќасди вилояти Шамсулмаолї Ќобус ибни
Вушмгир кард ва ба истизњор љониби ў эътизод сохт. Шамсулмаолї
дар маърифати ќадри ў ва таќдими хадамоти писандида ба њама ѓояте
бирасид ва дар љумлаи туњафу мабор(р), ки бад-ў фиристод, дањ сар
асби тозї буд бо зину сарафсори зар ва сї сар бо зини симкўфт ва сї
сар бо љулњои абрешим ва бист сар устур бо зини зару сим ва сї сар
устур бор муваќќар ба фаршњои фохир ва амтиаи нодир ва мањмулоти
Табаристон ва олоту асбоби подшоњона ва њазор-њазор дирами шоњї
ва сї њазор динор зари сурх ва панљоњ тахт љомаи мулавван аз љомањои

526
527

Фаёфї – биёбон.
Истењсос – барангехтани касе, ба даст овардану тасарруфи амвол.
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тустарї ва саќлотуни азудї528 ва њуллањои фахрї ва хазњои тоќї529 ва
катонњои мисрї. Ва лашкари ўро бистгонї тартиб дод, ки дар вуљўњи
муњиммот ва аворизи њољот сарф кунанд. Ва ўро гуфт: «Маслањати
ваќт дар он аст, ки ба Рай равї, то ман писарони хеш — Доро ва
Манучењр — дар хидмати роёти ту бифиристам, чї тахти Рай отил
аст ва кори он навоњї мутазалзил. Ва он хитта ба малике ѓолиб ва
подшоње ќоњир мўњтољ. Ва подшоње, ки мутаќаллиди њукми он тараф
буд, аз миён бархост ва лашкар ба ихтилофи њаво ва ташвиши ваќт
ва тафриќи калима моил, бад-он тараф рикоб ранља бояд кард ва он
вилоятро бо тасарруф гирифтан ва дар мансаби аморат мутамаккин
гаштан ва ба сукунат аз он љойгоњ азми Хуросон ва тариќи муовадат
бад_он љо ва талаби хонаи маврус тартиб додан».
Ин ишорат ќабул кард ва баъд аз истињорат нањзат фармуд ва
бар зоњири Рай фурў омад. Сипоње, ки дар шањр муќим буданд, берун
омаданд ва дар муќобили ў хаймањо бизаданд. Ва ба Арслон Болу ва
Абулќосими Симљўрї ва дигар умарои давлат дасисонро фиристоданд
ва ба амволи манќуд ва хадамоти мавъуд эшонро бифирефтанд, то
њама муттафиќ шуданд ва Мунтасирро аз он рой бигардониданд. Ва
гуфтанд: «Љалолати ќадр ва набоњати зикри ту зиёдат аз он аст, ки
хештанро дар маърази љамоате орї, ки тоати туро камар бастаанд ва
ба хидмати ливои ту истисъод љуста ва ба њуќуќи ќаробат мутавассил
ва ба авохиру савобиќи азиммат мутазарреъ ва мутавассил. Ва дар
боби эшон сухани соњибѓаразе масмўъ дорї, ки мехоњад то моро ба
дасти аъвону ансори ту гирад ва дар танаввуре, ки ба дасти атбоъ
ва ашёи ту тофта шавад, фатир бандад. Агар коре ба мурод барояд,
фоидат бад-ў бозгардад ва агар, ва-л-иёзу би-л-Лоњ530, чашми захме
расад ё аљзе афтад, ин ор бар љабини давлат боќї бимонад».
Мунтасир ин захориф маќбул дошт ва аз дари Рай кўч кард
ва ба роњи Домѓон берун рафт. Ва Дорову Манучењр аз мусоњабати
ў бозистоданд ва бо Љурљон рафтанд. Ва он тадбир ботил шуд ва
Саќлотуни азудї – саклотун дар асл љомае (ё моњут) аст, ки аз як навъ порчаи абрешимии зардўзишуда дўхта мешуд. Ин порчаи абрешимиро дар Баѓдод мебофтанд ва он
шўњрати бисёр дошт. Муаллифи асар вожаи «саќлотун»-ро ба нисбат ба «азудї» зикр кардааст. Маќсуди муаллиф Азудуддавла аст, зеро чунонки муаллифи «Луѓатномаи Дењдудо»
ќайд мекунад: «Бењтар аз њама ќисми саќлотун он буд, ки Азудуддавла ихтиёр карда буд»
(ниг. «Луѓатномаи Дењхудо, моддаи «Саќлотун»).
529
Саќлотуни азудї – саклотун дар асл љомае (ё моњут) аст, ки аз як навъ порчаи абрешимии зардўзишуда дўхта мешуд. Ин порчаи абрешимиро дар Баѓдод мебофтанд ва он
шўњрати бисёр дошт. Муаллифи асар вожаи «саќлотун»-ро ба нисбат ба «азудї» зикр кардааст. Маќсуди муаллиф Азудуддавла аст, зеро чунонки муаллифи «Луѓатномаи Дењдудо»
ќайд мекунад: «Бењтар аз њама ќисми саќлотун он буд, ки Азудуддавла ихтиёр карда буд»
(ниг. «Луѓатномаи Дењхудо, моддаи «Саќлотун»).
530
Яъне Худо накарда.
528

141

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

Тарҷумаи Таърихи Яминӣ
он таќдир мунтаќаз гашт ва изо арода-ал-Лоњу биќавмин суан фало
марадда лању ва молањум мин дунињи мин волин531.
Ва чун Мунтасир ба Нисобур омад, амир Наср он љо буд.
Андешид, ки агар таваќќуфе кунад ва ба мумонаат бозистад, набояд ки
чашми захме бар он мўљиб, ки дар садамаи аввал ва навбати мозї буд
— бирасад. Аз пеш бархост ва ба љониби Бузљон рафт. Ва дар шавволи
санаи ињдо ва тисъина ва салосумиа (Х.391/УIII.1001) Мунтасир дигар
бор ба Нисобур ќарор гирифт ва уммолро бар сари аъмол фиристод ва
мутолабати амвол ва истихрољи муомалот оѓоз нињод. Ва соњибљайш
Наср ибни Носируддин аз султон мадад хост. Амир њољиб Алтунтошро,
ки волии Њирот буд, бо лашкаре тамом ба муованати ў фиристод. Ва
чун ў ба ќуввати он мадад мустазњар шуд, рўй ба Нисобур овард. Ва
Мунтасир Арслон Болу ва Абулќосими Симљўриро ба муносабати ў
фиристод ва миёни эшон кўшишу кушиши бисёр рафт. Ва лашкари
амир Наср ба шамшери интисор дод аз лашкари Мунтасир бистаданд
ва оќибат эшонро бишкастанд, фаваллав ало адборињим нуфуран ва
кона амру-л-Лоњи ќадаран маќдуран.532
Ва амир Наср дар Нисобур рафт ва мардуми шањр шодї намуданд
ва озин бастанд ва чун ќатрањои борон нусори533 зару сим рехтан
гирифтанд. Ва Мунтасир ба роњи Абевард берун рафт. Ва лашкари
амир Наср бар аќаби ў равона шуданд, то ўро ба њудуди Љурљон
андохтанд. Ва амир Шамсулмаолї Ќобус ду њазор мард аз анљоди
акрод ба мудофаати ў пеш бозфиристод, то ўро љавоб боздоданд ва
аз њудуди мамлакати ў биронданд. Ва дар он мењнат фурў монд ва
бидонист, ки ба дари Рай ройи хато кард ва дар мухолафати Ќобус ва
радди насињати ў роњи савоб гум шуд. Ва ба Арслон Болу мутаѓаййир
гашт ба сабаби тањаккуме, ки мекард ва дар умури мулк ва њаводиси
муњиммот истило менамуд ва аз сари шатату љадал сухан меронд. Ва
он вањшат ба истењком пайваст ва он кина дар дили Мунтасир росих
шуд ва нисбате дигар дар њазимати Нисобур аз пеши амир Наср
бад-ў карданд, ки аз сари мунофасату муњосадати Абулќосим дар он
масоф(ф) љидде нанамуд ва роњи тахозул пеш гирифт. Ва ин нисбат низ
мадади он вањшат шуд ва Мунтасир аз сари он њиќд Арслон Болуро
ба ќатл овард. Ва лашкар љумла аз он воќиа ошуфта шуданд ва њама
забони инкору ваќиат дар Мунтасир кашиданд.
531
Ин љо иќтибос аз ояти 11-уми Сураи Раъди Ќуръони маљид аст, ки дар он Худо
мегўяд: «Ва њар гоњ Худо ирода кунад, ки ќавмеро ба бадии аъмолашон иќоб кунад, њељ
роњи дифоъе надошта ва њељ касро, љуз Худо, ёрои он ки он бало бигардонад, нест».
532
Эшон рў гардониданд ва рамиданд ва њамаи корњои Худо ба таќдиру андоза аст.
Му-аллиф аз оятњои мухталифи сурањои гуногуни Ќуръони азимушшаън, масалан ояти
46 Сураи Исроъ, ояти 38 Сураи Ањзоб, як љумлаи дигаре зоњиран барои таќвияти фикри
хеш, сохтааст.
533
Нусор – он чи, ки бар сар ё дар пойи касе (арўс масалан) бипошанд.
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Абулќосими Симљўрї ба мараммати он њол ва рафўи534 он хараќ
бозистод ва таскини он ноира ва итфои он љамара бикард, то њама
сокин шуданд ва он шўришу изтироб нуќсон пазируфт. Ва бар азми
љониби Сарахс иттифоќ карданд, то ба заими он буќъа, ки ба Писари
Фаќењ маъруф буд, мустазњар шаванд, чи ў мутаассиби Мунтасир
буд ва дар њаќќи ў хадамоти писандида карда ва ба молу созу уддат
мадад дода. Чун ба Сарахс расид ва ба молу муомалот ва абвобулмоли
Сарахс ва муованату ирфоди имдоди заими он љо мунтаишулњол шуд,
амир њољибулљайш Наср донист, ки муќоми эшон он љойгоњ бар тамае
ботил ва андешае фосид муштамил аст. Бо лашкаре бар сари эшон тохт
ва Мунтасир бо њашами хеш берун омад ва баробар бистод ва љанге
сахт миёни фариќайн ќоим шуд. Њукми осмонї ва таќдири раббонї
дар таѓйири ањволу табдили ибдол535 ѓолиб омад ва боди ќабули
иќболи амир Наср аз мањабби лутфи илоњї бивазид ва бидабури адбор
лашкари Мунтасирро дар хок рехт536. Ва Абулќосими Симљўриро дар
банди каманде пеши амир Наср оварданд ва Тузтош њољиб, ки соид
ва ёри мусоиду рукни авсаќи Мунтасир буд, њамчунин гирифтор шуд.
Ва муаззами сипоњ асири таќдир гашт ва њамгинонро дар либоси ору
хасор ба Ѓазна бурданд.
Ва Мунтасир њоиру оир дар ахтори мањолик ва аќтори масолик
овора шуд. Ва амир Наср дар канафи иќболу давлат ва замони таъйиду
нусрат рўй бо мустаќарри иззи хеш нињод. Ва Абўмансур дар зикри ин
воќеа ќасидае мегўяд, дар асли китоб мастур аст, ду байт аз он эрод
карда омад. Шеър:
Табаллаљати-л-аййому ан ѓуррати-д-дањри
Ва њаллат биањли-л-баѓйи ќосимату-з-зањри.
Фаќад љоа насру-л-Лоњи ва-л-фатњу муќбилан
Ила-л-малики-л-мансури саййидино Насри [104].
Ва ин ќитъа Абўсаъд ибни Дўст ал-Абї537 гуфтааст, шеър:
Рафў – дўхти порагињо ва сўрохињои порчаву љома ба навъе, ки ба суњулат маълум
на-шавад.
535
Ибдол љамъи бадал – пешомадњо, њолатњо.
536
Ва боди ќабули иќболи амир Наср аз мањабби лутфи илоњї бивазид ва бидабури адбор лашкари Мунтасирро дар хок рехт - «дабур» дар асл маънии «боди паси пушт», «боди
маѓриб», «боди ќибла»-ро дорад, ки аз Маѓриб ба Машриќ мевазад. Ва «дабур»-ро одатан муќобили «боди барин» ё «сабо» кор мефармоянд. Муаллифи «Луѓатномаи Дењхудо»
менигорад, ки «он аз маѓриб вазад ва ин бодро атиббо бад шуморанд». «Дабур» аслан калимаи арабї буда, љамъи он «адбор» аст, ки маънии «пушт»-ро дорад. Ва чун ин бод аз
љониби пушти Каъба мевазад, онро «дабур» ном карданд. «Би» ќисмати аввали он пешоянди арабиест, ки муродифи тољикии он «ба» аст.
537
Абўсаъд (Абўсаид) ибни Дўст, Абдуррањмон ибни Муњаммад (тав.с. 968- ваф.с.1040)
шоир, адиби арабизабони авохири ањди Сомониён ва авоили ањди Ѓазнавиён, њаким ва
донишманд. Саолибї ўро њамчун «яке аз бузургони фазлу адаб дар Нишопур» муаррифї
намуда, дар фиќњу адаб ва назму наср дасти ќавї доштанашро таъкид мекунад («Ятиматуд-дањр», љ. 4, с. 491).
534
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Ли-л-амири-л-музаффари-л-олими-л-оДили фино Абї-л-Музаффари Насри.
Карамун фї шуљоатин ва сахоин
Фї вафоин ва давлатин маъа насри.
Ва маъолин лав ромањо Бухтунасрин
Йавма фахрин уъйат ало бухта насри.
Фабињи наќтаъу-л-хатуба ва нафро
Ва бињи надфаъу-л-каруба ва насро [105].
Ва Мунтасир аз он њазимат ба миёни туркони Ѓуз афтод ва эшон
лофи хидматгории Оли Сомон задандї ва дар њавову валои эшон
ќадам гузоридандї. Ба маќдами ў мубоњот намуданд ва ќасди ў ба
эњтимоми эшон шарафе тамом шинохтанд ва ба мададу муованати ў
камар бастанд ва якдигарро бар ирфони ќадри хонаи карим ва карами
амими ў тањрису тањриз карданд. Ва дар хидмати ливои ў ба вилояти
Эликхон рафтанд. Ва Эликхон чун аз ќудуми Мунтасир хабар ёфт, ба
интисор бархост ва аз њашами турк халќе ба анбўњ фароњам кард ва ба
њудуди Самарќанд омад. Ва лашкари Ѓуз дар боби ў андеша карданд
ва њосили тадбиру таќдири эшон он буд, ки бархонданд, шеър:
Фадаъав низоли факунту аввала нозилин
Ва алома аркабуњу изо лам анзили [106].
Ва бар Эликхон шабехун карданд. Ва чун сафинаи субњ аз
ѓарќоби зулмат бар соњили уфуќ расид, дар сари эшон афтоданд ва
љамъе аз маорифи ў асир карданд ва халќеро ба шамшер дароварданд
ва созу бунгоњи эшон ба торољ доданд ва ѓанимате вофир аз амволу
асбоби эшон њосил карданд ва бозгардиданд. Ва асироне, ки доштанд,
ба дасти Мунтасир надоданд. Ва дар афвоњ афтод, ки эшон бар
муљодалати Эликхон пушаймон гаштаанд ва дари узр мекўбанд ва ба
эътоќу итлоќи асирон бад-ў таќарруб хоњанд љуст.
Мунтасир аз ин андеша мусташъар шуд ва беором гашт. Ва ќурби
хафтсад савор аз хавоссу сиќоти хеш бигузид ва аз миёни ѓуз берун
омад. Чун ба канори Љайњун расид, ях баста буд. Бифармуд, то коњ
бар рўи яхбанд пошиданд ва бигузаштанд. Чун лашкари ѓузро хабар
шуд ва бар паи ў равона шуданд рўз шуда буд ва офтоб тулўъ карда
ва маъбар тофта ва убур мутааззир шуда. Мунтасир ба Омулшат фурў
омад ва ба султон нома навишт. Ва аз њуќуќи аслоф ва азиммаи он
ашроф ёд дод ва аз шиддати њолу тамодии айёми мењнат ва тарокуми
амвољи курбату маќосоти шадоиди ѓурбат нолиш кард ва ба канафи
шафќату раъфат ва сояи ишфоќу ишболи ў паноњид. Ва зимоми
мутоваату инќиёд ба дасти ихтиёру муроди ў дод. Ва гуфт:
«Аз дида, ки наќши ту намудам, ту бењї
В-аз дил, ки фурў гузошт зудам, ту бењї.
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В-аз љон, ки надошт њеч судам, ту бењї,

Дидам њамарову озмудам, ту бењї.
Агар аз ширъаи538 лутфату сањифаи карамат ба шарбате оби
њаёт ва фасле аз боби наљот бањраманд шавам, њалќаи хидмат дар гўш
кунам ва камари мутоваат бар миён бандам. Ва агар дар сояи давлатат
љой дињї, чун соя мулозими њазратат шавам. Ва агар офтобвор чароѓе
дар хонаи зулмонии мењнатам дорї, чун офтоб ба машъаладории
даргањат бозистам». Ва дар ин абвоб сафоењи он сањоиф бинигошт ва
аз хизонаи фикр дуррњои шоњвор дар дурљи он нома дарљ кард. Ва аз
хавфи мазаррати туркони Ѓуз аз Омул кўч кард ва ба дари Марв рафт.
Ва ба Абўљаъфар – хоњарзода - кас фиристод ва аз дари рафви њол ва
садди њољати хеш маунате хост ва ба мададе аз созу силоњ истимоњате
кард.
Ва ў яке буд аз љумлаи арзолу анзол, ки дар айёми давлати Оли
Сомон ба давлат расида буд ва аз дунё њаззе ёфта. Луъми табиату
даноати њиммат ва хасосати убуввати ў аз њусни иртиёњу эњтизоз ба
хидмати чунон подшоњу подшоњзодае монеъ шуд, то дасти рад ба рўи
он мултамасот бознињод ва бар он иќтисор накард. То берун омад ва
дар муќобалаи ў ба муќоталат биистод.
Ѓуломони Мунтасир ба як савлат њушу буши ў чун њуруфи
тањаљљї аз њам бипароканданд. Ва Мунтасир ба роњи Абевард бирафт
ва дар шуњури санаи арбаъа ва тисъина ва салосумиа (394/1003—1004)
ба дари Абевард фурў омад. Ва султон дар ќабули пайѓому икроми
расулу тањќиќи маъмули ў осори арйањийят ва анвори карами саљийят
ва тањорати мањтид ва назоњати унсури карими хеш зоњир гардонид
ва њамле лоиќ бад-ў фиристод. Ва ба писари хоњарзода дар илтизоми
хидмат ва тањаррии марозї ва таваххии мабоѓии ў мисол дод. Ва ў
аз сари изтирор ва буни дандон хидмати Мунтасирро камар баст,
ло маъљуран ва ло машкуран539 ба тањсили муроди ў ќиём намуд ва
шодихае540 аз луъм бар рўи рўзгори ў зоњир шуд, ки солњо ору авори
он боќї бошад.
Ва Абўнасри њољиб — аз умарои султон — он љойгоњ муќим
буд. Чун Мунтасир бад-он њудуд расид, ба њавои давлати ў бархост
ва дар нусрати ливои ў љидди балеѓ намуд. Ва ањли Нисо бар ройи
ў дар мухолафати давлати султон ва мутобаати муоризи мулки ў
мункир шуданд. Ва аз вахомати оќибат ва тўњмати ризо ба њаракати
Абўнаср ва самти мушоракат дар он љарират мўњтариз гаштанд. Ва
ба Хоразмшоњ нома фиристоданд ва мадад хостанд. Ў Абулфазли
538
539

Ширъат – роње, ки ба сўи об равад, маљрои об, оброња.
Ло маъљуран ва ло машкуран – на ба таваќќўи аљру сипос ва музд.

540
Шодиха – сафедие, ки дар рўй ошкор шавад, ки ѓолибан киноя аз нишоне
аз кори зишт бошад.
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њољибро, ки аз машоњири љамоњири њазрати ў буд, мадад фиристод, то
дафъи мазаррату кифояти мааррати он лашкар бикунад.
Абўнаср парда аз сари он муморот541 баргирифт ва дар хидмати
рояти Мунтасир пеши ў бозрафт ва ба рустоќи Устуво ба њам расиданд.
Ва дар нимшабе, ки шаби торї ва њавои ќорї ќуввати босираро аз
мушоњадати ашхос ва мутолааи аљсом маъзул карда буд ва садде аз
зулмат дар пеши мардумаки дида кашида, бо Абулфазл ва лашкари
Хоразм масоф(ф) доданд ва то шањбози субњ аз нишемани уфуќ бол
бигушод, якдигарро бе муњобо тўъмаи шамшеру тиру синон мекарданд.
Чун арўси рўз хизоби зулмат фурў шуст, Абўнасри њољиб ва
писари Њусомуддавла бо гурўње аз ансори Мунтасир бар сањрои
маърака кушта гашта буданд ва дигарон овора шуда. Ва Мунтасир ба
Исфароин афтод ва мардуми Исфароин аз хавфи фитна ба мумонаат
бархостанд. Ва ў бо фавље мардум, ки бо ў монда буданд, чун гови
харос542 гирди хеш бармеомад ва саргардон дар аводили туруќ
тараддуд мекард, то ба њудуди Сарахс афтод. Ва он љойгоњ чанд рўз
таваќќуф кард, то сипоње, ки аз вай мутафарриќ шуда буданд, бо вай
расиданд. Ва аз Љайњун гузар кард ва ба соњили Ќайтон фуруд омад.
Шањнаи Бухоро ба мудофаати ў берун омад ва ў, ба њукми он ки
мањрабе надошт, бо ў ба муќоталат биистод ва аз љонибайн кўшиши
бисёр рафт. Ва Мунтасир ба љањде тамом љон аз миён берун бурд ва бо
Дарбанди Нур нишаст. Ва шањнаи Бухоро ба Дабусияи Суѓд рафт ва
њашаме, ки он љойгоњ муќим буд, бо хештан гирифт.
Мунтасир аз Дарбанди Нур бар эшон тохтан кард ва силки
љамъийяти эшон аз њам фурў гусаст ва њамаро овора гардонид. Ва
Писари Аламдор, ки сипањсолори Самарќанд буд,543 бо таассуби
Мунтасир бархост ва бо се њазор мард бад-ў пайваст. Ва хољагони
Самарќанд сесад нафар ѓуломи турк бо моле вофир бар сабили
таќарруб бад-ў фиристоданд. Ва аз њашами ѓуз љамъе бад-ў пайваст
ва ў ба мадади эшон мустазњар шуд ва шўълаи кори ў дигар бор
боло гирифт. Чун Эликхон аз интиоши ќуввату иртиёши шавкати ў
хабар ёфт, рўй ба муносабати ў овард. Ва ба дењи Бурнамаз аз њудуди
Самарќанд масоф(ф) доданд ва Эликхон њазимат шуд ва њашами ѓуз аз
лашкари ў ѓаноими мавфур ва захоири номањсур љамъ карданд. Ва ин
ваќъа дар шаъбони санаи арбаъа в тисъина ва салосумиа (VIII.394/У.
Муморот – љидол, ситеза.
Гови харос – гови осиёи бузург.
543
Њорис, мулаќќаб ба Ибни Аламдор (с. тав. ва с. ваф. номаълум), аз сарони сипоњи
охирин амири сомонї Абўиброњими Мунтасир. В.В. Бартолд номи ўро «Њорис» ва
лаќабашро «Ибни Аламдор» маънидод мекунад (Сочинения, т.1, с.331). Гардезї бошад,
мисли Утбї, номи ўро «Писари Аламдор» мењисобад («Зайн-ул-ахбор», с. 384). В.В. Бартольд ўро «сардори ѓозиёни Самарќанд» муаррифї менамояд (њамон љо).
541
542
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1004) буд.
Эликхон бо вилояти хеш рафт ва лашкарњо љамъ кард ва рўй ба
Мунтасир нињод. Ва њашами ѓуз аз Мунтасир људо шуда буданд ва
рўй ба манозилу масокини хеш овардаву ба ќисмати ѓаноим машѓул
гашта. Ба фазое, ки миёни Дизаку544 Ховас545 буд, масоф(ф) доданд. Ва
дар мувозоти саффайн ва мулоќоти фариќайн Абулњасани Тоќ бо панљ
њазор мард, ки аз атбоъи Мунтасир буданд, бо ў ѓадр карданд ва дар
љониби хон гардиданд. Мунтасир ночор роњи њазимат гирифт ва хон
бо лашкари ў ба интиќом биистод ва аз меѓи теѓ кўњу њомун аз селоби
хун пур кард ва аз он тоифа сибоъро ишбое тамом ва нусурро суре
банаво њосил шуд.
Ва Мунтасир ба шатти Љайњун омаду киштї наёфт. Дарахте чанд
барњам баст ва худро аз мазаррати лашкари хон бирањонид ва аз об
бигузашт. Ва галањо, ки дар он навоњиву гиёњзорњои он мароъї ёфт,
биронд ва бар њашами хеш ќисмат кард ва ба роњи биёбон ба Пули
Зоѓул омад.
Султонро аз вусули ў хабар доданд. Пеш аз интизоми кор ва
иљтимои њоли ў таъљил фармуд ва ба Балх омад. Ва Фареѓун ибни
Муњаммадро бо чињил алам аз афроди умаро ба тарди савод ва њасди
фасоди ў фиристод. Ва Мунтасир аз пеш бархост ва ба љониби Ќањистон
рафт, чи дар њамаи љањон мањрабе намеёфт ва ваљњи маќсаде намедид
ва њар куљо рўй метофт, аждањои офат дандон боз карда меёфт ва ба
њар љониб, ки мешитофт, шери мењнат чангол тез карда пазира медид.
Чун ба Ќањистон расид, соњибљайш Наср ибни Носируддин ва
Арслон Љозиб – волии Тўс ва Туѓонљаќ – волии Сарахс бар аќаби ў
равона шуданд. Ва ў аз хавфи эшон рўй ба љониби Љуманд нињод ва
аз он љо ба Бастом омад. Ва Шамсулмаолї Ќобус ду њазор мард аз
курдони Шоњзонї ба мудофаати ў фиристод, то ўро аз он њудуд изъољ
карданд ва ў ба љониби Биёр афтод ва аз он љойгоњ ба Нисо рафт.
Ва Писари Сурхаки Сомонї бад-ў нома фиристод ва ўро ба
мавоиди зур ва аќовили ѓурур бифирефт ва ба ионату мусоадат ва
муќовамати Эликхон мавъуд гардонид. Ва ў бар умеди он ишва бар
савби Бухоро рењлат кард ва чун ба чоњи њамод расид, лашкари ў аз
муќосоти асфор ва муоноти ахтор мутабаррим гашта буданд ва аз
мудофаати зарбу њарб ба сутўњ омада. Ўро фурў гузоштанд ва пеши
Сулаймону Софї рафтанд, ки њољибони Эликхон буданд ва аз њоли
Дизак дар сарчашмањои ќуруни вусто ба гунањои «Љизак, Љизах, Дизах, Дизаќ,
Љизоќ» низ зикр шудааст ва он аз ду љузъ – диз (диж, ќалъа) ва топоформанти –ак иборат
буда, маънояш «дижи хурд» аст. Дизак аз сеюмин шањри маъруфи Усрушана мањсуб мешуд ва дар ќисмати шимоли шарќии Харќона мавќеият дошт.
545
Ховас, ки дар сарчашмањо ба гунаи «Хавокас» низ зикр шудааст, шањраке аз тавобеи Усрушана буд. Њоло дар њудуди Љумњурии Ўзбакистон аст.
544
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заъфи марокибу хиффати мавокиб ва фулули мазорибу инсидоди
вуљўњи матолиби ў хабар доданд.
Чун Мунтасирро хабар шуд, лашкаре бисёр перомуни хаймаи
ў даромада буданд. Соате ба муторадату муљодалати эшон биистод,
пас рўй ба њазимат нињод ва бародарону хавосси ўро ба работи Бушро
бигирифтанд ва ба Ўзканд бурданд. Ва Мунтасир ба њиллаи Ибни
Буњайљи аъробї546 афтод. Ва Моњрў номе аз ќибали султон бар сари
эшон буд.
Эшонро бар зидди ў тањриз дод ва чун шаб даррасид, аљлофи он
араб бар ў њуљум карданд ва љони азизи ўро бар бод доданд ва хуни
шарифи ў дар хок рехтанд. Ва њамоно ин абёти Абўтаммоми Тої547
њикояте аст аз њоли ў ва ояте дар шаъни ў, шеър:
Фатан мота байна-т-таъни ва-з-зарби майтатан
Таќуму маќома-н-насри из фотању-н-насру.
Ва мо мота њатто мота мазрабу сайфињи
Мина-з-зарби ва иъталлат алайњи-л-ќана-с-сумру.
Фаасбата фї мустанќиъи-л-мавти риљлању
Ва ќола лањо мин тањти акмусики-л-њашру.
Fадо ѓудватан ва-л-њамду насљу ридоињи
Фалам йансариф илло ва акфонињи-л-аљру.
Мазо тоњира-л-асвоби лам табќа равзатун
Fадота саво илло иштањат аннањо ќабру.
Алайка салому-л-Лоњи ваќфан фаиннанї
Раайту-л-карима-л-њурра лайса лању умру [107].
Ва ќолаби ў ба дењи Моймурѓ548 аз ноњияти Рўди Боразм дар хок
Маќсуди муаллиф бошишгоњи ќавме аз тоифаи Ибни Буњайљ аст, ки дар он замон дар он љо маскан доштанд ва амири сомонї ба хонаи Холид ибни Нањид – мулаќќаб
ба «Кўрмуши арабї» ва аз нахустнамояндагони Банї Иљли Сарахс (маќтул с. 1004) фуруд омад. Бино ба ахбори сарчашмањои мутааддид, њокими ин мавзеъ аз љониби Султон
Мањмуд Моњрўй ном шахсе буд. Моњрўй дастае аз аъробро ба ќатли Мунтасир водошт ва
он гурўњ ўро ба ќатл расониданд (С. Абдуллоев. Амирони Сомонї, с. 323; Гардезї Зайнул-ахбор, с. 384-385).
547
Бино бар ишораи д-р Шиор ин шеър порае аз марсияи шоири машњури араб
Абўтаммом Њабиб ибни Авси Тої ( тав.с. 788 ё 803 ё 810, дењи Љосими Димишќ – ваф.с. 845
ё 846 ё 842, Мавсил) мебошад, ки дар марги Муњаммад ибни Њамид – сипањсолори номдори халифа Маъмун, ки зоњиран дар љанг бо Бобаки Хуррамдин ба соли 827 њалок шудааст, иншо намудааст. Ибни Надим иттилоъ медињад, ки ашъори ў то замони Сулї љамъ
оварда нашуда ва дар њудуди 200 вараќ буд, ки Сулї онро ба тартиби њуруф даровард
ва он дар њудуди 300 вараќ шуд. Њамзамон таъкид мекунад, ки ба ќалами ў «Китоб-улњамоса», «Китоб-ул-ихтиёрот мин шиъри-ш-шуъарои», «Китоб-ул-ихтиёрот мин шиърил-ќабоили» ва «Китоб-ул-фуњул» низ тааллуќ доранд («ал-Фењрист», с. 276).
548 Моймурѓ, ки дар сарчашмањо ба гунањои «Моямурѓ, Моймарѓ, Мошмуѓ, Моймуѓ»
низ забт гардидааст, номи се мавзеи гуногун дар он давр: 1) дењкадаи Бухоро, ки дар роњи
Нахшаб мавќеият доштааст; 2) дењкадаи Самарќанд; 3) шањраке бар канори Љайњун аз
њудуди Ќаршї («Луѓатномаи Дењхудо», моддаи «Моямурѓ») будааст.
546
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карданд дар моњи рабиъулаввали санаи хамса ва тисъина ва салосумиа
(III.395/ХII.1004). Ва чун хабари ин разийят ба султон расид, омилро
бигирифт ва ба зории зор бикушт ва њиллаи Ибни Буњайљ биѓоратид.
Ва якборагї шўълаи Оли Сомон фурў мурд ва кавкаби давлати эшон
соќит шуд ва кона-л-Лоњу ало кулли шайъин муќтадиран.549

ЗИКРИ УМАРОИ СОМОНЇ ВА МАЌОДИРИ АЙЁМИ
ЭШОН
Муддати мулку салтанати Оли Сомон ба Хуросону Мовароуннањр
ва дигар вилоёт, ки дар баъзе авќот дар њавзи мулки эшон буд аз
Систону Кирмону Љурљону Раю Табаристон то њудуди Сипоњон, саду
ду солу шаш моњу дањ рўз буд.
Аввал подшоњ аз арумаи эшон Исмоил ибни Ањмад буд, ки
Амри Лайсро ба ноњияти Балх бигрифт ва аз ибтидои рўзи сешанбе,
мунтасафи моњи рабиъулохири санаи сабъа ва самонина ва миатайн
(18.IV.287/22. IV.900) бар мулк муставлї шуд ва муддати њашт сол
мулк дошт. Ва шаби сешанбе, чањордањуми моњи сафари санаи хамса
ва тисъина ва миатайн (14.II.295/24.Х1.907) ба Бухоро фурў шуд. Ва
писари ў Абўнаср Ањмад ибни Исмоил ба љои ў биншаст ва шаш солу
се моњ подшоњ буд ва шаби панљшанбе, бисту сеюми љумодиюлохир
(23.VI.301/24.1.914) бар дасти ѓуломони хеш кушта шуд. Ва писари ў —
Абулњасан Наср ибни Ањмад вориси мулк ва ќоиммаќоми ў шуд ва сї
сол дар улувви шаън ва нафози фармон рўзгор гузошт.
Ва баъд аз ў писари ў— Нўњ ибни Наср мулаќќаб ба «ал-њамид»
бар тахти салтанат нишаст ва дувоздањ солу се моњу њафдањ рўз
фармон дод. Ва рўзи сешанбе, нуздањуми рабиъулохири санаи салоса
ва арбаъина ва салосумиа (19.VI.343/22.УIII.954) ба Бухоро мутаваффї
шуд. Ва мансаби ў ба писари ў — Абдулмалик ибни Нўњ расид ва њафт
солу шаш моњу понздањ рўз њукм ронд ва рўзи панљшанбе, ёздањуми
шавволи санаи хамсина ва салосумиа (11.Х.350/23.Х1.961) аз асб
бияфтод ва љон таслим кард. Ва писари ў — Мансур ибни Абдулмалик
мулаќќаб ба «ас-садид» љои ў бигирифт. Ва понздањ солу нўњ моњ
навбати салтанат зад ва ба Бухоро рўзи сешанбе, понздањуми шавволи
санаи хамса ва ситтина ва салосумиа (15.Х.365/16.VI.976) фармон ёфт.
Ва писари ў — Нўњ ибни Мансур мулаќќаб ба «ар-разї» дар маснади
мулк нишаст ва бисту як солу нўњ моњ салтанат кард. Ва рўзи одина,
549

Ва Худой бар њар чиз тавоност (Сураи Кањф, ояти 45).
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сездањуми моњи раљаби санаи сабъа ва самонина ва салосумиа (13.
VIII.387/22.VII.997) ба љавори њаќ рафт. Ва писари ў — Абулњорис
Мансур ибни Нўњ подшоњ шуд ва як солу њафт моњ подшоњї кард. Ва
рўзи чањоршанбе, њаждањуми моњи сафари санаи тисъа ва самонина
ва салосумиа (18.II.389/8.II.999) ба Сарахс бар дасти Бектузун макњул
ва масмул шуд.550 Ва бар бародари ў — Абдулмалик байъат рафт ва
ў пой бар замин наёвард, то ба Бухоро бар дасти Эликхон гирифтор
шуд ва мулки Мовароуннањр аз дасти ў берун кард. Ва муддати кори
ў њашт моњу њафдањ рўз буд. Ва ин айёми мабдаъ ва фотињаи мулк ва
салтанати султон яминуддавла ва аминулмилла Мањмуд буд ва баъд аз
он ало истимрори-л-айём арсаи мулки ў мунфасењ мегашт ва шўълаи
давлати ў муштаил мешуд ва кавкаби иќболи ў дар бурљи саодату
сиёдат тараќќї мекард, то манобири ислом ба фарри алќоби њумоюни
ў мунаввар гашт ва фармони ў дар атрофу акнофи олам чун ќазо равон
шуд ва-л-Лоњу йуътї мулкању ман йашоу ва-л-Лоњу восиъун алим.551
Байт:
Арўси мамлакат ў дар канор гирад сахт,
Ки бўса бар лаби шамшери обдор дињад.
Зи сад далер яке бошад он ки тавфиќаш
Њусоми ќотеу бозуи комгор дињад.

ЗИКРИ АЊВОЛЕ, КИ МИЁНИ АМИР НОСИРУДДИНИ
САБУКТЕГИН ВА ХАЛАФ ИБНИ АЊМАД АЗ АНВОИ
МУХОЛАФАТУ МУВОФАЌАТ ЊОДИС ШУД ВА
ХОТИМАТ БАД-ОН КАШИДАН, КИ СУЛТОН ВИЛОЯТИ
ВАЙ АЗ ДАСТИ Ў БАР ЧИ ВАЉЊ БЕРУН КАРД
Дар аввали китоб зикри Халаф ибни Ањмад ва љалои ў аз
мамлакати хеш ва эњтимоми амири садид Мансур ибни Нўњ ба нусрату
муованати ў ва истихлоси вилояти ў ба шарњ эрод карда омад, то ин
айём, ки кори Хуросон дар њараљу мараљ афтод ва мулк мутазалзил
шуд ва ў ба фароѓе тамом дар вилояти хеш мутмаин гашт ва ба
хазоини љањон мустазњар шуд ва нахвати туѓён бар мизољи ў истило
Макњул ва масмул шудан – ба чашм сурма кашидан ва кўр шудан.
Худой мулки хешро ба њар кї хоњад, дињад ва Худо фарохтавону доно аст. Зоњиран
манзури муаллиф ояти 54 Сураи Моида аст, ки дар он Худой мефармояд: «Золика фазлул-Лоњи йуътињи ман йашоу ва-л-Лоњу восиъун алим» - «Ин фазли Худост, ки ба њар кас,
ки хоњад, арзонї дорад ва Худованд бахшояндаву доност».
550
551
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ёфт ва худро ба муодоти фуњул ва тааррузи нусул дар маърази хатар
овард. Ва чун малики Њинд оњанги диёри ислом кард ва Носируддин
ба мудофаати ў бархост, бар он мўљиб, ки дар садри китоб мастур аст,
Халаф ибни Ањмад Бустро холї ёфт, лашкареро бад-он љой фиристод
ва хутбаву сикка дар он навоњї ба номи худ кард ва молу муомалоти
он диёр бистад.
Чун Носируддин аз он ваќъа мансуру музаффар бозгашт ва ба
Буст наздик шуд, асњоби Халаф шањрро бозгузоштанд ва бигрехтанд.
Ва амир Носируддин аз бењифозї ва ѓадри ў мумтаиз шуд ва азми
навоњии Систон пеш гирифт. Халаф кас фиристод ва ба узрњои маълул
ва суханњои номаќбул тамассук љуст ва гуфт: «Ин љуръат аз сари хулуси хидмат рафт ва гар аз ќибали ман шањнае ба Буст рафт, барои њифзи
вилоят ва риояти раийяти ту буд ва хирољу муомалае, ки дар тањсил
овард, аз бањри хизонаи ту њосил кард. Ва агар аз ин љињат ѓуборе бар
њошияи хотири шариф нишастааст, араши ин љиноятро мултазам шавам ва ѓаромати ин бехурдагї бидињам». Носируддин аз сари карам
ва лайни маќодату552 саљоњати табъ ва шумули раъфат роњи таѓофулу
таѓобї пеш гирифт ва шамшери интиќом дар ниём нињод ва бо сари
ризо омад ва муомалоти Буст бозхост. Ва ў аз тиби нафс он мол бифи
ристод ва шариати маваддат аз шавоиби кудурат софї шуд ва зотулбайн маъмур гашт, то ин айём, ки Абўалии Симљўрї ба дари Нисобур
масоф дод бар он мўљиб, ки шарњ дода шуд.
Ва Халаф дар мувофаќату мусоадати амир Носируддин ва изњори
калимаи (дин) ва насри авлиё ва ќањри аъдо осори хуб намуд ва ба
нафси хеш ва молу лашкару соз ба ќазои њуќуќи Носируддин ќиём намуд. Ва агарчи ба зоњир музоњарату музофарати Носируддин мекард,
маќсади ботини ў ќасди Абўалї буд ва интиќоми мушоњанатеро,553 ки
дар ќадим миёни эшон ќоим буд. Ва Халаф дар хидмату мувофаќати
раъяти Носируддин то Бушанљ бирафт ва Носируддин ўро он љойгоњ
бигузошт ва аз кулфати сафар сиёнат кард ва аз машаќќати хатар риоят фармуд. Ва лашкари ўро бо хештан бибурд ба Тўс ба муњорабати
Абўалї, то ўро бишикаст ва хотир аз кори ў фориѓ кард ва лашкари Халафро бо ташрифу навохт ба хидмати ў бозфиристод ва шариаи њаво ва машраби васои554 эшон аз таѓйири замон ва такдири555
њадасон556 ва навозеи557 мудољот558 ва шавоиби муморот мубарро монд,
Лайни маќодат – нарм ва осон гирифтан.
Мушоњанат – бо якдигар душманї кардан.
554
Валоъ – 1. Мањаббат, садоќат 2. Наздикї, ќурб 3. Хешовандї, дўстї 4. Нусрат, озодї
555
Такдир – тира гардонидани чизе.
556
Њадасон – 1. Чизи нав, ки набуд 2.Љинси занонаи «њадас» ва ба маънии шабу рўз.
557
Навозеъ љамъи нозеъа – низоъкунанда.
558
Мудољот – душмании пинњон.
552
553
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то ин ањд, ки Носируддин аз бањри муованати малики разї Нўњ ибни
Мансур ва дафъи Эликхон рўй ба Мовароуннањр кард ва муддате дар
тадбири он кор ба рифќи мусомањату мусолањат ё харќи муковањату559
мукофањат560 бимонд.
Халаф дар аснои ин њол мулаттафот ба Эликхон менавишт ва
дар иѓвову иѓро ва тањриз бар муѓолабату муњорабати Носируддин
тазрибе мекард ва ба вилояти Буст ва музофоти он навоњї гардани
тамаъ меёзид. Ва аз ў наќл афтод, ки ало рууси-л-малаъ561 бар мухосамати Абўалї надомат менамуд ва Носируддинро дар ин боб маломат
мекард ва мегуфт: «Ќасди хонадонњои ќадим ва дудмонњои карим номуборак бошад ва иќдом бар истисол ва иљтиёњи подшоњон мункар ва
малум».
Носируддин аз ин ќаворис562 дар хашм шуд ва азми вилояти
Систон мусаммам кард. Абулфатњи Бустї ба анвои талаттуфу тааттуф дар изолати он вањшат ва изоњати он тўњмат саъй менамуд ва он
балоѓотро ба зур ва ќавли мавзур нисбат мекард ва мегуфт: «Дилњо
бар мисоли мурѓ аст, ки дар њаво парвоз кунад ва сайди он љуз ба истеъмоли њиял ва насби њабоил ва тазрияти љаворењ сурат набандад.
Ва чун дар дом афтод ва маќсуд аз тањсили ў ба њусул пайваст, дар
ифотату ифлоти он ба саъйи зиёдат њољат наяфтад ва танфиру тазйеи
он кулфате надорад. Ва дилњои дўстон њамин сифат дорад, ки ба басти
авориф ва нашри саноеъ ва базли раѓоиб ба даст ояд ва ба азиммаи
эњсону инъом ва аиннаи илтофу икром мунќод шавад ва ба як љафо
мутанаккир гардад ва машореи улфат мутакаддир шавад». Ва бад-ин
оят истишњод кард: «Йо аййуња-л-лазина оману ин љоакум фосиќун
бинабаи фатабаййану ан тусибу ќавман биљањолатин фатусбињу ало
мо фаъалтум нодимина».563 Ва тафсири ин оят пеши ў бигуфт, то аз
сари кароњият бархост ва таъљил дар мукошафату муноњазат фурў гузошт. Ва Абулфатњи Бустї ин абёт дар таќрири ин маонї ва тасмири
ин мабонї иншо кардааст, шеър:
Изо шиъта ан тастода њубба ахї луббин
Ва тамлику минњу њавзата-л-ќалби ва-л-хилаби.
Фаашрикњу фи-л-хайри-л-лазї ќад рузиќтању
Ва-дхилњу би-л-ињсони фї шараки-л-њубби.
559
560

Муковањат – 1. Ба њам љанг кардан 2. Чира гардидан дар корзор 3. Ситеза.
Мукофањат – 1. Рўбарў шудан бо душман дар љанг. 2. Анљом додани корњо ба тани

хеш.
Бар сари ашрофи ќавм.
Ќаворис љамъи ќориса – суханони зиёновар ва озоранда.
563
Эй касоне, ки имон овардаед, агар фосиќе бароятон хабаре овард, тањќиќ кунед, мабод аз рўи нодонї ба мардум осеб бирасонед, он гоњ аз коре, ки кардаед, пушаймон шавед
(Сураи Њуљурот, ояти 6).
561
562
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Алам тара тайра-л-љавви тањво мусиффатан
Лињаббин каќатрин мин зура-л-љавви мунсаби.
Казолика ло йастоду зу-р-раъйи ва-л-њиљо
Мањабботи њабботи-л-ќулуби било њабби [108].
Ва Халаф дар ин боб ва танассул аз ин њаволот ва табарро аз
маърази ин маќолот ба њазрати Носируддин мукотабот фиристод
ва Носируддин ин маозир ба самъи ризо исѓо кард ва ба сари сафои
маъњуд ва хулуси ќадим бозомад. Ва то охири умри Носируддин асбоби мувофаќат миёни эшон мунтазам буд ва абвоби муносањату
муњофазат бар њуќуќи мумолањат мањфуз.
Баъд аз њодисаи Носируддин ба масомеи султон инњо карданд,
ки Халаф дар он разийят осори башошату шамотат изњор кард ва бадин байт тамассул ва тафаъъул кард:
Фаќул ли-л-лазї йабѓо хилофа-л-лазї мазо
Таљањњаз лаухра мислињо факаан ќади [109].
Ва ин сухан дар андаруни султон муассир омад ва тири ин намима
ба њадафи ќабул расид ва ин калима дар дил медошт, то ба ваќти имкони фурсат. Чун мулки Хуросон бар султон ќарор гирифт ва шавоѓил
бархост ва атрофи мамлакат аз ѓубори нифоќу шиќоќ пок шуд ва дар
айёми фитрати мулк ва њудуси воќеаи Носируддин Халаф писари хешро - Тоњир ба Ќањистон фиристода буд ва Ќањистон ва Бушанљ бо
тасарруф гирифта. Ва Бушанљ аз љумлаи музофоти Њирот буд ва дар
эътидоди амми султон – Буѓрољуќ муътад(д). Чун аз љавониб фароѓ
њосил гашт, Буѓрољуќ аз султон дастуре хост, то вилояти хеш аз дасти мутаѓаллиб берун кунад ва љавоби муориз ва мунозеъ боздињад.
Иљозат ёфт ва ба Бушанљ омад.
Тоњир ибни Халаф ба муносабат ва муњорабати ў берун шуд
ва миёни эшон муќовамате сахт ќоим гашт ва хотимати кор Тоњир
мунњазим шуд. Буѓрољуќ бар асари ў мерафт ва атбои ўро мекушт
ва рањлу саќал меситад. Ва ў соѓаре чанд шароб хўрда буд ва сурати
мастї бар ў истило ёфта ва инони тањаффузу таяќќуз564 аз даст шуда
ва чашми басирату эњтироси ў аз муоќарати чанд каъс дар сакарати
ѓафлат монда, то худро дар вартаи ѓуруру хатар андохт. Ногоњ Тоњир
атфае кард ва ба зарбае ўро аз маркаб бияндохт ва фурў омад ва сараш
бардошт, њар ду фирќа аз якдигар мутафарриќ ва мунњазим шуданд.
Тоњир лашкари хешро боњам овард ва бо Ќањистон рафт. Ва султон аз хабари ин воќеа музтарибу ѓамнок шуд ва дар њол писари Халаф ва ињдоќи565 шаќои566 падар ва тањаккуки вай ба аворизи бало ва
Таяќќуз – бедору њушёр будан.
Ихдоќ – ињота кардан, гирди чизе даромадан.
566
Шаќо – бадбахт шудан; ранља шудан.
564
565
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тавассути ў дар мањовии567 ано568 ва он ки масали ў чун мўр буд, ки
боли ў сабаби вуболи ў шуд ва чун мор, ки њангоми масореъ њалок ба
машореи шореъ хиромад, бад-ин тамассул кард, шеър:
Асорати-л-фурсу фї ахборињо масалан
Ва ли-л-аъољими фї аййомињо масалу.
Ќолу изо љамалун њонат маниййатуњу
Атофа би-л-биъри њатто йањлика-л-љамалу [110].
Ва дар шуњури санаи тисъина ва салосумиата (390/999) ба
интиќоми ин ваќъа ба Систон рафт ва Халаф дар њисори ќалъаи
Исфањбад нишаст. Ва ин ќалъа њалифи самок ва алифи афлок аст, абр
дар домани њазизаш хайма занад ва ситора перомуни ављаш тавоф
кунад, њилол чун моњча бар шурфи бурљаш ва Зуњал чун кавкабе бар
остонаи ќасраш. Шеър:
Аз баландиш фарќ натавон кард,
Оташи дидбон зи љирми Зуњал.
Ва Халаф дар мазиќи ин њисор беќарор шуд ва хоби чашм ва
лаззати зиндагониро видоъ кард ва дар зулмати ин њодиса ва њавли
ин воќеа беором гашт ва тариќи кор љуз зориву тазаррўъ ва лобаву
тахашшўъ намедид. Сад њазор динор зари сурх ва он чи лоиќи замимаи он бошад аз туњафу мабор(р) бар сабили нисор маќдами султон
ќабул кард ва зинњор хост.
Султон агарчи бар истихлоси Систон ва истисфои он навоњї
љозим буд, њолї ба њукми маслањати ваќт ва нийяти ѓазве, ки карда
буд, атрофи он кор фароњам гирифт ва он фидя аз Халаф ќабул кард
ва инон бигардонид ва рўй ба диёри Њинд нињод ва бар зоњири Баршўр
дар воситаи билоди Њинд нузул кард. Хабар расид, ки Чипол муњташид
ва мустаидди кор шудааст ва ба муќобалаи раоёти ислом рўй оварда.
Султон аз аъвони дин ва ансори ислом понздањ њазор савори
гузида берун кард ва ба азме собит ва яќине содиќ пеш бозрафт ва
он кофири фољир бо дувоздањ њазор савор ва сї њазор пиёда ва сесад
сар фил, ки замин аз осеби ахфофи569 эшон нолон мегашт, ба мувозоти раоёти султон омад – маѓрур ба касрати савод ва ѓалабаи њашам
ва аљноди хеш ва аз нусрату таъйиди Бории таъоло ва эъљози «кам
мин фиатин ќалилатин ѓалабат фиатан касиратан биизни-л-Лоњи»570
ѓофил. Чун масофат миёни њар ду лашкар наздик шуд, кофир роњи мутовалат дар муњорабат ва мусовалат571 пеш гирифт, то азноби лашкаМањовї љамъи мањво – мањлака, љои афтодан.
Ано - 1. Зањмат, машаќќат, ранљ 2. Асир гаштан, ѓулом гардидан 3. Сахт гаштани кор.
569
Ахфоф љамъи хуф(ф) – сумњои филон.
570
Басо сипоњи андак, ки сипоњи фаровонро ба изн ва ёрии Худой бозшикастанд (Сураи Баќара, ояти 249).
571
Мусовалат 567
568
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ру раљљолаи њашам, ки бар аќаби ў меомаданд, бирасанд. Султон аз
кайди ў огоњ шуд ва таъљил намуд ва зимоми ихтиёр аз дасти ў бистад.
Пас сафњо биёростанд ва муборазату мунољаратро соз карданд. Њаво
пардаи ќорї572 аз дасти кори ѓубор дар сар кашид ва раѓбати фуњули
нусули ислом дар хутбаи азвољи арвоњи он махозил содиќ шуд ва нийёти язанниёт573 дар шакки судур ва сакки574 суѓури575 он малоин њаќиќат
гашт ва дар ваќти интисофи рўз ба теѓи интисоф ќурби панљ њазор
љайфаи куффор бар сањрои он масоф тўъмаи килобу нуљъаи зиоб карданд. Ва понздањ сар филро ба захми тиру теѓ аз пой дароварданд ва
бар љой бикуштанд ва Чиполро бо ањфоду авлоду аќориб ва љамъе, ки
аз битонаи ў эътиборе доштанд, бигрифтанд ва дар каманди ќањру аср
пеши султон кашиданд, байт:
Оташи њайбати шањ дуд барангехт зи Њинд,
Њиндувонро рух аз он дуд сияњ гашт чу ќир.
Ва ќалодае аз гардани кўдаке аз эшон берун карданд мурассаъ
ба завоњири љавоњир ва дуррњои самин ва явоќити разин, ки ањли хибрат онро дувист њазор динор зари сурх ќимат карданд. Ва аз ин љинси
фароиди ќалоид дар гардани куштагону хастагони хешони эшон басе
ёфта шуд ва лашкари исломро аз анфолу ѓаноими эшон молњое мавфур ва раѓоиби номањсур ба даст омад ва ќурби сад њазор барда аз
атфолу зарорї ва љавории он вилоят фоидат ёфтанд. Ва султонро аз
диёри Њинд мамлакате мусаллам шуд, ки арсаи Хуросон дар маърази
он ночиз буд ва ин фатњ рўзи панљшанбе њаштуми моњи муњаррами санаи иснатайни ва тисъина ва салосумиата (8.1.392/27.11.1001) иттифоќ
афтод ва башоири он дар офоќ соир шуд.
Ва баъд аз инќизои ваќдаи576 њарб ва интифои љамараи корзор
султонро раъй афтод, ки он малъунро дар шиори ор ва либоси хасору
асор бо диёри куфр фиристад, то њайбати ислом дар биќоъву асќои он
навоњї мустафиз шавад. Ва бо ў мувоќафае577 баст ва панљоњ сар фил аз
хиёри филони ў бистад ва писареро ба наво фаро гирифт, то аз ўњдаи
ќарори мувоќафа берун ояд ва ўро бозгардонид. Чун ба воситаи вилоят расид, номае ба писар омад, ки: «Падар ба марази њараз мубтало
гашт ва либоси яъс пўшид ва толеи ў ба тулўи дабарони идбор ва аввои увои хизлон манњус шуд, љоми њумом хоњад нўшид ва дар њамими
љањим хоњад љўшид».
Ќорї(мансуб ба ќор) – ќиргун, сиёњ, торик.
Њамин тавр омада. Д-р Шиор дар њошия ќайд мекунанд, ки дар нусхаи дигар «нийёт бар нийёт» омада.
574
Сак(к) – сахт задан.
575
Суѓур љамъи саѓр – 1. Сарњад, марз 2. Дарбандњои миёни куфру ислом.
576
Ваќда – гармои сахт.
577
Мувоќафа – истодагї аз касе дар амре; пофишорї.
572
573
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Ва дар миёни њунуд ќоидае мустамир аст, ки њар подшоњ, ки дар
дасти ањли ислом асир шуд, дигарбор подшоњиро нашояд ва њукми ў
дар њаллу аќди мулк нофиз набошад. Ва Чипол бад-он сабаб аз маърази подшоњї доман даркашид ва сар битарошид ва худро дар оташ
андохт ва ба дарки асфали дўзах расонид.
Султонро дигарбор њиззати ѓазв ва нишоти муљоњадат
мутаљаддид гашт ва хост, ки он фатњи номдорро ќаринае ва он кори
бузургворро замимае созад. Бар савби Вењанд нањзат фармуд ва он
навоњиро мустахлас гардонид ва тоифае аз љунуди њунуд, ки бар окому578 ољоми579 ин њудуд ба айсу фасод ва фисќу инод бархоста буданд
- њамаро тўъмаи суюфу урзаи њутуф кард ва ба тазњири он мавозеъ аз
хубсу накади эшон эњтисоб љуст ва бо фатње роеъ ва наљање шоеъ ва
њавле матин ва насре мустабин ба дорулмулк Fазна бозомад – рухсори
ислом ба гулгунаи нусрат љило дода ва пушти бидъату ширк ба њисоми
интиќом шикаста.
Ва Халаф ибни Ањмад дар аснои ин њол писари хешро – Тоњир
валиањд кард ва мафотењи хазоин бад-ў супурд ва маќолиди мамолик
бад-ў таслим кард ва худ мунзавї шуд, рўй ба ибодат овард ва ба танассук тамассук љуст ва аз мулк истеъфо намуд, то магар ба василати
ин њилат каъси яъс ва даври љаври султон аз ў даргузарад.
Чун муддате бар ин њол бигзашт, аз карда пушаймон шуд ва бар
тарки мулк ва таљофї аз мансаби њукм нодим ва мутањассир гашт ва
мукнати тазоњуру ќудрати таљоњур ба вориди хотир ва њодиси андешаи худ надошт, то њилате барандохт ва худро бемор сохт ва писарро
аз бањри таљдиди васийят ва тамкин аз хафоё ва хабоёи вадиат пеш
хонд ва тоифаеро аз хавоси хеш дар камин нишонд, то ба ваќти вусули
ў чун хайли заббоъ перомуни љазимаи абраш даромаданд, гирди вай
фаро гирифтанд ва ўро муњкам бибастанд ва дар матмурае боздоштанд ва рўзе ўро мурда аз он њабс берун оварданд ва гуфтанд, худро
њалок кард.
Тоњир ибни Зайнаб ва дигар ќувводу умарои Халаф чун ин њолат
бидиданд, замоири эшон бар мухолафати Халаф ќарор гирифт ва сароири эшон ба мубоѓазати ў ва нафрат аз ў моил гашт. Исобаи исён ба
пешонї бозбастанд ва шањре, ки дорулимора буд, ба даст фурў гирифтанд ва хутбаву сикка ба номи султон ва алќоби шарифаш мутарраз
гардониданд ва шиори даъвати ў зоњир карданд ва дар шарњи ин њол
ќисса ба њазрати султон фиристоданд ва роњи вусул ба хидмати мусул580 илтимос карданд.
Султон мултамаси эшон мабзул дошт ва њамгинонро бихонд ва
Оком (укум, окум) љамъи акама – пуштаи баланд ё пуштае аз санг.
Ољом (уљм, уљум, аљамої, иљом) љамъи аљама – беша, љангал.
580
Мусул – ба њузур омадан, ба хидмат истодан.
578
579
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бинавохт ва дар санаи салос ва тисъина ва салосумиа/393/1002 он мамолик дар љаридаи мулк ва ќонуни девони султон фузуд ва азимат бар
ќасди Систон ва њасми моддаи фитнаи Халаф мусаммам гардонид.
Ва Халаф дар Њисори Тоќ муќим буд ва он ќалъае аст, ки њафт
бору дорад ва аз шурафоти ќаср њар як сунбулаи фалак бишояд чид
ва замзамаи малак битавон шунид. Перомуни он хандаќе баъидулѓавр
кашида, ки агар миъвале581 бар ѓаври он зананд, сар аз он сўйи курњи
замин берун кунад. Лашкари султон чун доирае перомуни он њисор
даромаданд ва аз хору хошок ва шоху боли бешае, ки дар он њаволї
буд, дастњои фаровон ба таовуни дастњо фароњам оварданд ва ѓаври
он хандаќ биянбоштанд ва маљоли савору пиёда мунфасењ гардониданд ва хуюлу фуюли султон ба њадми он њисор ва радми он девор
барљўшиданд ва ба љидде њар чи тамомтар дар истихлоси Њисори Тоќ
нитоќ бастанд. Ва асњоби Халаф ба мумонаат582 бархостанд ва шарари
шар(р) муштаил шуд ва филе, ки муаззами афёл буд, ба ќуввати ноб
боби он Њисор берун кашид ва дар њаво андохт ва халќеро аз аъвони Халаф талаф кард, дигарон бо њисори андарунї гурехтанд ва ба
муњољаза583 бозистоданд.
Халаф аз бањри мутолааи воќеа ва мушоњадаи њодиса аз мавзеи
хеш берун омад. Фазињати584 он муќом ва басолати585 он ќавм дид ва
арсаи замин ба афорити инс ва шаётини башар мављ мезад ва њамон
фил баробари чашми ў савореро ба хартум аз пушти зин даррабуд ва
миќдори ду найза боло дар њаво андохт ва чун ба нишеб омад, дар
њаво ба дандон ба ду ним кард ва љамъе дигарро дар зери пой паст
гардонид ва ба манкиби такя фаро дари ќалъа зад ва аз љой барканд.
Чун Халаф он њол мушоњадат кард, бим буд, ки аз ѓояти хавфу
раъб љонаш аз ќалб берун афтад, ба фарёд омад ва амон хост. Ва султон аз сари караме, ки дар тинати поки ў маљбул586 буд, ўро амон дод
ва шамшери интиќом дар ниём нињод. Ва Халаф даст ба љавоизу силот ва мавоњибу атийёт баргушод ва худро дар пеши Султон андохт
ва шайбати сапед дар хок молид ва бисоти боргоњ ба нисори љавоњир
пур кард ва дуррњое чанд барпошид, ки нури он шўълаи хуршедро
бипўшонд ва чашмњоро хира гардонд ва дар шукри саниаи султон ва
авотифи рањмат ва авоиди раъфати ў ва таййи587 китоби итоб ва нашри
љиноњи афву маѓфират муболаѓат кард.
Миъвал – абзоре оњанин, ки бад-он кўњ кананд; каланд.
Мумонаат – љилавгирї, манъ.
583
Муњољаза – якдигарро аз љанг боздоштан.
584
Фазињат – бадномї, расвої.
585
Басолат – далерї, шуљоат.
586
Маљбул – фитрї ќарор додашуда, офаридашуда.
587
Тай(й) – дар нур дидан; дарнавиштан номаро.
581
582
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Ва султон дар икроми ќадру табљили мањалли ў осори арйањийят
ба изњор овард ва ўро ба эъзоз дар бар гирифт ва раќами нисён бар
савобиќи вањшат кашид ва њукми захоири ќалъа бо ў андохт ва зубдаи
амволу аълоќи он љойгоњ ўро мусаллам дошт, то ба ихтиёри хеш он чи
хоњад берун барад ва дар маќому маскан ўро мухайяр кард, то њар куљо
аз мамолики султон, ки хоњад, мутаваттин шавад ва бар вафќи муроду
њасби исору ихтиёр рўзгор гузаронад. Ў ноњияти Љузљон ихтиёр кард
ба сабаби мувофаќати обу њавои он буќъа ва султон ўро ба њурмати тамом он љойгоњ фиристод. Ва муддати чањор сол дар зилли рафоњияти
он буќъа бибуд, баъд аз он мулаттафае, ки ба Эликхон навишта буд,
зоњир шуд. Султон аз бањри салоњи мулк ўро ба ќалъаи Љардиз фиристод. Он љойгоњ буд, то ваъдаи њаќ бирасид ва сањифаи умраш хатм
шуд дар раљаби санаи тисъин ва тисъина ва салсумиа (7.399/3.1009). Ва
султон мисол дод, то таракоти ў ба писари вай - амир Абўњафс супурданд. Ва Абўмансури Саолибї дар васфи њол ва нуќсони љоњ ва заволи
мулки Халаф мегўяд, шеър:
Ман за-л-лази ло йузиллу-д-дањра саъбатању
Ва ло тулину йаду-л-аййоми саъдатању.
А мо таро Халафан шайха-л-мулуки ѓадо
Мамлука ман фатања-л-азроа балдатању?
Ва кона би-л-амси малкан ло назира лању
Фа-л-йавма фи-л-асри ло йантошу усратању [111].
Амир Халаф аз акобири мулуки љањон буд – маъруф ба ѓазорати
карам ва саховати табъ ва камоли ифзол ва вуфури маљду љалол ва
инъоми ў дар бораи ањли илму арбоби њунар шоеъ ва мустафиз. Афозили замон ва шуарои љањон ба мадњу итрои588 ў забон гушода ва зикри фазоил ва маосири ў дар афвоњи хоссу ом афтода. Уламои асру
фузалои дањрро љамъ кард, то дар тафсири Ќуръони маљид ва каломи номахлуќ таснифе муставфї карданд – муштамил бар аќовили муфассирон ва таъвили мутаќаддимон ва мутааххирон ва баёни вуљўњи
ќироат ва илали нањв ва иштиќоќи луѓот ва машњун ба шавоњиди амсолу абёт ва мувашшањ ба эроди ахбору ањодис. Ва аз сиќоти њазрати
ў бозмегуфтанд, ки бист њазор динор зари сурх бар мурооти муаллифон ва мусаннифони он китоб инфоќ афтода буд. Ва нусхаи ин тафсир
дар мадрасаи Собунї ба Нисобур махзун буд, то њодисаи Fуз афтод
дар шуњури санаи хамсин ва арбаъина ва хамсумиа (545/1150). Ва он
нусха имрўз ба тамому камол ба Исфањон аст дар миёни кутуби Оли
Хуљанд,589 маттаъа-л-Лоњу-л-муслимина бибаќоињим ва рањима-лИтро – чарбзабонї ва тамаллуќ.
Оли Хуљанд сулолаи хуљандиёни фозилу маърифатпарвар, уламову фаќењони
суннимазњаб, ки аз солњои 70-уми ќарни ХI то охири ќарни ХII дар Исфањон муќим будаанд. Сарњалќаи ин хонадони олимашраб Абўбакр Муњаммад ибни Собити Хуљандї
588
589
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мозина мин обоињим.590
Ва ин заифи мусаннифи тарљума Абушшараф Носењ алЉурбодиќонї ба ваќте, ки аз ватани хеш ба сабаби њаводиси рўзгор
мунзаиљ буд ва ба Исфањон муќим, ба риёзи ин фавоид мустаънис буд
ва аз анвори нукат ва даќоиќи он муќтабис ва ин китоб сад муљаллад
аст дар ќитаи њол, ки умре тамом дар интисохи он мустаѓриќ шавад ва
тањсили он љуз ба солњои дароз мумкин нагардад, илло ба муованати
нуссох ва китбати он ба хутути мухталиф муяссар шавад.
Утбї овардааст, ки шайх Абулфатњи Бустї бо ман њикоят кард,
ки ваќте маро се байт дар мадњи Халаф иттифоќ афтод ва дар нийят
набуд, ки ба њазрати ў таблиѓ кунам, аммо дар афвоњ афтод ва бар забони руввот бад-ў расид. Рўзе ногоњ мўътамаде аз они ў даромад ва
сурраи591 сесад динор зари сурх пеши ман нињод ба силати он абёт ва
бар сари он аз забони амир Халаф узрњо хост ва абёт ин аст, шеър:
Халафу-бни Ањмада ањмаду-л-ахлофи
Арбо бисуудадињи ала-л-аслофи.
Халаф-бну Ањмада фї-л-њаќиќати воњидун
Лакиннању мурбин ала-л-олофи.
Азњо ли Оли-л-Лайси аълома-л-варо
Мисла-н-набиййи ли Оли Абди Манофи [112].
Ман гуфтам, ин њикоят мувофиќи њадиси Иброњим ибни Њилол
ас-Собї,592 аст, ки расули Сайфуддавлаи Њамдунї ба Баѓдод расид ва
шеъри ў талаб кард ва аз забони соњиби хеш раѓбате тамом фаро намуд ва Собї дар он мумоталате кард,593 то ваќти рењлати расул наздик
шуд, пеши ў омад ва ба илњоње тамом дар танаљљузи матлуб ва маќсуд
муболаѓат кард. Собї аз бадењаи хотир ва уљолаи ваќт ин се байт бад-ў
дод, шеър:
(ваф.с. 1090) мебошад. Ў дар мадрасаи Низомияи Исфањон мударрисї мекард ва Низомулмулк – вазири аъзами Салљуќиён ба ў њусни таваљљўњ ва эътиќоди махсус дошт. Писарону наберагони Абўбакри Хуљандї – Абулмузаффар ибни Муњаммад ибни Собити
Хуљандї (ваф.с.1096), Абдуллатиф ибни Муњаммад ибни Собити Хуљандї (ваф.с. 1129),
Абулќосим Садруддин ибни Абдуллатиф ибни Муњаммади Хуљандї мулаќќаб ба «Шарафу-л-ислом» (ваф.с. 1184) њамагон аз фозилон ва адибони машњури замони худ буда,
дар Исфањон раёсат доштанд. Бисёре аз эшон њам ба арабї ва њам ба форсї-тољикї ашъори некў доранд. Гузашта аз ин, афроди ин хонадон мамдўњи гурўње аз шоирони бузурги
ќарнњои ХI-ХII, аз љумла Љамолуддин Муњаммад ибни Абдурраззоќи Исфањонї будаанд.
590
Худой бо баќои эшон мусалмононро бањраманд созад ва бар падарони гузаштаи
онон рањмат кунад.
591
Сурра – њамёни дароњим.
592
Абўисњоќ Иброњим ибни Њилол ибни Иброњим ибни Захруни Њарронї маъруф ба
Собї (ваф.с. 384/994, Баѓдод) адиб, шоир ва котиби дарбори халифаи Аббосї ва Иззуддавла Бахтёр ибни Муиззуддавлаи Бўя. Ў муаллифи китоби «ат-Тољї» дар ахбори Даёлима мебошад.
593
Мумоталат кардан – маътал кардан, дар интизор нигоњ доштан.
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Ин кунту хунтука фї-л-маваддати соъатан
Фазамамту Сайфа-д-давлати-л-мањмудо.
Ва заъимту анна лању шарикан фї-л-ало
Ва љањадтуњу фї фазлињи-т-тавњидо.
Ќасаман лав анно њолифун биѓумусињо
Лиѓарими дайнин мо арода мазидо [113].
Расул дар навбати дувум, ки бо Баѓдод омад, сесад динор зари
сурх бар сабили силат пеши Собї овард.
Ва шайх Абулфатњи Бустї дар мадњи Халаф ќасидае гуфтааст,
чанд байт аз он эрод карда шуд, шеър:
Ман кона йабѓо улувва-з-зикри ва-ш-шарафо
Ав йартаљї атфа дањрин ќад набо ва љафо.
Ав кона йаъмалу инда-л-Лоњи манзалатан
Тунилуњу ќуруба-л-аброри ва-з-зулафо.
Ав кона йатлубу динан йастаќиму бињи
Ва ло йаро иваљан фињи ва ло љанафо.
Ав кона йуншиду миммо фотању халфан
Фалйахдими-л-малики-л-адли-р-разо халафо.
Ал-вориса-л-адли ва-л-улйои мин салафин
Њассу биъалайоњуму фї ваљњи ман салафо [114].
Ва њамчунин Бадеи Њамадонї ќасидае дар мадњи ў гуфтааст ва
њоли ѓурбати хеш ва иштиёќи падар ба талъати ў ва истиќболи вай
пеши рифќаи њољљу истикшоф аз кору њоли ў шарњ дода, байте чанд
навиштаанд, шеър:
Самоа-д-дуљо мо њозињи-л-њадаќу-н-нуљлу
Асадру-д-дуљо њолин ва љайду-з-зуњо утлу?
Лака-л-Лоњу мин азмин аљуба љуйубању
Кааннийа фї аљфони айни-р-радо куњлу.
Йузаккарунї ќурбу-л-Ироќи вадиъатан
Лада-л-Лоњи ло йаслињи молун ва ло ањлу.
Њанатњу-н-наво баъдї ва азнатњу ѓайбатї
Ва ањдї бињи ка-л-лайси љуъљууњу аблу.
Изо варада-л-њуљљољу лоќо рифоќањум
Бифавворатай дамъин њума-с-саљлу ва-н-наљлу.
Йусоилуњум кайфа ибнуњу айна доруњу
Ило мо интањо лим лам йаъуд њал лању шуѓлу?
Азоќат бињи њолун атолат бињи йадун
Ааххарању наќсун а ќаддамању фазлу?
Йаќулуна вофо њазрата-л-малики-л-лазї
Лању-л-канафу-л-маъмулу ва-н-ноилу-л-љазлу.
Ва фозат алайњи дайматун халафиййатун
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Бињо ли-л-ѓаводї ан вилойатињо азлу.
Йузаккируњум би-л-Лоњи илло садаќтуму
Ладаййа а љиддун мо йаќулуна ам њазлу [115].
Ва Утбї мегўяд, аз саййид Абўљаъфар шунидам, ки дар сарои ў
навиштааст, шеър:
Ман саррању ан йара-л-фирдавса олийатан
Фалйанзуранна ило айвони кайвони.
Ав саррању ан йара-р-ризвона мин касабин
Бимилъи айнињи фалйанзур ила-л-бонї [116].
Баъд аз он Сиљистон бар султон ќарор гирифт ва нуљуми фитна
соќит шуд ва њоли ин вилоят ба амну амон расид ва тамаи авлод ва
ањфоди Халаф аз он мунќатеъ гашт. Ва султон ба Fазна боз омад ва
зикри ин фатњи азим ва кори љасим дар офоќ мунташир шуд ва ба њеч
рўзгор њеч подшоњро ифтирои он буќъаи азро ва интизои он мамлакати ѓарро муяссар нагашта буд. Ва Абўмансури Саолибї дар зикри ин
фатњ мегўяд, шеър:
Саъидат биѓурратин ваљњика-л-аййому
Ва тазаййанат бибаќоика-л-аъвому.
Ва тасаррафат бика фи-л-маъолї њимматун
Йаъйо биња-л-афњому ва-л-авњому.
Ва лаќад фарашта мињода адлика фааѓтадат
Татавориду-л-осоду ва-л-орому.
Вафтазза сайфу улока кулла мадинатин
Бикрун алайњо ли-л-ийоси хитому.
Њозї Заранљу истаѓлаќат ва таманнаъат
Факааннањо илло алайка њарому.
Фафатањтањо ва абањтањо ва манањтањо
Нафран њуму лифаноика-л-хаддому.
Ва ќадимта ва-л-аййому туншиду фї-л-варо
Байтан туљиду нашидуњу-л-аййому.
Ќад љоа насру-л-Лоњи ва-л-фатњу-л-лазї
Тузњо бикатбати васфињи-л-аќлому.
Биаљалли ањволин ва аймани маќдамин
Ва атимми иќболин йалињи давому [117].
Ва Бадеъуззамон Абулфатњ ал-Њамадонї мегўяд дар мадњи султон дар њолате дигар, шеър:
Таъола-л-Лоњу мо шоа ва зода-л-Лоњу аймонї
А Афридуну фи-т-тољи ами-л-Искандару-с-сонї.
Ами-р-раљъату ќад одат илайно би Сулаймони
Азаллат шамсу Мањмудин ало анљуми Сомонї.
Ва амсо Олу Бањром абидан ли Ибни Хоќон
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Изо мо ракиба-л-филу лињарбин ав лимайдонї.
Раат айнока султонан ало манкаби шайтонин
Файавман русулу-ш-шоњи ва йавман русулу-л-хони.
Фамо йаъзибу би-л-маѓриби ан тоъатика иснони
Лака-с-сарљу изо шиъта ало коњили кайвони.
Айо волийа Баѓдодин ва йо соњиба Fумдони
Тааммала миатай филин ало сабъати аркони.
Йуќаллибна асотина ва йалъабна бисуъбони
Алайњинна таљофифу йушањњарна биалвони
Ва Йаъљуљу ва Маъљуљу мина-л-љунди йамуљони [118].
Ва султон Ќанљї њољибро, ки аз сиќоту анёби давлат буд, ба
Сиљистон бигузошт ва ў дар риояти раийят ва иёлати вилоят осори
адлу инсоф зоњир кард ва сирати хуб ва ойини писандида пеш гирифт.
Пас љамъе аз руљуми фасод ва нуљуми инод аз фусњати њол ва саъати
маљол ва батари рафоњияту шайтанат асабияти худро ба девори бало
бармолиданд ва пазираи ино ва шиќо шуданд ва дар орзуи шатату хилоф шамшер аз ѓилоф берун кашиданд ва ба исёни султон муљоњарат
карданд.
Чун султонро маълум шуд, ки мароири њукми нуввоби ў дар
он аъмол аз хубси сароири он мадобир мунтаќиз хоњад шуд, бо дањ
њазор савор ба Систон рафт. Ва Амир Наср ибни Носируддин ва Олтунтоши њољиб ва Абўабдуллоњ Тої заими араб дар сояи раъяти ў
муљтамеъ буданд ва он марадаро594 дар ќалъаи Арк мањсур кард. Ва
чун тавќи лашкар перомуни эшон даровард ва љавониби њисор ва
њавошии асвор ба афроди умаро ва оњоди кубарои лашкар супурд ва
рўзи одина мунтасафи зилњиљљаи санаи салос ва тисъина ва салосумиата 22.12.393/22.10.1003 оѓози љанг нињоданд ва сигзиён як замон ба
муњорабат ќиём намуданд. Чун фазли ќувват ва фарти шавкати лашкари султон диданд, бирамиданд ва дар паси деворњои њисор гурехтанд.
Ва чун зулќарнайни офтоб ба зулумоти шаб фурў рафт ва хати савод
бар орази сапеди рўз бидамид, љамъе ба њавои султон берун омаданд
ва ба шиори даъвати ў нидо карданд ва роњи лашкар боздоданд, то
дар ќалъа афтоданд ва чун барги хазон сарњо аз ќалъа ба зер рехтанд.
Шеър:
Ва кона бињо мисла-л-љунуни фаасбањат
Ва мин љусаси-л-ќатло алайњо тамоиму [119].
Ва баќоёи сайф худро дар чоњњо ва масориби замин андохтанд
ва он буќъаро аз хубсу фасоди хеш бипардохтанд ва шавоиби кудурат
аз машореу машориби ин мамлакат бархост ва он навоњї аз дабиби
594

Марада(њ) љамъи марид – саркашон ва мутамарридон.
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аќориб595 ва сарири љанодиб596 холї гашт. Ва яке аз ањли аср дар зикри
ин фатњ мегўяд, шеър:
Йо аййуња-л-малику-л-лазї занду-л-маъолї йаќтадињ
Ло зола саѓрука босиман мин аљли саѓрин тафтатињ њ120].
Ва Абўмансури Саолибї дар зикри ин фатњи машњур ва наљањи
мазкур мегўяд, шеър:
Йо хотима-л-мулки ва йо ќоњира-лИмлоки байна-л-ахзи ва-с-сафњи.
Алайка айну-л-Лоњи мин фотињи
Ли-л-арзи муставлин ала-н-нуљуњи.
Раъйотуњу тунтиќу би-н-насри бал
Такоду тамлї кутуба-л-фатњи.
Кам исрун фї-д-дини ассартању
Йаќсиру анњу исру-с-субњи.
Ва кам бунан ли-л-мулки шаййадтањо
Йусно алайњо алсуну-л-мадњи.
Фасъад биаййомика вас-таѓриќ
ал-Аъдоа би-л-кабњи ва би-з-забњи.
Ва дум рафиъан олийа-л-ќидњи
Мумтаниъа-л-мулки ала-л-ќадањи њ121].
Ва султон вилояти Систон ба бародари хеш Наср ибни Носируддин дод ва бо вилояти Нисобур ва имороти Хуросон музоф кард. Ва
амир Наср вазири хеш – Наср ибни Исњоќро ба хилофати худ дар он
аъмол бигузошт ва ў дар забти вилоят ва шарти љибобат597 осори амонату анвори сиёнат ва даќоиќи сиёсату шароити њиросат таќдим кард.
Ва султон ба дорулмулки Балх бозомад бар нийяти ѓазве, ки шарњи он
дар мавзеи хеш ба адо расад.

595
Дабиби аќориб – нарм рафтани касе ё чизе ба мисли каждум; киноя аз суханчинї ва
озор расонидан.
596
Сарири љанодиб (љ.љундуб) – овози малахњо.
597
Љибобат – бољу хирољ.
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ЗИКРИ ШАМСУЛМАОЛЇ ЌОБУС ИБНИ ВУШМГИР ВА
РАСИДАНИ Ў БО САРИ МАМЛАКАТИ ХЕШ
Шамсулмаолї Ќобус муддати њаљдањ сол ба Хуросон бимонд ва
бар инќилоби ањволу тасорифи айём ва њаводиси замон мусобарат менамуд ва дар муруввату улувви њиммати ў нуќсон наёмад ва равнаќи
њолу таровати љоњи ў кам нашуд. Ва њеч кас аз кибори умарои Хуросон ва маорифи давлат бинамонд, ки маѓмури эњсону машмули инъоми ў нашуд ва кас бар вай саломе накард, ки на аз силату аёдии ў ба
њаззе комил ва насибе вофир мутањаззї гашт. Либоси ташриф ва хилъати ў хоссу ом(м) бипўшид ва каъси авоиду аворифи ў вазеъу шариф
бинўшид.
Ва мулуки Оли Сомон мекўшиданд, ки ўро ба мурод бо маќарри
иззи хеш расонанд ва шарафи ионату саодати мусоадати ў ба њосил
кунанд598 ва дар таќивияту тамшияти кори ў ќасабуссабќ599 аз мулуки олам ва салотини љањон бирабоянд. Ба сабаби навозили мињан ва
аворизи фитан ва авоиќи айём ва алоиќи рўзгор тири таманнои эшон
ба њадафи мурод намерасид. Ва ў чун кўњ бар зањмати авосифу садамаи залозил мусобарат мекард. Ва донист, ки изтироб дар мењнат љуз
мењнат наяфзояд ва аз мусорааи њаводис љуз ѓуссаву ранљи дил назояд
ва ин абёт аз натиљаи хотир ва бадењаи равийяти ўст, шеър:
Ќул ли-л-лазї бисуруфи-д-дањри аййарано
Њал онада-д-дањру илло ман лању хатару.
А мо тара-л-бањра йаълу фавќању љифун
Ва йастаќирру биаќсо ќаърињи-д-дурару?
Фаин такун нашабат айдийа-з-замони бино
Ва массано мин аводи буъсињи-з-зарару.
Фафї-с-самои нуљумун ѓайра зї ададин
Ва лайса йаксифу илла-ш-шамсу ва-л-ќамару [122].
Ва чун амир Носируддин ба Хуросон омад ва Абўалї ибни
Симљўрро аз Хуросон биронд, ба мулоќоти Ќобус иртиёњ намуд ва
хост, ки ба нусрату муованат ва истихлоси мамлакати ў ќиём намояд.
Сафари Балх дар пеш омад ва шавоѓили ваќту мавонеи њол њоил шуд,
то кори Абўалї ба завол расид. Ва ба сабаби Абулќосим ибни Симљўр
дигар бор иттифоќи муовадати Хуросон афтод ва ањди мулоќот тоза
шуд ва дар њаќќи якдигар лутфњои бисёр карданд ва Фахруддавла, ки
598
Њамин тавр бо пешоянди «ба» омада. Д-р Шиор ќайд мекунанд, ки дар нусхањои дигар дар шакли «њосил кунанд» забт шудааст.
599
Ќасабуссабќ – калимаи арабист, ки дар он «ќасаб» маънии найеро дорад, ки болои
теппае насб кунанд, то њар кадом аспсаворон пештар онро даррабояд, љоиза ўро бошад.
«Сабќ» ба маънии моли мусобиќа ё худ љоиза аст ва то андозае шабењ ба бузкашї аст.
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мутасаррифи Љурљон буд, лашкаре фаровон дошт ва ба Бадр ибни
Њаснуя ва љамъе бисёр аз њашами курд мустазњар шуд.
Носируддин хост, ки аз бањри муќовамати эшон сипоње аз анљоди
турк фароњам орад ва ба мададу муованати эшон дар тамшияти ин
кор мутаќаввї шуд. Њољиби кабир Олтунтошро ба Эликхон фиристод
ва дањ њазор савор мадад хост, то бо амир Шамсулмаолї Ќобус ба
Љурљон фиристад ва хештан ба дорулмулки Балх рафт ва мунтазиру
мутарассиди мадад. Тадбир мувофиќи таќдир наёмад ва Носируддин
пеш аз авди расул ба сарои хулд тањвил кард ва миёни султон ва Ќобус
ба васотати љамъе акобир моли мувоќафаї мутааййин шуд, ки султон вилояти Ќобус аз музоњамати аѓёр мусаллам гардонад ва ўро дар
маќарри иззу маснади мулк мутамаккин фармояд ва ў он мол баъд аз
ду моњ ба хизонаи султон расонад. Ва ин ќадар замон мўњлат хост, сабаб он ки ин ќарор аз вуљуњи муомалоти Љурљон тањсил мебояст кард.
Ва Шамсулмаолї намехост, ки дар бадви муовадат бар раийят ирњоќе
кунад. Ва султон аз љињати вафоти падар ва ташвиши њоли Fазна аз
он муњим(м) бозмонд ва ба Fазна рафт ва он мурод дар таъвиќ афтод.
Ва Абулќосими Симљўр ба Ќумис муќим буд. Чун Фахруддавла
вафот ёфт, ба Ќобус кас фиристод ва аз вафоти ў ва хулувви арсаи вилоят хабар дод ва ўро бихонд, то вилояти ў бад-ў таслим кунад. Ва дар
љавоби хасм ва истихлоси мулки ў мадад дињад ва муованат намояд.
Ва аз Рай Фирўзон ибни ал-Њасанро ба Љурљон фиристода буданд бо
љамъе аз лашкари курд ва дайлам. Ва чун Ќобус ба Љурљон расид, аз
Бухоро нома ба Абулќосим навиштанд ва вилояти Ќањистон бад-ў доданд ва ў Ќобусро фурў гузошт ва он мавоид хилоф кард ва ба самти
хизлон ва ихлофи ваъд ва такзиби ќавл муболоте накард ва ба Исфароин рафт. Ва Ќобус бихуффай Њунайн600 бозгардид ва бо Нисобур
омад ва мунтазири мусоадати айём ва имкони фурсат биншаст.
Ва чун донист, ки кори Оли Сомон рўз ба рўз дар нуќсон аст ва аз
њар гўшае вањне ва аз њар тарафе сулмае601 њодис мешавад ва таваќќўъ
аз айёми эшон доштан ба ламаи сароб маѓрур шудан аст ва наќш бар
сафњаи об нигоштан, ба тадбири кори хеш машѓул шуд. Ва Исфањбад
Шањриёр ибни Шарвинро ба ноњияти кўњи Шањриёр фиристод ба
истихлоси он вилоят ва Рустам ибни Марзбон – холи Маљдуддавла
Абўтолиб Рустам ибни Фахруддавла он љойгоњ муќим буд. Ва Исфањбад
бо ў масоф кард ва ўро бишкаст ва аз лашкари ў ѓанимати фаровон
њосил кард ва дар он навоњї хутбаву сикка ба номи Шамсулмаолї би-

Яъне бо ду кафши Њунайн бозгашт. Ин масалро ба касе итлоќ кунанд, ки ноумед
бар-гардад.
601
Сулма – рахна, сўрох.
600
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кард. Ва Бобї ибни Саъид дар миёни љамъе аз љайли602 истандорї603
муќим буд ва бо эшон ба зоњир таваддуде менамуд ва дилу замири ў
ба њавои Шамсулмаолї Ќобус машњун буд. Ва Наср ибни ал-Њасан
ибни Фирўзон ба сабаби ќањтї, ки дар вилояти Дайлам њодис шуда
буд, ба вилояти эшон афтод ва дар вилоят томеъ шуд ва лашкаре бар
сари эшон фиристод ва њамаро овора кард ва Исфањбад Абулфазлро
бигрифт ва мањбус кард ва дар њабси ў буд, то вафот ёфт.
Ва Бобї бо Наср дўст шуд ва њар ду дил бар истихлоси Омул
нињоданд ва Абулаббоси њољиб ба Омул буд бо ду њазор савор аз лашкари Рай. Ва чун ба Омул расиданд, Абулаббос аз муќовамати эшон
ољиз омад ва њазимат шуд. Ва эшон Омул бо тасарруф гирифтанд ва
Бобї ба Ќобус нома навишт ва аз њоли ин фатњ хабар кард ва ба тоати
ў тазоњур намуд ва аз сидќи муволот дар интизори вусули роёти ў эълом дод. Ва Бобї аз Наср људо шуд ва ба Астаробод рафт ва даъвати
Ќобус зоњир кард ва аз лашкари љайл њар кас, ки бар њавои Ќобус буд,
пеши ў рафт ва Шамсулмаолї ба Исфањбад навишт, то пеши Бобї равад ва дар шиаби њаво ва силки валои љониби ў бо Бобї даст яке дорад.
Исфањбад ба њукми мисоли Ќобус ба Бобї пайваст. Ва чун
Фирўзон ибни ал-Њасан хабари иљтимоъ ва иттифоќи эшон бишнавид, аз Љурљон рўй ба муњорабати эшон нињод ва ба зоњири Астаробод љанге сахт карданд ва наздик буд, ки Бобї шикаста шавад.
Аммо љамъе аз курду араб аз лашкари Фирўзон ибни ал-Њасан ба
шиори Шамсулмаолї нидо карданд ва дар љониби Бобї гардиданд ва
Фирўзон ба њазимат рафт ва лашкари Бобї дар пайи ў равон шуданд
ва ўро бо бист кас аз вуљуњи ќувводи ў бигрифтанд ва боќии лашкари ў
рўй ба Љурљон нињоданд. Ва чун он љойгоњ расиданд, Салори Харкош,
ки аз љумлаи аќориби Ќобус буд, он љойгоњ расида буд, ба муќовамати
эшон биистод ва эшон аз пеши ў ба њазимат бирафтанд. Ва ин башорат ба Ќобус расид, бад-он хушдилу шодмон шуд ва бидонист, ки
айёми мењнат сипарї шуд. Ба диле фориѓ ва садре муншарињ рўй ба
Љурљон нињод ва дар шаъбони санаи самон ва самонина ва салосумиата (VIII.398/VII.998) дар маснади мулк ва мустаќарри иззи хеш мутамаккин шуд. Ва дар ин тањният яке аз куттоби аср ќасидае мутаввил
мегўяд, чанд байт аз он эрод карда омад. Шеър:
ал-Љидду мо лам йуънињу-л-љадду ѓаддору
Ва-л-њурру мо лам йазинњу-с-сабру хаввору.
Ва ли-л-карими иза-л-аййому зална бињи
Ани-л-муно бисуботи-н-нафси иъзору.
Љайл – гурўњ.
Истандор – Њуккоми силсилаи подусбонони Табаристон нахуст ба унвони
«исфањбад» ва сипас ба унвони «истандор» хонда мешуданд ва гўянд, ки «истандор» ба
маънии «њокими кўњњо» њам аст.
602
603

166

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

Тарҷумаи Таърихи Яминӣ
Кам фозилин ва љунуну-л-манљануни лању
Њайфан ало њасаки-л-авои љаррору.
Ва кам љарињин ќарињу-л-ќалби зї абарин
Ва кам ќатилин ва мо ли-с-сайфи осору [123].
Ва боќии ин ќасида дар асли китоб мастур аст. Ва Абўбакри
Хоразмї њамчунин ќасидае мегўяд, шеър:
Ќомат туваддаънї би-л-адмуъи-с-суљми
Ва-с-самту байна йадин минњо ва байна фами.
ал-Байну ахрасањо ва-л-байну интаќањо
Ва њозињи њолатун фї-н-носи куллињими.
Ќад толамо инњазамат анно ал-љуйушу фало
Туњорибино биљайши-л-варади ва-л-анами.
Ва ќад халаъта лиљома-л-атиббоъи фало
Нулќо сивоа-л-фано фї зиммати-л-луљуми.
Лам йабќа фї-л-арзи бї шайъун ањобу лању
Фањал ањобу инкисора-л-љуфни зи-с-саќами.
Астаѓфиру-л-Лоња фї ќавлї ѓалатту бало
Ањобу Шамса-л-маъолї уммата-л-умами [124].
Њам ў гўяд ќасидае дигар дар мадњи Ќобус, ин байтњо аз он навишта омад. Шеър:
Шумусун лањунна-л-хадру ва-л-байту маѓрибун
Фатолиъуњо ли-л-њаљри ва-л-байну ѓорибу.
Ва лакиннамо Шамсу-л-маъолї хилофуњо
Машориќуњу лайсат лањунна маѓорибу.
Ва мо лаќќабука-ш-шамсу илло ва ќад раъв
Бианнака шамсун ва-л-мулуку кавокибу.
Аќулу лизуввори-л-амири тараљљалу
Фаман зорању мин рољилин фањва рокибу.
Ва ин зорању-л-фурсону кунту кафилањум
Биан йарљиъу ва-л-хайлу фињим љаноибу.
Ало аблаѓо анни-л-амира рисолатан
Тадуллу ало анни ала-д-дањри отибу.
Ило кам йањиллу-л-маръу мислука балдатан
Бињо минбарун фињи лиѓайрика хотибу.
Алайка бињоза-с-сайфи фаќзи дуйунању
Фали-с-сайфи дайнун инда каффика вољибу.
Фало таќъудна туѓзї-л-љуфуну ала-л-ќазо
Ва фї-л-арзи маркубун ва румњун ва соњибу [125].
Ва чун он лашкар ба њазимат бо Рай рафтанд, маломати бисёр ёфтанд ва хиюи604 таъйиру ташвир дар рўйи эшон андохтанд. Ва
604

Хию – оби дањон, туф.
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Абўалї ал-Њасан ибни Њамула, ки вазир буд, дањ њазор мард аз турку арабу дайлам фароњам овард ва Манучењр ибни Ќобус ва Асфор
ибни Кардавайњ ва Абулаббос ибни Љої ва Абдулмалик ибни Мокон
ва Мўсо њољиб ва Бесутун ибни Бунљосаф ва Киё ибни Фирўзон ва
Рашомуљ дар мувофаќати ў рўй ба Љурљон нињоданд ва ин љамоат аркони њазрат ва анёби давлати дайлам буданд. Чун ба вилояти Шањрбор
расиданд, Шамсулмаолї дил бар муќовамати эшон нињод ва умед дар
авни Бории таъоло ва иќболи айёми давлат баст. Ва Абўалї Њамула аз
љониби Наср ибни ал-Њасан ва мумолоту605 муволоти ў бо Ќобус ноэмин буд, навиштае бад-ў навишт ва дар истимолату истеътофи ў анвои
сењру тамвењ ба кор овард ва гуфт: «Асбоби ќаробат, ки миёни ту ва
Маљдуддавла мустањкам аст, чунон иќтизо кунад, ки ба њифзи салоњи
малик ва мурооти љониби ў ќиём намойї ва мададу муованат дареѓ
надорї. Ва агар ин азимат ба нифод расонї ва ба музоммати љониби
ў ва инхирот дар силки хидмати ў раѓбат намойї њар он чи таваќќуъ
афтад аз тартибу тарњиб ва икрому инъом ва тафњиму таќдим, пеш
гирифта шавад ва њолиро Ќумис дар эътидоди ту оварда шуд, то он
љойгоњ равї ва муќим бошї, то андешаи инъом дар бораи ту бо итмом
расад».
Наср ибни ал-Њасан бад-ин ламъаи барќ мунхадиъ гашт ва кўч
кард ва чун ба Сория расид, роњи Љурљон аз љониби чап гузошт ва аз
љониби рост бирафт. Ва чун ба наздики Ќумис расид, сирри замири
хеш ба изњор кард ва андешае, ки дар боби мутоваати Маљдуддавла
дар андарун дошт, бо атбои хеш дар миён нињод. Калимаи эшон мухталиф шуд: љамъе бо вилояти Истандорийя606 рафтанд ва баъзе майли Љурљон карданд. Ва Наср бо баќоёи лашкар ба Ќумис рафт ва ба
Абўалї кас фиристод ва аз ў ќалъае хост, ки бад-он мустазњар шавад ва
рањлу саќал ва иёлу амволи хеш он љойгоњ фиристад. Ќалъаи Љуманд
бад-ў дод ва аз рахту буна ва иёли хеш бад-он љойгоњ фиристод.
Ва чун Абўалї он рахна баргирифт ва аз аводии шарру ѓавойили
зарри Наср фориѓ шуд, рўй ба Сория нињод бар азми љониби Љурљон.
Ва чун он љойгоњ расид, Манучењр кас ба падар фиристод дар сир(р) ва
аз маърази уќуќ607 ва эњмоли608 њуќуќ тафодї намуд. Ва Абўалї Њамула
аз Бесутун ибни Бунљосб ва мухолафати вай мусташъар шуд ба сабаби
ќаробати ў бо Ќобус ва иштироку иштибоки эшон дар насаби љайл ва
Мумолот – ёрї, мадад.
Истандорийя – њуккоми силсилаи Подусбон – подшоњони Табаристон бо ин ном
хонда мешуданд. Истандор бошад, њамчун истилоњи љуѓрофї, дар ќадим номи ноњияи
ѓарбии Мозандарон буд, ки бо Нур ва Каљури њолияи Мозандарони Эрон муттањид будааст.
607
Уќуќ – нофармонї кардан касеро, ки њаќќи ў бар ту вољиб бошад.
608
Эњмол – ёрї додан; бардоштан.
605
606
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майли ќадим ва маваддати собиќи ў бо Ќобус ўро бигрифт ва бо Рай
фиристод ва ба Љурљон рафт. Ва бар зоњири шањр ба љониби Машњад
Доъї фурў омад ва асњоби Шамсулмаолї дил бар муќораату мумосаати ќавм нињоданд ва аз бом то шом дар муќосоти баъс ва мусоќоти
љоми њумом буданд ва ду моњ мутавотир дар муморасати он кор рўзгор
гузоштанд. Ва дар фурзаи Љурљон ќањт бархост ва таом ноёфт шуд ва
асњоби Ќобус дар он буъс нуфуси шарифи худро ба андак булѓае609
ќонеъ карданд ва бад-он чи муяссар мешуд, садди муљоат мекарданд.
Ва лашкари Рай аз љониби Машњад Доъї ба сабаби заййиќи њол
ва ќиллати зод ва инќитои имдод бо љониби Муњаммадобод нишастанд, то аз љониби Љаношак улуфа фаро даст тавонанд овард. Ва ба
сабаби тавотури амтор ва тазоњуми аќтор аз муњиммот ва автор ва
талаби зод ва улуфа боз монданд ва тўфоне бархост ва дар махоизи
вуњул аз тамањњули610 ќуту алаф ољиз омаданд ва аз савоиќи раъду барќ
ва авосифи љанубу шимол хаймањо фурў нишаст.
Ва чун асњоби Ќобус эшонро дар он њайрату мењнат диданд, аз
њисор берун омаданд ва аз матлаи фалаќ то маќтаи шафаќ ба њудуди
асёф худуди611 аснофи он љамъ мешикофтанд ва завобили сиод612 аз
маноњили613 акбод614 сероб мекарданд ва ба маносили615 њироб616 мафосили он ањзоб аз њам мегушуданд, то њазору шашсад мард аз эшон
бар он сањро заљеи617 туроб ва акили618 насру ѓуроб гардониданд. Ва
Исфањсолор ибни Куронкир ва Зарринѓул ва Љастон ибни Ашкалї ва
бародари ў Њайдар ва Муњаммад ибни Вањсудонро асир гирифтанд ва
њашами Љайл аз лашкари Дайлам ѓаниматњое ёфтанд, ки банон619 ба
забти он вафо накунад ва баён аз шарњи он ољиз ояд. Ва Шамсулмаолї
ба муолаљати маљрўњони он лашкар ва мувосоти хастагон ва мурооти
асирон ва базли анвои каромоту ташрифот ва тахсиси њар як ба атоё
ва силот осори караму анвори шиями хеш зоњир гардонид ва ќазои
њаќ ва маърифати ќадри неъмати Борї таъоло дар таќдири он фатњ ва
тайсири он наљањ бар некўтар ваљње ба адо расонид. Ва Абўмансури
Саолибї дар зикри ин фатњ ќасидае мегўяд, шеър:
Булѓа - маоши рўзона.
Тамањњул – талаби чизе ба њила ва такаллуф.
611
Худуд љамъи хад – чењрањо, рухсорањо.
612
Сиод љамъи саъда – найзањои рост.
613
Маноњил љамъи манњал – сарчашмањо, обишхўрањо.
614
Акбод љамъи кабад – љигарњо.
615
Маносил љамъи мунсул//мунсал – шамшерњо.
616
Њироб – љанг, муњориба.
617
Заљеъ – њамхоба, њамбистар.
618
Акил – њамкоса, њамтабаќ.
619
Банон – сарангушт.
609
610
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ал-Фатњу мунтазимун ва-д-дањру мубтасимун
Ва мулку Шамсу-л-маъолї куллуњу ниъаму.
Ва-л-адлу мунбаситун ва-л-љавру мусталимун
Ва-л-њаќќу муртаљиъун ва-ш-шаъбу мултаиму.
Алќат маќолидањо ад-дунйо ило маликин
Мо зола ваќфан алайњи-л-маљду ва-л-караму.
Шамси-л-маъолї ва ѓайси-л-машриќайни ва ман
Бињи йалиќу-л-уло ва-л-маљду ва-л-њашаму [126].
Ва Абулфазл Ањмад ибни Абдуллоњ ал-Миколї620 гўяд, шеър:
Ло таъсийанна шамса-л-уло Ќобусо
Фаман асо Ќобуса лоќо бусо [127].
Ва чун Абўалї Њамула аз он њазимат ба Ќумис расид, ба Наср
ибни ал-Њасан ибни Фирўзон нома навишт ва ўро бар сабили истеъљол
пеш хонд, то ба тадоруки кор ва талофии ор машѓул шавад ва ба истинофи мунољазат ва садди њодисаи сулмат ќиём намояд. Ва аз хавфи
лашкари Ќобус имкони таваќќуф надошт, кўч кард ва ба Рай омад.
Ва Наср то Симнон биёмад ва чун ба Абўалї нарасид, он љойгоњ
таваќќуф кард ва ба Маљдуддавла навишт ва мадад хост ва ба кифояти
он муњим(м) мутакаффил шуд. Ва муддатњо мунтазири мадад буд, то
баъд аз имтидоди айём Писари Бактекин њољибро бо шашсад савори
турк бад-ў фиристоданд ва ў ба макони эшон мустазњар шуд.
Ва Ќобус Бобї ибни Абисаидро ба муњорабати эшон фиристод
ва ба Исфањбад Шањриёр навишт, то дар сўњбати ў мунтазим шавад. Ва
Бобї рўй ба Наср овард ва ба шароити тањаффуз ва таяќќуз ќиём нанамуд ва аз даќоиќи эњтиросу эњтироз ѓофил шуд. Ва Наср пеш бозрафт
ва роњњо нигоњ дошт, то бар љалийяи њоли ў касро вуќуф наяфтад ва мустаидду муташаммир621 биистод. Ногоњ Бобї бирасид ва лашкаре, ки
бо ў буданд, аз макидати Наср хабар надоштанд, ѓофил ва мутафарриќ
бар аќаби ў меомаданд. Бобї ба муновашату муњорашат622 биистод ва
оќибат мунњазиму шикаста берун рафт ва лашкари ў бар дасти Наср ва
аъвони ў ба фано расиданд.
Ва ин фатњ пеши Маљдуддавла ваќъе тамом дошт ва макону
маконати Наср пеши ў маъмур шуд ва Маљдуддавла холи хеш – Рустам ибни Марзбонро бо се њазор мард ба мадади ў фиристод. Ва
620
Абулфазл Убайдуллоњ ибни Ањмад ибни Алии Миколї ва машњур бо номи «Абулфазли Миколї» (ваф.с. 28.04.1045) олим, адиб, шоири арабизабони авохири ањди Сомониён ва авоили Ѓазнавиён, аз риљоли сиёсї ва намояндаи хонадони маъруфи Миколиён, ки
солњои дароз аморати Нишопурро бар ўњда доштаанд, мебошад. Ба љуз шеър ў њамчунин
муаллифи ќариб 10 асари мансур њам аст, ки «Махзун-ул-балоѓа», «Фазоил-ул-мулук»,
«Шарњ дивон ал-Мутанаббї» аз љумлаи онњост.
621
Муташаммир – омода, мустаид.
622
Муновашату муњорашат – задухўрд ва бар якдигар барангехтан.
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исфањбадии Шањриёр623 бар холи худ таќрир кард ва Наср то Дамованд
ба истиќболи ў бирафт ва ба музоњарат ва муованати ў ќиём намуд ва
вилояти ў мустахлас кард. Ва Исфањбади Шањриёр ба Сория рафт ва
ба Манучењр ибни Ќобус илтиљо кард ва дар миёни ањли Фарим балое
азим зоњир шуд ба сабаби тараддуди лашкарњо ва тафањњус аз мавозеи ѓаллоту аќвот ва торољ кардан беивазе ва самане. Ва Наср бад-ин
сабаб аз Рустам бозмонд ва аз мусоњабати ў људо шуд. Ва Исфањбад
чун Рустамро аз мададу муованати Наср холї ёфт, бар сари ў тохтан
кард ва ўро аз вилоят биронд ва ў манкубу манхуб бо Рай омад. Ва
Исфањбад дар вилояти хеш мутамаккин гашт.
Ва дар ин айём Абўнаср ибни Мањмуд ал-Њољиб ба сабабе аз асбоб ба вилояти Ќобус афтода буд (ва Шамсулмаолї дар боби ў абвоби саноеу мавоњиб таќдим фармуд) ва ўро ба моли бисёр ва уњбати
тамом музтазњар кард ва дар аворизи њољот ва савонењи муњиммот
музоњулилла гардонид ва ба муносабати Наср фиристод. Ва ў ба диле
ќавї ва раѓбате содиќ рўй бад-он муњим(м) овард ва борњо бар сари
Наср давонид, то ўрову сипоњи ўро овора ва мутафарриќ кард ва
Љастон ибни Доъї ва Писари Њиндуро бо чанд каси дигар асир бигирифт ва Наср аз пеши ў ба њазимат ба Симнон афтод.
Ва Наср ибн ал-Њасан бо шарафи убувват ва ќидмати хонадон
ва касрати ашоир саљийяти зулм дошт ва ба туѓёну удвон маъруф буд
ва вилояти ў бар мадраљаи њољљи Каъбаи муаззам ва Њарими мукаррам ва Њатиму Замзам буд. Њар соле рифоќу ќавофили њољро ба анвои
мутолаботи муљњиф ва муомалоти мухталиф меранљонид, то бадномии ў дар аќтори љањон мунташир шуд ва лавсе шаниъ бад-ин сабаб
бар дебољаи шарафи насаб ва љамоли њоли ў нишаст ва дуои њољ(љ)
ва нафрини мазлумон дар ташвиши кор ва тањйиљи асбоби хизлон ва
танкиси рояти давлати ў муассир омад. Ва баъд аз он усрат мукотабот
ба Рай паёпай мекард ва дар истимдоду истионат истиѓосат мекард ва
мактуботи ўро ба митолу624 ваъдаи митол љавоб менавиштанд, шеър:
Мавоъиду камо лоња саробу-л-мањмањи-л-ќафри
Фамин йавмин ило йавмин ва мин шањрин ило шањри [128].
Ва баъд аз он Маљдуддавла ва Шамсулмаолї бо якдигар сулњ
карданд ва Насрро ба фидо дар миён нињоданд ва ба иттифоќи якдигар њилате андешиданд, ки Насрро ба даст оранд ва хотир аз кори ў
фориѓ гардонанд.
Наср аз ин кор огоњ шуд ва дар њаќќи эшон бадгумон гашт ва дар
аснои ин њол хабар расид, ки Арслон Њиндубача – волии Ќањистон, ки
аз умаро ва ќувводи султон буд, бар сари Абулќосим Симљўрї тохтан
623 Д-р Шиор таъкид мекунанд, ки дар нусхаи дигар байни ин ду вожа калимаи
«ноњияти» омадааст.
624
Митол – имрўзу фардо кардан, сањл ангоштан, мумотала.
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кардааст ва ўро ба вилояти Љунобад625 андохта. Наср пеши ў рафт ва
ба мурофаќати ў эътизод љуст ва ўро бар ќасди Рай тањриз кард ва
бар мухосамати Маљдуддавла иѓро дод. Абулќосим бад-ин тасвил ва
тахйил фирефта шуд ва зимоми худ фаро дасти Наср дод ва то Х(в)
ор биёмад ва аз Рай лашкаре тамом пеши ў бозрафтанд ва садде аз
абтоли хадам ва ашболи њашам пеши муроди ў монеъ ва њоил шуд ва
ў чун сурати он шерон ва савлати далерон мушоњадат кард, ангушти
надомат газидан гирифт ва хиљилу пушаймон хоибан хосиран626 бозгашт. Ва Шамсулмаолї љамъе аз афорити акрод ва шаётини анљод ба
муќобалаи эшон фиристод, то њавошии вилоят ва навоњии мамлакати
ў аз тааррузи эшон нигоњ доштанд ва аз он њудудашон биронданд. Ва
чун эшон аз љавониб ноумед гаштанд ва љањон бар худ танг ёфтанд,
дил бар хидмати султон Мањмуд ва эътисом ба њабли матини ў ќарор
доданд ва рўй ба њазрати ў нињоданд. Ва њоли Абулќосим дар хидмати
султон бад-он расид, ки аз њазрати ў бигрехт, бар он мўљиб, ки дар
собиќа шарњи он дода омадааст.
Ва Наср муддатњо мулозими хидмат буд ва султон Биёр ва
Љуманд ба вай дод ва ў ба сари иќтои хеш рафт ва арсаи он вилоят
аз азми њиммату улувви шарафи хеш танг ёфт ва бад-он ќаноат натавонист намуд ва дар хиноќи он бемуродї изтироб мекард, то аз Рай
ўро ба анвои њилату хадиат бифирефтанд ва ба каманди макр ба худ
кашиданд ва ба њабли исор мањкам бубастанд ва ба ќалъаи Устунованд627 фиристоданд. Ва Шамсулмаолї ба истихлоси ќилои он навоњї
пардохт ва љумла бо тасарруф гирифт ва ба мўътамадони хеш супурд
ва навосии628 он саёсї629 дар ќабзи мурод њосил кард.
Ва Исфањбад Шањриёр дар аснои ин њол силсилаи мухолафат
биљунбонид ва ба касрати лашкару вуфури мол маѓрур шуд ва сипоњ
фароњам овард. Ва аз Рай Рустам ибни Марзбонро бо санодиди Дайлам ба муњорабати ў фиристоданд ва Бесутун ибни Бунљосифро, ки
пеш аз ин ба тўњмати муволоти Ќобус гирифтор шуда буд, дар љумлаи
он лашкар бифиристоданд ва эшон лашкари Исфањбадро бишикастанд ва ўро асир карданд. Ва Рустам ибни Марзбон ба шиори даъвати
Ќобус нидо кард ва ба сабаби вањшате, ки аз ањли Рай дар дил дошт,
хутбаи он хитта ба номи Шамсулмаолї мутарраз кард ва ањволи хеш
дар мутоваат ва сидќи муносањат ба Ќобус навишт. Ва Бесутун бад-он
Љунобад – муарраби Гунобад.
Хоибан хосиран – бо навмедї ва зиёнкорї.
627
Устунованд ќалъае машњур ва мустањкам дар Дамованд аз аъмоли Рай мебошад, ки
аз он то Рай дањ фарсанг роњ будааст.
628
Навосї љамъи носия – 1. Мўи пешонї 2. Пешонї 3. Чењра.
629
Саёсї љамъи сайса – ќалъањо, њисорњо, паноњгоњњо.
625
626
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њолат ќарирулайн630 ва муншарињуссадр631 шуд ва ба муовадати ватан
ва мурољаати сакан вусул бо хидмати валинеъмати хеш хушдил гашт
ва мамлакати Гелон биасрињо бо мамлакати Љурљон ва Табаристон
музоф гашт.
Ва Шамсулмаолї вилояти Гелон ба писари худ – Манучењр дод.
Ва баъд аз он ноњияти Рўён ва Шолус ва њудуди Истандория ба куллї
мустахлас шуд ва ба адлу эњсон ва амну амон ва юмни кафолату њусни
иёлати Шамсулмаолї ороста гашт. Ва Шамсулмаолї бо султон ба
таъсиси бунёди маваддат ва таъкиди асбоби мањаббат машѓул шуд ва
дар тамњиди њоли муволот расулон фиристод ва ба эњтимоми давлат
ва ба њимояти иззати султон эътизоду истинод љуст ва туњафу муборри
фаровон фиристод, то уќдаи улфату исмат мустањкам гашт ва асбоби мувофаќату мусодаќат ба низом пайваст ва Љурљону Табаристону
Билоди Дайлам то соњили дарё дар њукми амру нањй ва њаллу аќди ў
мунтазам шуд.
Ва Шамсулмаолї дар айёми хеш аз мулуки атроф ва акобири аќтори љањон ба шарафи нафсу макорими ахлоќ ва вуфури аќлу
мањосини шиям ва камоли фазлу љалолати ќадр мустасно буд ва бар
минњољи њикмату ќазийяти дин мустаќим. Ва аз илтифот ба анвои маозифу малоњї муназзању мубарро, чи медонист, ки малоњиву632 подшоњї
зидди якдигаранд ва љамъият њар ду бар баќо ва давом мутасаввар
нест. Ва Абулфатњи Бустї дар таќрири ин маънї гўяд, шеър:
Изо ѓадо маликун би-л-лањви муштаѓилан
Фаањкама ала мулкињи би-л-вайли ва-л-њарби.
А мо тара-ш-шамсу фї-л-мизони њобитатан
Ламмо ѓадо бурља наљми-л-лањви ва-т-тараби [129].
Ва Шамсулмаолї ба симати адлу раъфат ва инсофу маъдалат
ороста буд ва бар эњтимом ба њоли раийят ва эътино ба масолењи зердаст њарис ва дар фунуни илму одоб мутабањњир ва дар љамъ миёни заробати шамшер ва залоќати ќалам мутафаррид ва расоили ў дар атрофу акнофи олам машњуру мазкур ва камоли бароату балоѓати ў дар тазйину тањсини маќолоти хеш маъруф. Ва ин рисола дар зикри сањоба,
ризвону-л-Лоњи алайњим аљмаъин,633 ки ламъаест аз бавориќи634 банон
ва зањрае аз њадоиќи баёни ў, эрод карда мешавад, рисолатун:
Бисми-л-Лоњи-р-рањмони-р-рањим
Иълам анна асъаба-л-умури ва ашрафањо байна-л-љумњури
њува-л- хуруљу би-н-нубуввати ва-л-истиълоу ала-л-халќи бињозињиЌарирулайн – марди хунукчашм.
Муншарињуссадр – дилкушод, хушваќт.
632
Малоњї љамъи милњо – олати лањву бозї.
633
Хушнудии Худой бар њамаи эшон бод!
634
Бавориќ љамъи бориќ – дурахшњо, рахшандањо.
630
631
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л-ќуввати лианнању таќлибу-л-вуљуњи ани-л-ќибали-л-маъбудати ва
идхолу-л-аъноќи фї ќилодатин ѓайри маъњудатин ва мухотабату-лхалќи ани-л-холиќи-л-лазї ло тудрикњу абсору-л-халоиќи ва ќад иътало набиййуно сала-л-Лоњи алайњи ва саллам заривата њоза-ш-шарафи
ва сора лиман салафа мина-л-анбийои хайра-л-халафи ва ќома би
мазиййати њоза-з-зикри-л-азими ва азоќа-л-араба лаззата-н-наъими
ва наќалањум ила-с-сарвати ва-л-ѓино мина-л-фаќри ва-л-фоќат ва
ароњањум мин риъойати-л-љамали ва-н-ноќати. Ва лайса вароању
либтиѓои-л-ъуло амдун фамо фавќа самои ли-с-сумуви масъадун.
Сумма забата-л-амра баъдању заъимуњу ала низомињи ва аќомању
фї ќивомињи ва њозо мо таваллоњу Абубакрин разийа-л-Лоњу анњу њина
ваддаъа умрању мин ѓайри ан саллама ило ањадин амрању, фаиннању
ќома бињи ќийомун собиту-л-ќалби мустаќиллун бинафсињи би
муќовамати-л-хатаби ѓайра мутафаккирин фї раддин роддин ва ло муболин бимуъодоти муъоди њатто њамо њарима-д-дини ва љамаъа шамлал-муслимина ва лам йарза би ан йулимма бибайзати-ш-шариъати мулиммун ва ло ан йатаѓаййара мин ањкомињо њукмун, фалуќќиба халифату Расули-л-Лоњи таъоло биинтидобињи лињийотати-д-дини сумма
тањсини њавзати-л-исломи мин аворизи-л-фасоди ва одийати-л-аъдои
ва-л-аздоди ва-л-муљоњадати фї истизофати дийори-л-мухолифина
ило љониби-л-исломи ва муљомиъи-л-муслимина.
Ва њува мо атоњу Умару, разийа-л-Лоњу анњу, ламмо ола-л-амру
илайњи, фаиннању сарафа љањдању ила-л-љињоди ва ќасара вакдању
ало ифтитоњи-л-билоди њатто иттасаъа нитоќу њозињи-л-миллати ва
хазаъати-р-риќобу лиањли њазињи-л-ќиблати, фалуќќиба амиру-лмуъминина из кона ниъма-л-ъавну ли Расули Рабби-л-ъоламина.
Ќад фараѓа-н-Набиййу, салла-л-Лоњу алайњи ва саллам, минал-амри-л-аъзами ва-ш-шаъни-л-афхами ва атфаа лањиба кулли
мултањиби ало раѓмин мин Абилањаби.
Ва илтаама бисаъйи-ш-шайхайни шаѓаба-л-амрайни-л-охирайни
ва балаѓа мина-л-ањкоми мубаллиѓан лайса фињи мустазодун ва ло йашину байозу ѓурратињи саводун ва лам йабќа ли-т-тобиъина сива-ттамассуки бидинин мумањњадин ва муроъоти бинои мушаййадин, фалам йаќдуру ала-л-ќийоми бињи ва ињтаљабу вароа њиљобињи.
Ва ламмо атати-л-хилофату Усмона кона минњу мо кона мин табдили заййи-н-нусуки бизинати-л-малики ва таѓйири сирати-л-аиммати
њина тавассаъа фї-н-неъмати, њатто иљтано самарата мо љано ва тиња
бињи суу мо ато.
Ва ламмо одат ило Алиййи, разийа-л-Лоњу анњу, њољати-р-рийоњу
мин кулли љонибин ва бадати-л-авобиду ва табаддалати-л-аќоиду ва
тањаввала амру-д-дини мулка-л-муѓолабати ва дувала-л-ќитоли ва-л174
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муљозабати ва ваќаъати-л-хилофату фи-л-хилофи ва бараза наслу-шшарри мина-л-ѓилофи ва баќо Алиййу, каррама-л-Лоњу ваљњању, ало
изтиробин ло йањдаа ва фї мудовоти доин ло йабрау маъа шуљоъатињил-машњурати ва маосирињи-л-маъсурати ва интањо охируњу ило мо
интањо њатто љаро алайњи ва ало аќабињи мо љаро. Фалйунзар из конал-амру казолика а њаулои ањаќќу би-л-ќадњи ам улоика?
Ќад маза-л-ќавму ва осоруњум фї-л-исломи ка-ш-шамси фї-лиштињори ва-л-њабои фї-л-интишори ва саниъуњум соињун бињаййа
ала-л-фалоњи ва лайса биайдийа-л-хусамои сива-с-сафоњати ва-ссийоњи.
Ва ин фасл ба баъзе аз афозил ба истидъои ў навиштааст:
Муњолун лиман саммат бињи њимматуњу ило ќасди ман йаѓлу
индуњу ќиматуњу ан йакуна ало ѓайрињи урљатуњу ва либайти ман
сивоњу зийоратуњу ва њаљљатуњу.
Ва хатти ў хиттаи мањосин буд, чун дурри муфассал ва сењри
муњассал ва вашии635 мањук636 ва тибри масбук.637 Сањараи638 Бобул сухраи639 аномили640 ў буданд ва наќќошони Чин бар дасту ќалами ў офарин мекарданд. Њар нуќтае, ки аз нўки хомаи ў бар дебољаи нома мечакид, холї буд бар рўи фазл ва њар гавњар, ки зулќарнайни ќалами ў аз
зулмоти давот берун мекашид, дурре буд дар воситаи ќилодаи рўзгор.
Соњиби Кофї њар гоњ, ки аз мактуботи ў чизе бидидї, гуфтї: «Њозо
хатту Ќобусин ам љиноњу товусин?641
Ва њамоно абёти Мутанаббї сифати хати ўст, шеър:
Фї хаттињи мин кулли ќалбин шањватун
Њатто каанна мидодању-л-ањвоу.
Ва ликулли айнин ќурратун фї ќурбињи
Њатто каанна маѓибању-л-аќзоу [130].

Вашї – навъе аз љома; наќшу нигори љома аз њар ранг.
Мањук – бофташуда.
637
Тибри масбук - хурдањои зари дар ќолаб рехташуда.
638
Сањара љамъи соњир – љодугарон.
639
Сухра – фармонбардор.
640
Аномил љамъи анмала – сарангуштон.
641
Оё ин хати Ќобус аст ё парњои товус?
635
636
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ЗИКРИ ЊОЛИ МУВОФАЌАТИ СУЛТОН БО ЭЛИКХОН
ВА БОЗ БА МУХОСАМАТ РАСИДАН
Чун султон арсаи Хуросон аз муонидон пок гардонид ва
душманони Оли Сомонро нест кард, Эликхон Мовароуннањр бо
тасарруф гирифт ва мулуки Оли Сомон ва авлоду ањфоди эшонро ба
даст овард ва он хитта аз арумаву љурсумаи эшон холї кард. Ва ба
султон навишт ва ўро бар виросати мулки Хуросон тањният кард ва
дар шиаби њаво ва силки валои ў ќадам гузорид. Ва миёни эшон вуслате
рафт ва асбоби мумозаљату мувошаљат мустањкам шуд ва зотулбайн аз
сидќи видод ба мањзи иттињод пайваст.
Ва дар ваќти он, ки султон аз бањри дафъи Мунтасир ба Нисобур
рафт, Имом Абўтаййиб Сањл ибни Сулаймон ас-Саълукї, ки имоми
њадис буд, ба рисолат ба Эликхон фиристода буд ва Туѓонљуќ - волии
Сарахсро бо вай равон карда ва дар хитбаи каримае аз кароими ў
раѓбат намуда ва пеш аз њадди адду њаср нафоиси амвол дар сўњбати
ў бифиристода аз шуфшањои зару ёќутњои бањрамон ва аќоили дурру
марљон ва тахтњои љомаву байзњои анбар ва авонии зару сим машњун
ба машомоти кофур ва дигар мањмулоти диёри Њинд аз дарахтњои
уду теѓњои балорак ва филони љангии ороста ба алвони малобис ва
манотиќи мурассаъ, ки вањм дар васфи љавоњири он хира мешуд ва
чашм дар талоълуи лаолии он тира мегашт ва асбони номдор бо зину
сарафсори зар ва дигар анвои аълоќу раѓоиб.
Ва чун Имом Абўтаййиб ба диёри турк расид, ба мавриди ў
эњтизозу иртиёњ намуданд ва дар эъзозу икроми ќадри вай ба њамаи
ѓояти эњтиром бирасиданд, њам аз љињати эњтироми љониби султон ва
њам аз бањри ѓазозати фазлу таќаддуми ў дар абвоби улум, ки дар ањди
хеш адимунназир642 буд ва дар шеваи фиќњу хилоф мушор илайњи.643 Ба
Ўзканд муќим шуд, то аз муњимми зифоф бипардохт ва маќсуд ба њусул
пайваст ва наљињуссаъй644 ва маќзиййулњоља645 бозгашт. Ва он дурри
ятим, ки дар дарёи Туркистон ба тањсили он ѓаввосї мекард, њосил
овард ва рўй ба хидмати султон нињод бо њамлњои гарон аз маљлуботи
он диёр аз зари сов646 ва сими ноб ва нофањои мушк ва асбони хутталї
ва ѓуломони моњрўй ва канизакони хитої ва бозњои сапед ва дастњои
бартосї647 ва ќоќуму самур ва тароифи синї ва дигар аснофи алтоф.
Адимунназир – бењамто, бемонанд.
Мушор илайњи – 1. Касе, ки бад-ў ишора шуда 2. Дар пеш зикршуда.
644
Наљињуссаъй – касе, ки кўшиши вай ба натиља расад.
645
Маќзиййулњоља – касе, ки њољаташ раво шудааст.
646
Сов – зари хурд ва реза.
647
Сифати нисбї ва мансуб ба Бартос/Буртос, ки номи шањр ва њамчунин номи гурўњи
642
643
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Ва миёни њар ду мамлакат маоќиди мушобакату мусоњарат
мустамир(р) гашт ва иштирок дар маротеи ниам ва иттињод миёни
саноеъ ва хадам муњаќќаќ шуд ва муддатњо њол бар ин љумла мунтазам
буд, то ба чашм захми айёми машореи он маваддат мукаддар шуд ва
ба назѓоти шаётин мавориди он мањаббат мунаѓѓас гашт ва маоќиди
он мухоласат ба инњилол расид.
Ва нубазе648 аз мањосини Имом Абўтаййиб гуфта шавад ва бар
аќаби он зикри љамъе аз аъёни раоёи султон, ки дар маноќиб чун
савоќиб буданд ва дар мавокиб чун кавокиб ва њар як наљме буд аз
нуљуми замин ва бадре аз будури фазл ва аламе аз аъломи илм ёд карда
ояд. Ин калимоти мансур аз њикам ва бадоеи сухани Имом Абўтаййиб
аст:
Ман тасаддара ќабла авонињи фаќад тасаддо лињавонињи.649 Ин
маънї аз ќавли Абўмансури Фаќењ650 гирифтааст, шеър:
ал-Калбу аъла њимматан ва њува-н-нињойату фї-л-хасосати
Мимман йунофису фї-р-риосати ќабла авќоти-р-риосати [131].
Ва аз суханони ўст:
ал-Аќлу атйабу айшин ва-л-адлу аѓлабу љайшин. Изо кона ризол-халќи маъсуран ло йудраку фаинна майсурању ло йутраку. Иннамо
йуњтољу ило ихвони-л-ъишрати лизамони-л-ъусрати. Ман таѓофала
анка маъа илмињи бињољатика ило авнињи ва тавќирињи талаба
алайка иллатун изо отабтању ало таќсирињи.651 Ин маънї аз ин абёт
гирифтааст, шеър:
Таваќќа-н-носа йо ибна абї ва уммї
Фањум табаъу-л-махофати ва-р-раљои.
Алам тара музњарина алаййа утбан
Ва кону амси ихвона-с-сафої.
Булийту бинакбатин фаѓаду ва роњу
бутпарасту сокини њавзаи Волгаи Руси ќадим, ки бо њамсоягони худ – хазару булѓор
муртабит будаанд.
648
Њамин тавр эъробгузорї шудааст ва шояд манзури муаллиф «набзе» ба маънии
«порае аз чизе», «андаке» бошад.
649
Њар ки садри талаб бошад пеш аз мавќеи он, ба хории он тан дардодааст.
650
Абулњасан Мансур ибн Исмоил ибн Умар Тамимї Мисрї (ваф. с 306/918) аз
фуќањои машњури шофеї ва зоњиран кўр будааст. Д-р Шиор бо такя ба Ибни Халликон ва
сарчашмањои дигар бар он аќидаанд, ки кунияи ў иштибоњан «Абўмансур» омадааст, дар
њоле ки номи ў «Мансур» ва кунияаш «Абулњасан» аст. Дар «ал-Љавоњир-ул-музийяти фї
табаќот-ил-њанафийяти»-и Абилвафо ишорае рафтааст, ки ў соњиби девони шеър њам аст
(Абилвафо, љ.3, с.124).
651
Хирад покизатарин зиндагї ва дод чиратарин сипоњ аст. Њангоме ки хушнудї
махлуќи душвор ва ѓайри ќобили дарк бошад, он чи мумкин аст, тарк нашавад. Ба дўстон
њангоми ишрат барои замони усрат ниёз пайдо мешавад. Њар ки бидонад, ки ту ба ёре
ва бузургдошти вай ниёзманд њастї ва таѓофул кунад дар њангоми итоб бар таќсире, ки
кардааст, иллату сабабе мељўяд.
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Алаййа ашадда асбоби-л-балої.
Абат аќдоруњум ан йансурунї
Бимолин ав биљоњин ав биройи.
Ва хофу ан йуќола лањум хазалтум
Садиќан фааддаъу ќидама-л-љафои [132].
Яке аз афозили аср дар мадњи ў мегўяд, шеър:
Калому-л-имоми имому-л-каломи
Вафуњу йафуњу бињурри-н-низоми.
Мизољу маъонињи фї назмињо
Мизољу-л-мудоми бимоъи-л-ѓамоми [133].
Њам ў гўяд, шеър:
Ало аййуња-ш-шайху-л-љалилу ва ман бињи
Табаллаља уфќу-д-дањри ан фалаќи-л-бишри.
Лаин кунта фи-д-дунйо ва анта вишоњуњо
Ийонан фаинна-д-дурра фї садафи-л-бањри.
Ва лам тањвика-д-дунйо лианнака дунањо
Валокинна лубба-ш-шайъи йуњсину би-л-ќишри.
Ва ќад сина наслу-с-сайфи тањта ќиробињи
Камо сина нуру-л-айни би-л-љуфни ва-ш-шафри [134].
Ва аз љумлаи аъёни фузалои Нисобур Абўнаср Ањмад ибни Алї
ал-Миколї буд. Амир Абўнаср саниаи султон ва рабиби давлат ва
шайхи мамлакат буд – ороста ба фазли мавфур ва адаби машњур ва
ќадре рафеъ ва иззе мунеъ ва мустазњар ба моли бисёр ва иќори бешумор
ва мавсуф ба раъйи заррин ва њазми матин ва маъруф ба камоли дањо
ва соњиби кифояте,652 ки агар хостї миёни сињњату мараз љамъ кардї ва
агар хостї миёни љавњару араз тафриќа андохтї ва асрори замоир ва
астори масоир пеши назари басирати ў равшану пайдо будї ва шеъре
покиза муштамил бар алфози раќиќ ва маонии љазил иншо кардї. Ва
аз љумлаи натоиљи табъу насаљи хотири ў ин абёт аст, шеър:
Бонийу-л-уло ва-л-маљди ва-л-ињсони
Ва-л-фазли ва-л-маъруфи акраму бони.
Лайса-л-биноу мушаййадан лака шайдуњу
Мисла-л-бинои йушоду би-л-ињсони.
ал-Бирру акраму мо њаватњу њаќибатун
Ва-ш-шукру ањсану мо њаватњу йадони.
Ва иза-л-кариму мазо ва валло умрању
Кафала-с-саноа лању биумрин сони [135].
Ва аз љумлаи расоили ў ин фасл аст, ки ба Шамсулмаолї Ќобус
навиштаст:
Рисолатун катаба-л-абду ва њолуњу фимо йудимуњу мавлоњу
652

Кифоят – 1. Кофї будан 2. Ќобилият, лаёќат 3. Идораи умур ба ваљње нек.
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мин шарафи иќболињи ва разоњу ва йуфизуњу алайњи мин малобиси
фазлињи ва наъмоињи њолу ман туќбилу алайњи дунйоњу ва йасъиду
фї зилли давлатињи биулоњу ва ухроњу ва-л-њамду ли-л-Лоњи раббил-оламин. Ва васала китобу-л-амири мувашшањан бидурари хитобињи
ва ѓурари иљобињи ва бадоиъи биррињи ва ифзолињи ва равоиъи
инъомињи ва ишболињи фимо акраманї бињи мин иззи-л-ийодати ва
ал-басанайњу мин њулали-л-фавзи ва-с-саъодати ва шаррафанї бињи
мина-т-тањниати ани-л-офийати-л-мустафодати, фаавсала иззан йабќо
ала-л-аййоми асаруњу ва ло йахлу ани-з-замони зикруњу ва мафхаруњу
ва фањимању-л-абду фањима ман онаса минњу рушдан ваќтабаса мин
итйонињи ќувватан ва айдан ва саљада ли-л-Лоњи шукран ало мо
афозању алайњи мин сиљоли-с-саломати ва мадда алайњи мин зилолил-фазли ва-л-каромати ва раѓиба илайњи фї исбоѓи-л-аворифи алайњи
ва сарфи-л-мањозири анњу.
Фааммо мо ањњала-л-амиру-л-абда лању мин шарифи китобињи ва
латифи хитобињи ва раќќоњу илайњи мин дараљати-л-ийодати аввалан
ва манзалати-т-тањниати сонийан ва инфози-л-ќосиди солисан, фаинна
золика мин натоиљи њимматињи-л-олийати ва давоъи шиматињиз-зокийати-л-латї тањну ало авлийоињи ва хадамању ва йаътуфу
ало аѓзийои ниъамињи фалайса лању фї муќобалати мо авлоњу ва
муоразатин мо касоњу илла-ш-шукра йадимуњу ва-н-нашра йаќимуњу
ва-р-раѓбата ила-л-Лоњи таъоло йухлисуњо фї итолати баќоињи ва
идомати иззињи ва алоињи ва инњозињи бимавољиби хидматињи ва
маърифати ќадри ниъматињи биманнињи ва рањматињи.
Њозо ва ин малака-л-абду фї муќобалати њозињи-н-ниъмати ало
љалолати ќадрињо ва набоњати хатарињо ѓайра базли-л-муњљати вал-ќурунати фи-т-тоъати ва истинфоди-л-вусъи ва-т-тоќати ѓойатан
лабалаѓањо таќаррубан ило њуќуќињи бимо йаќзињо ва йуаддї шартал-убудиййати фињо ва њакама ало нафсињи би-л-аљзи ва-т-таќсири
маъањо, ва из ќад њарама-л-мурода фамо йатамассаку илло би-рраѓбати ила-л-Лоњи таъоло фї ан йатавалло мин мукофотињи бимо ло
йасмању бињи илло йадуњу ва ло йафї бињи илло маљдуњу.
Ва шуарои аср дар мадоењи ў ќасоиди ѓарро иншо кардаанд, аз
он љумла ќасидаест, ки Абўбакри Хоразмї мегўяд, шеър:
Заффа-л-маному илаййа тайфа хайолињи
Лав анна тайфан кона мин абдолињи.
Лав анна њоза-д-дањра йашкур лам йадаъ
Шукра-л-амири ва ќад ѓадо мин олињи.
Ло йансафу-л-илњоња ноилању ва ло
Суила имриин йанњоњу ан исъолињи.
ал-Вафру инда наволињи ва-н-найлу инда
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Суолињи ва-л-мавту инда сийолињи.
Ва-л-халќу мин суолињи ва-л-људу мин
Уззолињи ва-д-дањру мин уммолињи.
Ва фиъолуњу камаќолињи ва шимолињи
Кайаминињи ва йаминуњу кашимолињи [136].
Ва боќии ин ќасида дар асли китоб овардааст ва њам ў гўяд:
Тилка-д-дийору фарисату-л-ањќоби
Суниъат биъайнї суниъа сокинињо бї.
Ва ила-л-амири ибну-л-амири тавоњаќат
Рузња-р-рикобу бирозињї-р-рукоби.
Лабису-д-дуљо лабиса-л-ѓуробу биришињи
Ва ѓадав лињољатињим ѓудувва ѓуроби.
Ва-л-фаљру йатрифу ва-з-залому кааннању
Фазалоту атбин фї хилоли итоби.
Талабу имраан ифъолуњу мањсубатун
Ва наволуњу фавзо биѓайри њисоби.
Fадати-л-мадоињу вањйа асмоун лању
Ва лиѓайрињи асбањна ка-л-алќоби [137].
Ва Оли Микол653 дар улувви њиммат ва камоли манќабат чунон
будаанд, ки Абуттамњон654 гўяд, шеър:
Ва иннї мина-л-ќавми-л-лазина њуму њуму
Изо мота минњум саййидун ќома соњибуњ.
Нуљуму самоъин кулламо ѓоба кавкабун
Бадо кавкабун таъва илайњи кавокибуњ.
Азоъат лањум ињсобуњум ва вуљуњуњум
Дуља-л-лайли њатто наззама-л-љизъу соќибуњ.
Ва мо зола минно њайсу кона мусаввадун
Тасиру-л-манойо њайсу сорат мавокибуњ [138].
Ва аз мафохири Абўнасри Миколї ду писар буданд, ки њар як
кавкабе буд дар самои сиёдат ва бадре бар уфуќи саодат, мењтарин
амир Абулфазл ва кењтарин амир Абўиброњим ва њар ду дар улувви
дараљат чун фарќадайн655 буданд ва дар шўњрати фазл чун наййирайн656
Оли Микол хонадони маъруфи тољик, ки намояндагони он дар тўли ќарнњои IХ-ХI
дар сањнаи сиёсат, илм ва адаби замони Тоњириён, Саффориён, Сомониён ва Ѓазнавиён аз
маќом ва нуфузи шоиста бархурдор будаанд. Насаби ин хонадон ба фармонравои Суѓд
дар аввали асри VIII – Деваштиљ ва ба воситаи ў ба подшоњи сосонї Бањроми Гўр мерасад (ниг. ба Донишномаи Сомониён, љ.1, с. 130-131).
654
Абўтамњон Ќаййинї, бино бар ќавли д-р Шиор, шоирест аз ќабилаи Булњаййин ё
Банї ал-Ќаййин, ки шеъри некў мегуфтааст. Номи вай Њанзала ибн аш-Шарќї буда, аз
шуарои мухазрамин аст.
655
Фарќадайн мусаннои фарќад – ду ситораи наздики ќутб, ки бад-он роњ шиносанд.
656
Наййирайн мусаннои наййир – 1. Равшандињанда, тобон. 2. Офтобу Моњ.
653
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ва Абулфазл дар латоифи адаб бориътар657 буд ва фароиди арабро
љомеътар ва назми ў чун вашии658 Санъо ва чењраи Узро бадеъ ва роиќ
буд. Ва ин фусул аз суханони ўст:
Фасл: Васала китобу-ш-шайхи фаизъанати-л-ќулубу лифазлињи
би-л-иътирофи ва ихталафати-л-алсину фї ташбињињи бибадоиъи-лавсофи, фамин муддаъин аннању руќйату-л-васли ва риќату-н-нањли
ва мунтањилун аннању иќаду-н-нањри ва уќаду-с-сињри ва симту-ддурри ва ќоилун аннању сулофу-л-унќуди ва назму-л-уќуди, фааммо
ано фаќад таракту-т-тамсила ва салакту-т-тањсила ва ќулту њува самоу
фазлин љодат бисавби-л-њукми ва вашйу табъин њолуњу синна-лќалами ва насиму халќин танаффаса анњу равзу-л-карами.
Фасл: Васала китобука факона ањсана мин равзи-р-рабиъи ва
рабти-л-вашйи-с-саниъи фалаќќабтуњу бињулбати-л-ињсони ва-либдоъи ва њилйати-н-навозири ва-л-асмоъи ва мисанни-л-хавотири
ва-т-тибоъи ва сайќали-л-афкори ва-л-албоби ва ийори-л-маъорифи
ва-л-одоби, ваљтулийат минњу тамимату фазлин ва йатимату маљдин
ва саминату аќдин ва латимату халќин ва ѓанимату биррин, йаљлу
сафњата-л-ањди ва йуљилу ќадња-л-унси, ва йуљиллу ан ќадри-ш-шукри.
Каломун аъзабу мин Фуроти-л-матари ва аъбаќу мин футоти-л-миски
ва-л-анбари, йузро бинури-л-хамоили ва ќад аттаратњо анфосу-шшамоили.
Ва аз мансури алфози ў ин калимот аст:
Ахлоќука ќад ахазат мина-л-варди арфању ва мина-н-надди
абќању. Ахлоќун њийа-л-варду лав ло мароратуњу ва-л-миску лав ло
форатуњу ва-л-моу лав ло исроъуњу ила-л-кадари ва-р-равзи лав ло
њољатуњу ила-л-матари. Ваљњуњу-л-ќамару лав ло мањоќуњу ва-лмуштари лав ло ињтироќуњу. Њува орин мина-л-аврои каъсин мина-лалої лању-ш-шарафу-л-йафоъу ва-л-амру-л-матоъу ва-л-ирзу-л-масуну
ва-л-молу-л-музоъу, ва лању-л-наволу-с-сакбу ва-р-раъйу-л-азбу ва
минњу-л-ибоу-л-мурру ва-л-караму-л-азбу ва њува воњиду-л-башари ва
сонийу-л-матари ва солису-ш-шамси ва-л-ќамари. Лањфо ала дањри-лњадосати из, шеър:
Fусну шабобї ѓаззун вариќун
Ва нуќила шаробї аззун вариќун.
ан-Ниъмату арусун мањруњо-ш-шукру ва савбун савонуња-ннашру, ан-неъмату индању тактаси мин луъмињи атморан ва таштакї
ѓурбатан ва исоран. Валла-л-маѓруру йарсуфу мина-р-раъби фї
њалаќин ва йаљрї маъа-р-рињи фї талаќин. Дорат рања-л-њарби байна
аъморин тубоњу, ва димоин тустабоњу ва аљсомин тутоњу ва арвоњин
тусфо биња-р-рийоњу ва-с-суйуфу ли-л-њомоти домиѓату ва-р-римоњу
657
658

Бориъ – он, ки дар фазл тамом ва комил бошад.
Вашї – навъе аз љома; нигори љома аз њар ранг, ки бошад.
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фи-л-акбоди волиѓатун [139].
Ва аз манзумоти ў ин абёт аст, шеър:
Лаќад роъанї бадру-д-дуљо бисудудињи
Ва ваккала аљфонї бираъйи кавокибињ.
Файо љазаъї мањлан асоњу йаъуду лї
Ва йо кабдї сабран ало мо кавоки бињ [140].
Охар:
Зоќа заръї фї њаво ќамарин
Ќамара-л-ќалби ва мо шаъаро.
Лайта аљфонї бињи саъадат
Фатара-л-љуфна-л-лазї фатаро [141].
Охар:
Тафарраќа ќалбї фї њавоњи фаъиндању
Фариќун ва индї шуъбатун ва фариќун.
Изо тамиат нафсї аќулу лању асќинї
Фаин лам йакун роњун ладайка фариќун [142].
Охар:
Анкарти мин адмуъї татро савокибуњо
Салї љуфунї њал абкї сивоки бињо [143].
Охар:
Инна лї фї-л-њаво лисонан катуман
Ва фуодан йухфо њариќа љивоњу.
Fайра аннї ахофу дамъї алайњи
Сатароњу йуфша-л-лазї сатароњу [144].
Охар:
Лано садиќун ин рао муњафњифан ло тафању
Фаин йакун фї дањрино зу абнатин лота фањува [145].
Охар:
Ло тасбањунна би-л-њайоти зосиќа
Факуллу нафсин ли-л-мануни зоиќа [146].
Охар:
Факуллу ѓинан йатињу бињи ѓаниййун
Фамуртаљиъун бимавтин ав заволин.
Фањаб љадда заво лї-л-арза тарран
А лайса-л-мавту йазво мо заво лї [147].
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ЗИКРИ АБЎЉАЪФАР МУЊАММАД ИБНИ МЎСО
ИБНИ АЊМАД ИБНИ МЎСО ИБНИ ЉАЪФАР ИБНИ
МУЊАММАД ИБНИ АЛЇ ИБН АЛ-ЊУСАЙН ИБНИ
АЛЇ ИБНИ АБИТОЛИБ, РАЗИЙА-Л-ЛОЊУ АНЊУМ
АЉМАЪИН
Насабун каанна алайњи мин шамси-з-зуњо
Нуран ва мин фалаќи-с-сабоњи амудан [148].
Ин саййид агарчи маскан ва асбобу зиёъ ба Нисобур дошт, ба
Тўс мутаваттин буд ва дар ањди мулуки Оли Сомон дар идоди659 хосси
њазрат ва зумраи аъйони давлат маъдуд буд ва бо вузаро ва куттоби
эшон маљолис ва муошир ва ба маосир ва мафохир ва маолї ва маонии
эшон мутањаллиќ шуда ва аз њадоиќи љидду њазл ва њаќоиќи фазоилу
фазл раййон гашта ва аз нахби адаб ва ѓурари дурар ва латоифи нукат
ва базлањои мустањсин ва њикматњои мустабдии њар як њаззе вофї
ва насибе кофї њосил карда ва онро бар тарафи лисон ва насаб айн
дошта, ваќти муњозарот ва муњоварот бар њадаќа660 сухан эрод карда
ва дар љумлагии диёри Хуросон аз ашрофи содот ба мукнат ва ясор
ва касрати уќор ва ќуввати њол ва сиъати661 маљол ва вуфури зиёъ ва
бастати боъ662 ва истиоби асбоби иртифоъ даргузашта.
Ва дар китоби «Латоиф-ул-одоб» аз таснифи Утбї наводири
ахбор ва бадоеи хутаб ва ашъори ў баъзе мастур аст ва ин чанд латифа
аз назм ва насри ў сабт меафтад, то бад-он бар ѓазорати фазл ва узубати
алфоз ва рифъати ќадру набоњати зикри ў истидлол афтад. Ин байтњо
аз латоифи милњи ўст, шеър:
Ва шодинун ваљњуњу би-л-њусни махтутун
Ва хаддуњу бимидоди-л-холи манќутун.
Тароњу ќад љамаъа-з-зиддайни фї ќарнин
Ва-л-хасру мухтасар ва-р-ридфу масбутун.
Лав кона адракању Луту-н-набийи ламмо
Йанња-л-варо абадан ан мислињи лутун [149].
Ва ин калимот аз равоеи663 њикмати ўст:
Њолу-л-љоњили фї-т-тадбири кањоли-л-њамири, мо лањо њимматун
Дар идоди – дар шумори, дар радифи.
Њадаќа – 1. Сиёњии чашм 2. Косахонаи чашм. Вале манзури муаллиф дар ин љо сухан гуфтан дар њоле аст, ки шунавандагон мутаваљљењи гўянда бошанд, яъне чашм сухан
гуфтан.
661
Сиъат – 1. Вусъат, фарохї 2. Тавонгарї, боигарї.
662
Бастати боъ / бастати яд – дароздастї; тавсиаи ќудрат.
663
Равоеъ љамъи роиа – шагифтњо, зебоњо.
659
660
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ѓайру иътилофи-т-тибни ва итйони-л-утуни.664
Абулфатњи Бустї дар мадњи ў мегўяд, шеър:
Ано ли-с-саййиди-ш-шарифи ѓуломун
Њайсу мо кона фалйубаллаѓ саломї.
Ва изо кунту ли-ш-шарифи ѓуломан
Фаана-л-њурру ва-з-замону ѓуломї [150]
.

ЗИКРИ САЙЙИД АБУЛБАРАКОТ АЛЇ ИБНИ
АЛ-ЊУСАЙН ИБНИ АЛЇ ИБНИ ЉАЪФАР ИБНИ
МУЊАММАД АЛ-МУЛАЌЌАБ БИ ЉУР ИБН АЛ-ЊУСАЙН
ИБНИ АЛЇ ИБНИ МУЊАММАД АЛ-МУЛАЌЌАБ БИ
ДЕБОЉ ИБНИ ЉАЪФАР АС-СОДИЌ ИБНИ МУЊАММАД
АЛ-БОЌИР ИБНИ АЛЇ ЗАЙНУЛОБИДИН ИБН АЛЊУСАЙН АШ-ШАЊИД ИБНИ АМИРУЛМУЪМИНИН
АЛЇ ИБНИ АБИТОЛИБ, РАЗИЙА-Л-ЛОЊУ АНЊУМ
АЉМАЪИН
Насабун тавораса кобирун ан кобирин
Ка-р-румњи унбубан ало унбубин [151].
Ин саййид шўълае буд аз нури нубувват ва шўъбае аз давњаи665
шариат ва рисолат ва сарваре дар чамани сиёдат ва моње бар осмони
љалолат, нуктаи њикматаш самаре аз шаљараи Тубо ва базлаи
суханаш шукуфае аз равзаи хулд, фазлулхитобаш аз нас(с) танзил ва
илмулкитобаш аз лавњи Љибрил, мањтиди тоњираш њалќае аз силсилаи
Ќудс ва унсури зоњираш гавњаре аз маъдани адн, назму насраш чун
њадиќае, ки оби сањоб ѓубор аз рўйи азњори ў фурў шуста бошад ва
уќди дурре, ки дар гардани симбаре овехта бошад.
Аз љумлаи насри ў ин фусул аст:
Фасл:
Уњиббу ан йакуна мукотабати ли-л-амири анфан лам туртаъ
ва бикран лам туфтариъ ва соибатан ло туркабу ва ло туњлабу, фало
ушубуњо биарабин ва ло атасаббаба илайњо бисабаб, фаъила ман ло
йашину валлоњу тамаъ ва ло йашубу даъвоњу инатун ва ло табаъа
ало анна-л-изтирора йуѓбарру фї ваљњи-л-ихтиёри ва-л-узри фињи
Њоли нодон дар тадбир монанди њоли харон аст, ки ќасде љуз хўрдани коњ ва љуфт
шудан бо модахарон надоранд.
665
Давња – дарахти бузурги пуршоха.
664
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маќбулун инда зави-л-ахтор ва-л-ањрор ва фулон йамуссуни бињаќќил-љивори, ва лаќад нашара љароида шукрињи ва азњара бињусни-ннашри хабойо биррању, фамалаа-л-арза саноан ва-с-самоа дуъоан. Ва
одату-л-амири ан йуњйа-л-омола ва йастариќќа-л-ањрора фалйаљъала
мукарраман њоза-л-омала мањзузан ва ло йаљъалању мањтутан,
иншоаллоњу таъоло.
Фаслун ахир: Руќъатї њозињи ва ано оидун маъудун ва ќосидун
би-з-зийорати маќсудун. Ухотабу асдиќої бимо ухотабу ва укотибу
ихвонї бимо укотабу. Самої ваќидатун ва арзї раъидатун йантобунїл-њуммо, ва ло йуфориќунї-ш-шакво, нафсї нафсон ва нафасї
нафасон. Каанна-л-њавла шотаранї фусулуњу фанилту ѓарратању ва
њуљулању, фа-р-рабиъу байна айнаййа ва хайшумї ва-с-сайфу коминун
байна садрї ва њулќумї ва мо арафту лиъиллати њозињи сабабан илло
аннї раайту нафса-л-њурриййати муташаккиййатан фашорактуњо
фї шаквоњо ва ваљадту айна-л-карами ва-л-камоли мутааззиййатан,
фањамалту анњо азоњо ва ќулту мумтасилан ло мутамассилан:
Ва наъуду саййидано ва саййида ѓайрино
Лайта-т-ташакко кона би-л-увводи.
Сумма закарту мо аъадда-л-Лоњу таъоло ли-л-ъибоди
мин савоби-л-ъиллати фи-л-маъод, фастасѓарту инда золика мо
истаъзамтуњу, сањула маслакї ва иниставѓартуњу ќулту масања-л-Лоњу
тилка-н-насмата мина-л-ъиллати ва аъта-ш-шайха бињо амонан минал-ќиллати ва аъмо инда нозири-з-замони ва ло тараќа ило финоињи
тавориќу-л-њадасони ва таманнайту аннї восалту ѓудуввї биравоњї фї
зийорати-ш-шайхи мушоњидан ли-л-њоли ва иќболињи нањва-л-буруъи
ва-л-иблоли; ва ќад њила байна-л-ъири ва-н-назавони ва ало њолатї
њозињи фаиннї астарињу ило хабари саломатињи ва уњассилу линафсї
бињи миннатан ва лању аййадању-л-Лоњу биињдоињї илаййа йадан
ва муннатан ва раъйуњу фї иттињофї бињи муваффаќун иншоаллоњу
таъоло.
Ва мин назмињи ќавлуњу:
Ва аѓйада сањњорин биалњози айнињи
Њако ли тасаннињи мин албони умлудо.
Салахту бизикроњу ани-с-субњи лайлатан
Усомируњу ва-л-каъсу ва-н-нойу ва-л-удо.
Таро анљума-л-љавзои ва-н-наљму фавќањо
Кабосити каффайњи лийаќтифа унќудо [152].
Ва катаба ило Абибакр ал-Хоразмї:
Лаин кона занбї аннї иъталалту
Фазолика занбун саѓирун саѓирун.
Ва ин кона њаљрї мин аљлињи
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Фазолика зулмун кабирун кабирун.
Судудука аннї судуду-л-њайоти
Ва садду сивока йасирун йасирун.
Фазурнї ќалилан таљид шокиран
Ладайњи-л-ќалилу касирун касирун [153].
Ва лању фї васфи-л-лаќониќи:666
Фаин кунта тањви-л-йавма аклу-л-лаќониќи
Фабодирун ило амсоли љиди-л-ѓарониќи.
Ило љомиъи-л-лаззоти таййибан вуљудатан
Ќазо њаќќању тоњин бисанъати њозиќи.
Тароњу ала-с-саффуди инда салоињи
Казанљиййатин зинат бињалйи-л-махониќи.
Фабаъзун тадаллї ка-л-вишоњи ва баъзуњу
Манутун алайњи фї мањалли-л-манотиќи.
Фанљињ лаќийта-л-хайра фї њољати имриин
Вафиййин бишарти-л-видди ѓайра мумозиќи [154].

ЗИКРИ ЌОЗЇ АБУЛЌОСИМ АЛЇ ИБН АЛ-ЊУСАЙНИ
ДОВУДЇ БА ЊИРОТ
Ин ќозї дар камоли фазлу матонати илм ва табањњур дар манќул
ва маъќул фаридуддањр ва ягонаи рўзгор буд ва бар таќаддуми ў бар
ањли рўзгор ва њиёзати667 ќасабуссабаќи њама љањон муттафиќ буданд.
Ќурби њаштод сол дар хидмати илм рўзгор гузошт, то махдуми њама
шуд ва аз калимоти мансури ў ин фусул аст: Фаслун:
Васалат мулаттафату-ш-шайхи фалатуфат лиѓалилин баррадатњу
ва ваљњин бисабѓи-л-иртийоњи варрадатњу бихабари саломатињи-ллатї насимуњо индї насиму-л-љинон ва-л-василату ила-с-салвон.
Фаслун:
Кайфа ло иътадду бисунъи-л-Лоњи лї фї нахилати виддињи ва
уќайлати ањдињи ва ќад ќабаланї фї-л-Лоњи ахан њина азза-л-ахоу ва
адима байна-л-авиддои-л-вафои ва кода ло йасдуќу фї вуљудињимо
роидун ва ло йазфуру бињимо музиллун ва ло ношидун ва асбањати-лмусофоту мухоталатан ва мухотаратан ва-л-мухоласату мукошаратан
ва муноњаратан, ва ќад кона-л-мутањоббуна фї-л-Лоњи аќалла мина-л666
Лаќониќ муарраби лакона, лаконак, накона, наконак ва ѓайра, ки њама маънии
њасиби тољикиро доранд, яъне рўдаи гўсфанд, ки бо гўшту љигар ва ѓайра пур карда шудааст; колбаса.
667
Њиёзат – ба даст овардан; љамъ кардан.
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ќалил ва-л-ислому алайњи равнаќу-ш-шабибати ва њува фї бурдатињил-ќашибати.
Фаслун:
Каломї фї мухотабати-ш-шайхи мумосилун лиинъикоси
шуъоъи-н-нозири ва радду-л-фавворати моу-л-ѓимом-л-мотири ала-лмазњаби-л-лазї йазкуруњу Алийубну-л-Љањм фї сифати-л-фаввора:
Йарудду ала-л-музни мо асбалат
Ала-л-арзи мин савби амторињо [155].
Фаслун:
Кона куллу маљлисин мин маљолисињи ли-л-унси музаввиќан ва
ли-л-издийори мушаввиќан, факона мурвийан музмиан ва муќадан
мутфиан.668
Ва аз натоиљи табъи ў ин манзумот аст, шеър:
Руббамо ќассара-с-садиќу-л-муќиллу
Ан њуќуќин бињинна ло йастаќиллу.
Ва лаин ќалла ноилун фавафоун
Фї видодин ва хуллатин ло йаќиллу.
Архи ситран ала њаќорати биррї
Њатку сатри-с-садиќи лайса йањиллу [156].
Охар:
Ќолу тараффаќ фї-л-умури фаиннању
Нуљњун ва мурйу-д-дарри би-л-ибсоси.
Ва лаќад рафаќту фамо њазайту битоилин
Мо йанфаъу-л-ибсосу би-л-атйоси [157].
Охар:
Ва ахлоќун каатрофи-з-зуљољи
Рафаќту бињинна рифќака би-з-зуљољи.
Ила ан удна лї зубдан бишањдин
Казока йакуну оќибату-л-илољи [158].
Ва лању фї марсийати Абї Сулаймон ал-Хатобї:669
Унзуру кайфа тахмуду-л-анвору
Унзуру кайфа тасќуту-л-аќмору.
Њоказо њоказо тазулу-р-равосї
Њоказо фї-с-сара таѓизу-л-бињору.
Ањмаду-д-дини ва-л-муруввати ва-л-фазли
Раматњу бисањмиња-л-аќдору.
Њар маљлисе аз маљолиси вай орояндаи унс ва афзояндаи шавќ буд ва ў њам сероб
мекард ва њам бар ташнагї меафзуд њам афрўзанда ва њам хомўшкунанда буд.
669
Ањмад ё Њамд ибни Муњаммад ибни Иброњим ибни Хаттоб ал-Бустї ал-Хатобї
(ваф.с.998) аз мардуми Буст ва аз фуќањо, муњаддисон ва удабои машњури замони хеш
буд ва дар Балх мезист. Ў муаллифи чандин асар аст ва аз љумла «Китоб ѓариб ал-њадис»,
«Китоб ислоњ ѓалат ал-муњаддисин» ва ѓайра.
668
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Мота ман лам йакун лидунйоњу фаткун
Бињиљоњу ва ло алайњи иќтидорун [159].
Ва Абулфатњи Бустї дар зикри фазл ва фазоили ў ин абёт ба назм
овардааст, шеър:
Аба-л-Ќосими истаъбадта виддї битолиди
Талоњу би ло манна либиррика торифу.
Ва азъафта шукрї њина зоъафта анъаман
Ва ќад йазъифу-н-набта-н-нада-л-мутазоъифу.
Атонї китобун минка фињи тароифун
Туќаббала мин атрофињинна-т-тароифу.
Сањифату ињсонин тахирру лињуснињо
Суљудан изо мо ло њазатња-с-сањоифу.
Фавосаланї минњо шабобун мусоъидун
Ва толаъанї минњо замонун мусоъифу.
Ва асбања минњу одилан ва њува осифун
Ва одат рахоан рињуњу ва њува осифу [160].

ЗИКРИ АБЎМАНСУР АЊМАД ИБНИ АБДУССАМАД
АШ-ШЕРОЗЇ
Ў котиб ибнулкотиб ва наќќоб670 ибнуннаќќоб ва бањр ибнуссањоб
буд. Оташи хотири ваќќоди671 ў мављи дарёро биншондї ва теѓи
залоќати672 забони ў ниём нашинохтї. Уторид тилмизи ифодати ў
буд ва Муштарї муштарии саодати ў ва Кайвон мустафиди дањои
ў ва Офтоб чокари раъйи ў. Падараш дар хидмати Њусомуддавла
Тош малобиси девони расоил буд. Дар саноат беназир ва дар бароат
иборати мушорун илайњи њар мушир. Бо Соњиби Кофї мунозалат
кардї ва хаслу673 сабаќ ўро будї ва бо ў шатранљ муборот ва муљорот
бохтї ва дасти фулљи674 ў бурдї. Кас аз афозили љањонпоя ва мояи
музоњот ва мубоњоти ў надоштї. Насри ў аз Насраи675 осмон њикоят
кардї ва шеъри ў аз мартабаи Шиъро бозгуфтї. Ин байт аз шеъри ў
Наќќоб – марди корбур; аллома, донишманд.
Ваќќод – тезхотир, равшанзамир.
672
Залоќат – фасоњат, теззабонї.
673
Хасл – моли мусобиќа, љоиза.
674
Фулљ – пирўзї, растагорї.
675
Насра номи ду ситораи наздик ба якдигар ва манзили њаштум аз манозили Моњ ва
аз сурати Харчанг аст. Муаллиф ин љо ба хотири он ки њар ду вожа - «наср» ва «Насра» бо
сом мусаллас навишта мешаванд, ташбењи малење ба он кардааст.
670
671
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ёфта омадааст, шеър:
Бињусоми давлатињи ва соњиби љайшињи
Ва њиљоби суддатињи Аби-л-аббос [161].
Дар ин як байт мазийяти маротиб ва хасоиси авсоф ва маносиби676
њукми ў эрод кардааст ва дар эљози сухан осори эъљоз зоњир гардонида.
Ва ин бузург дар њиљри677 тарбияти падар нашъунумув ёфта буд ва аз
анвори фазли ў иќтибос карда ва дар чамани фазоили ў болида ва
ѓирси678 маонии ў ба лутфи тарбият ва тиби обу турбат шохњо кашида
ва хамри калимоти ў бар ровуќи679 наќд ва иршоди падар сафо ёфта
ва баъд аз истиоби абвоби одоб ва истикмоли љамол њол ба хидмати
Олтунтоши Хоразмшоњ мавсум шуд ва бурљи толеаш аз нури кавкаби
ў муталолї гашт ва ќадри ў аз адвои680 иќбол ва давлати ў мутаолї шуд
ва аз самти китобат ба рутбати вазорат расид ва аз њазизи хидмат ба
ављи мушоракати мулк мавсум шуд. Ва он чи аз нусахбинон ва вашйи
баёни ў машњур аст руќъаест, ки ба яке аз дўстон менависад.
Фаслун:
Лаъалла-д-дињќона йазуннанї уъсиру маъа мусоъадати-з-замони
мубоъадата-л-ихвони ва арзї мин садри-л-визорати биќалбин кал-њиљорати, фалам йазул найла-л-маротиби њалолан ли-л-ъуќуди
ќаттоъан ли-л-авосири ва-л-ъуњуди. Ва калло иннї мо издода
иртифоъан илло издадту ли-с-садиќи иттизоъан ва ло анола ала-лаййоми рутбатан илло издадту ила-л-ихвони ќурбатан, ѓайрї ман
йаслифању-з-замону ва йубаддилуњу-с-султону ва йазумму ањдањул-ихвону, ало аннї мањмо насийту ањдан ав таносайту ва ќалаъту
охийата-л-вафои дуна ман охайту фаласту ансо ањдању ва ло арзо
ќатиъатању ва саддању; анно ва ќад ќаййаданї биайодињи-з-зањру
ва истараќќанї бимаъолињи-л-ѓурри, фамо аро лању бадилан ва ло
амлику анњу тањвилан, аъозанї-л-Лоњу мо баќайту мин судудињи ва ло
салабанї таййиба-л-унси биманнињи ва људињи.
Ва бад-ин руќъа бар ѓаври681 фазл ва матонати адаб ва балоѓати
сухан ва камоли њунари ў истидлол метавон кард ва ањли тамйизро
андак аз бисёр кофї бувад ва рамзе дар таќрири фазоил ва маосир
вофї.
Ин љамоат аз машоњири љамоњири њазрати султон буданд ва
љамъе дигар аз аъломи бароат ва ањдоси саноат дар идоди куттоб ва
њуссоб мунтазам буданд, ки иштиѓол ба шарњи ањволи њар як маќсуди
Маносиб љамъи мансаб – рутбањо, дараљањо.
Њиљр – 1. Канор 2. маљ. Дар њимояти…
678
Ѓарс –дарахт шинонидан бар замин.
679
Ровуќ – 1. Зарфе, ки дар он шаробу ширро соф кунанд 2. Косаи шаробхўрї.
680
Адво – сирояти беморї.
681
Ѓавр – 1. Ранљ 2. Сахт гарм шудани рўз 3. Нишеби замин.
676
677
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китоб фойит гардонад ва ба малолат ва саомат расонад. Акнун бо
сари зикри ѓазавот ва ваќоеи султон оем ва аз осори теѓ ва синони
ў дар диёри Турку Њинд дар авќоти мухталиф њикоят кунем ва онро
ба лавоњиќи муњоработи Эликхон ба ишбое њар чи тамомтар ба адо
расонем, иншоаллоњу таъоло.

ЗИКРИ ЃАЗВАИ БАЊОТИЯ
Ва чун султон аз кори Сиљистон бипардохт ва ирќи фитнае, ки
дар он навоњї нобиз буд, сукун ёфт ва оризи он ориза мунќашиъ шуд,
азми ѓазваи Бањотия мусаммам кард ва лашкаре машњун ба роёти
њумот ва исботи кумот бад-он тараф кашид ва аз Сайњун гузар кард ва
аз ноњияти Мўлтон бигузашт ва ба зоњири Бањотия нузул фармуд. Ва
ин шањр суре дошт, ки нусур бар мувозоти шарафоти ў нарасидандї,
посбонаш агар хостї, минтаќаи љавзо бигрифтї ва дидабонаш агар
раѓбат кардї, бўса бар лаби Зўњра додї, бо самаки гардун мусовї ва
бо асмок мувозї. Ва хандаќе чун бањри муњит бо ќаъре баъид ва арзе
басит дар перомуни он кашида ва ба мардони кор ва филони пайкор
дар њифзи атроф ва њавошии он истизњор рафта ва заъомати он малоин
бо тоѓуте, ки ба «Баљиро» маъруф буд, мавкул ва ў аз сари нахват ва
сакрати ѓурур ба касрати атбоъ ва ашёи хеш аз шањр берун омад ва ба
эътимоди ќуввати абтол ва шавкати афёл ба муќобалат истод.
Ва султон се рўз мутавотир ба савоиќи682 бавориќи сифоњ683 ва
лавомеи684 шавореи685 римоњ686 ўро дар кўраи дамор ва танўри бавор687
месўзонд ва рўзи чањорум ба рашќи688 сињом689 ва машќи синон ва
њусом690 сањоифи умри он махозил табоњ ва сиёњ гардонид ва чун
завраќи хуршед ба воситаи дарёи фалак расид, нидои такбири ањзоби
дин ба масомеи ањли иллиййин расид. Ва аз сари сидќи яќин ва барои
нусрати дин њамлае карданд, ки саводи он куфра аз баёзи руќъаи он
Савоиќ љамъи соиќа – оташе, ки бар асари раъду барќи шадид падид ояд; дурахш,
оза-рахш.
683
Сифоњ љамъи сафњ – рўйи шамшер ва дами он.
684
Лавомеъ љамъи ломеъ – дурахшандањо, рахшандањо.
685
Шавореъ љамъи шореъ – љодањо; роњњои васеъ; кўчањо.
686
Римоњ љамъи румњ – найзањо.
687
Бавор – 1. Касод шудани бозор ё матоъ 2. Њалок ва лобудї.
688
Рашќ – тирандозї.
689
Сињом љамъи сањм - тирњо.
690
Њусом – 1. Шамшери тез 2. Љониби тези шамшер.
682

190

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

Тарҷумаи Таърихи Яминӣ
арса мањв шуд ва аз он малоин дар маќоњими691 он малоњим692 асар
намонд. Ва султон чун фањли њоиљ693 ва бањри моиљ дудаста шамшер
мезад ва мардро бо хўду зирењ ба ду нима мекард. Ва чанд фил, ки
њисни ќалби кофир буд, бистад ва боди нусрат аз муњибби лутфи эзидї
вазидан гирифт ва роёти султон ва аъломи имон дар улувви рифъат ба
Сурайё расид ва асбоби комгорї ва комронї муњайё шуд. Ва он љамоат
дар андаруни њисор гурехтанд ва ба сур ва ќусури он шањр эътисом ва
эътизод љустанд ва ансори дин зимоми ихтиёр аз дасти эшон бистаданд
ва мадохили њисор фаро гирифтанд. Ва љавонони лашкар хандаќро
биянбоштанд ва дар тафсењи мазоиќ ва тафтењи маѓолиќ якдигарро
музоњарат карданд. Ва Баљиро дар ваќти њарраи694 њарб ва ваќдаи
оташи таъну зарб масоири он кор бидида буд ва авоќиби он уќубат
ба басари басират назар карда. Ва дар миёни исобае аз раљљолаи695
хеш рўй ба махорими кўњњо нињода ва ба мухомарати ѓайзае696 аз
ѓиёз мустазњар шуда. Ва султон кавкабае аз мавокиби лашкари хеш
бар асари ў бифиристод, то чун гиребон перомуни ў фаро гирифтанд
ва шамшер дар ў бастанд ва ў аз њавли он соиќа ва раъби он њодиса
ханљаре, ки дошт, баркашид ва синаи хеш фурў дарид ва љони нопок ва
равони нобоки ў ба забония697 таслим афтод, то љазои љуњуд ва сазои
куфру кунуди ў то абадулобидин бад-ў мерасонанд ва дар даракоти
дўзах ва табаќоти љањим ба оби њамим ва азобулалим ўро муаззаб
медоранд, ва золика љазоу-л-кофирин.698 Ва баќоёи лашкари ў љумла
бар теѓ бигузарониданд. Ва саду бист сар фил аз он фатњ дар маробити
филони хос афзуд бо ѓаноими бисёр аз амволу аслиња.
Ва султон он љойгоњ муќом фармуд, то он навоњиро аз хабаси ањли
ширк пок гардонид ва бисоти дину шариати муњаммадї бигустарид
ва ањли он буќъаро дар рибќаи ислом кашид ва масољид ва манобир
тартиб дод ва аиммаро аз барои таълими фароизи дину сунани ислом
ва таъйину табйини њалолу њаром насб кард.699 Ва бо ливои мансур ва
алои мавфур рўй ба Fазна тофт, илло он ки мавсими таќотури аќтор
ва такосури амтор буд ва роње дароз ва маховифи бисёр дар пеш. Ва аз
рињолу асќоли ў маболиѓе талаф шуд ва халќе аз њашаму хадами ў дар
он ављол700 ва ањвол ба фано расиданд. Ва Худои таъоло зоти шариф
Маќоњим – мањлакањо, вартањо.
Малоњим љамъи малњама – фитнањо, шўришњо; љангњои хунин.
693
Фањли њоиљ – љинси нар аз њар њайвони аз хашму ѓазаб ба љўш омада.
694
Њар(р) /Њарра – гармо, њарорат, гармогарм.
695
Исобае аз раљљола – гурўње аз пиёдагон.
696
Ѓайза – беша, љангал.
697
Забония љамъи зибния – нигањбонони дўзах, фариштагони шиканља.
698
Ва он (шикаст ва њазимат) кайфури кофирон аст (Сураи Тавба, ояти 26).
699
Насб кардан – гумоштан; барќарор кардан.
700
Ављол љамъи ваљал – тарсњо, бимњо.
691
692
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ва нафси нафиси ў аз офати он масофат ва мањолики он масолик нигоњ
дошт ва њува йатавалла-с-солињина.701
Ва Абулфатњи Бустї њамвора султонро насињат мекард ва бар
таљашшуми ў дар он маќосид ва тааррузи он ахтор ба нафси хеш инкор
менамуд ва аз сари раъйи разин ва њазми матин бар ќазийяти аќлу
минволи рушд сухан меронд. Аммо љое, ки баъси Њусом ва савлати
Бањром ва сурати зирѓом702 рўй намуд, ба хаводеи калом ва раводеи703
малом ва равоеи сањоиф ва аќлом илтифоте наравад. Ва Абулфатњи
Бустї дар таќрир ва таъкиди ин маънї мегўяд, шеър:
Ало аблиѓи-с-султона аннї насињатан
Йушаййиъуњо виддун ва раъйун муњаннаку.
Таљовазта авља-ш-шамси иззан ва рифъатан
Ва заллалта ќасран кулла ман ќад тамаллаку.
Фамо њаракотун мутъиботун тудимуњо
Таанна фаављу-ш-шамси ло йатањараку [162].
Ва ин масъала миёни уламои авоил дар танозуъ аст. Баъзе
гуфтаанд, ављи шамсро њаракат нест ва онро ба бароњини њандасї ба
исбот расонида ва баъзе дар исботи њаракати ў ба ќиёс бар дигар ављот
тамассук љуста.

ЗИКРИ ЃАЗВИ МЎЛТОН704
Абулфутўњ - волии Мўлтон ба хабаси нањлат705 ва фасоди дахлат
ва риљси эътиќод ва ќубњи илњод мавсуф ва маъруф буд. Ва ањли хиттаи
Мўлтонро ба раъй ва њавои хеш даъват мекард ва халќро дар мазаллаи
залолат ва мањлакаи љањолат меандохт. Њоли ў ба султон инњо карданд,
њамийяти дин ва ѓайрати исломи ўро бар кифояти мазаррат ва њасми
моддаи мааррати706 ў боис ва муњарриз шуд. Ва дар ин боб истихорат
кард ва њиммат бар ин муњимми динї гумошт ва омодаи кор шуд ва
Ва Худой некўкоронро дўст дорад (Сураи Аъроф, ояти 196).
Зирѓом – шери беша.
703
Раводеъ љамъи родиа – боздорандањо, љилавгирњо.
704
Мўлтон (Мултон) имрўз њам шањрест дар љануби Панљоб дар Покистони Ѓарбї
ва яке аз марказњои саноатии ин кишвар мањсуб мешавад. Дар забони гуфтугўии мардуми тољик, филмасал Хуљанд, ибораи «мўлтонї кардан» («мўлтонигї кадан») ба маънии
«тамаллуќ намудан» «хушомад задан» машњур аст, ки, ба занни ќавї, ба номи ин минтаќа
иртибот дорад. Шояд ин хислатњо хоси мардуми он љо буда бошад.
705
Хабаси нањлат – палидии мазњабу аќида.
706
Мааррат – айб; зиштї; газанд; осеб.
701
702
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аз авлиёи дин ва ансори њаќ ва муттавваъаи ислом707 њашаме бисёр ва
лашкаре љаррор фароњам кард.
Ва чун наќќоши рабеъ наќшњои бадеъ бар атрофи кўњ ва њомун
нигошт ва љамшеди хуршед аз хизонаи хонаи шараф хилъатњои нафис
ва кисватњои мулавван дар аътоф ва акнофи љањон пўшид, оњанги
ноњияти Мўлтон кард. Ва ба њукми он, ки масоили анњор ва масоињи
амтор маобири Сайњун ба фузули анвоъ708 ва суюли андоъ709 пур карда
буд ва роњ мумтанеъ ва мутааззир шуда, ба Андабол, ки подшоњи
Њинд буд, кас фиристод, то дар воситаи мамлакати хеш роњ боздињад,
то лашкари ислом бигузарад. Ў дасти рад(д) бар рўи илтимоси султон
нињод ва роњи тамарруд ва ташаддуд пеш гирифт.
Султон аз ин сабаб дар хашм шуд ва нийяти ѓазви мусанно кард
ва дар як парда ду наво оѓоз нињод ва љозим шуд, ки аввали хотир аз
кори вай бипардозад ва байзаи мулк ва ошёнаи давлати вай ба сарсари
ќањр барбод дињад. Бифармуд, то дасти зулму ирњоќ ва њадму710 ињроќ
ба диёр ва амсори ў дароз карданд ва Љиболро аз мазиќе ба мазиќе ва аз
тариќе ба тариќе меандохтанд ва њавошии њавзаи мулки ў меситаданд
ва атрофи њаволии вилояти ў бозмебуриданд, то ўро ба навоњии
Кашмир андохтанд. Ва чун Абулфутўњ - волии Мўлтон мушоњадат
кард, ки бо Љибол, ки тавди711 рафеъ ва садди манеи Њинд буд, чї
рафт, донист, ки љое, ки бабру њизабр резону гурезон раванд, аронибу
саолибро маљоли муљодалат мумкин нагардад ва мукнати муќовамат
сурат набандад, байт:
Аќл донад, ки чу мањтоб занад даст ба теѓ,
Радди теѓаш на ба андозаи диръи712 ќасаб аст.
Хазоину дафоини хеш дарњам баст ва бар пушти афёл ва аљмол
ба Сарандеб бурд ва Мўлтонро бозгузошт. Ва чун султон бад-он
Мутавваъаи ислом ѓозиёне буданд, ки дар шањрњо довталабона барои љињод бо
куффор љамъ мешуданд ва лашкаре ташкил медоданд, ки солоре махсус дошт. Ин солорро
«со-лори ѓозиён» ё «солорѓозї» меномиданд. Ин кор махсусан дар замони Ѓазнавиён ба
во-ситаи лашкаркашињои Њиндустон ба ин унвон ривољ дошт (Муин, љ.3, с. 4205)
708
Анвоъ љамъи навъ (дар охир њамза дорад ва бо навъ ва анвоъ, ки бо айн тамом
мешавад, омехта нашавад) аслан маънии суќути ситораи яке аз манозили бисту њаштгонаю
тулўи раќиби онро аз машриќ дорад. Вале арабњо мепиндоштанд, ки њар гоњ ситорае аз
манзиле соќит шавад ва ситораи дигар дар муќобили он тулўъ кунад, ночор борону бод
ва гармову сармо хоњад омад. Дар ин љо «анвоъ» ба маънии «боронњо» корбаст шудааст.
709
Андоъ (бо њамза дар охир) шакли љамъи «нодї»-и арабї аст ба маънии 1.
Нидокунандањо, нидодињандањо 2. Анљуман; анљумане, ки муљтамаъ бошанд», яъне
маљлис. Ва яќин нашуд, ки манзури муаллиф аз ин вожа чист. Шояд ба маънии «селњои
љамъшуда» корбаст шуда бошад.
710
Њадм – харобї, вайронї.
711
Тавд – кўњи бузург.
712
Диръ - зирењ.
707
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навоњї расид ва аз аќоиду нињали713 эшон истикшоф кард, њамаро
дар махобити залолат ва мањобити љањолат дид. Шањре, ки маскан ва
мутаваттани эшон буд дар њисор гирифт ва ба ќањр бистад ва њамаро
ба азаботи азоб таъдиб ва таърик кард, бист њазор бор њазор дирам ба
арши исён ва фидяи удвон ва љизяи туѓён бар гардани эшон нињод ва
зикри маќомоти714 ў дар нусрати дин ва инорати715 маълам яќин аз арзи
дарё бигузашт ва то диёри Миср бирасид ва њайбати теѓи ў дар диёри
Њинду Синд мустафиз шуд ва моддаи фасоду илњод ва куфру инод дар
он навоњї мунњасим ва мунќатеъ гашт. Ва абёти Абўтаммоми Тої
мувофиќи њол ва мутобиќи ваќти ў омад, шеър:
Карумат ѓазватока би-л-амси ва-лХайлу диќоќун ва-л-хатабу ѓайру даќиќи.
Њина ло љилдату-с-самои бихазроа
Ва ло ваљњу шатватин биталиќи.
Инна аййомака-л-њисона мина-р-Руми
Лањумру-с-сабуњи њумру-л-ѓабуќи.
Муъламотун кааннањо би-д-дами-лМуњроќи аййома-н-нањри ва-т-ташриќи [163].

ЗИКРИ ГУЗАШТАНИ ЭЛИКХОН АЗ ЉАЙЊУН
Њоли мувофаќат ва мусодаќат миёни султон ва Эликхон
ќоим буд, то ба дабиби аќориби фасод ва тазриби макозиби њуссод
мароири маваддат мунќатеъ шуд ва навоири хусумат муштаил гашт
ва Эликхон фурсати имкони муљоњарат ва мукошарат нигоњ дошт. Ва
чун роёти султон дурдаст афтод ва бар њудуди Мўлтон нањзат кард
ва арсаи Хуросон аз кумоти давлат ва њумоти њазрат холї монд,
Субошитекинро, ки хеш ва соњибљайши ў буд, бо лашкаре вофир ба
Хуросон ва Љаъфартекинро ба расми шањнагї бар дорулмулки Балх
бигумошт.
Ва Арслон Љозиб волии Тўс ба Њирот буд аз љињати султон, ки
чун аз њар тарафе вањне њодис шавад, ё аз љонибе халале мутаваллид
гардад, бо Fазна нишинад. Аз Њирот рењлат кард ва ба Fазна рафт
ва Субошитекин ба Њирот омад ва Њасан ибни Насрро ба истињсоси
амвол ва тарвиљи абвобулмол ба Нисобур фиристод ва љамъе аз аъёни
Хуросон ба маволот ва мамолоти эшон бархостанд, сабаби имтидоди
Нињал љамъи нињла/ нуњла – мазњаб, диёнат.
Маќомот – корњои муњим, њунарнамоињо.
715
Инорат – 1. Равшан шудан 2. Ошкор гаштан.
713
714
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айём ѓайбати султон ва инќитои ахбору истихфои осори ў ва танаввуи
арољиф ва тазоњури авом ба навозеи зунун ва ањвои судур ва ахбори
зур ва аќволи ѓурур. Ва вазир Абулаббос ал-Фазл ибни Ањмад дар
њифзи масолик ва забти атрофи мамолик аз Fазна то њудуди Бомиён
ва Панљњир716 эњтиёти балеѓ ба љой овард ва мадохилу махориљи он
навоњї ба мардони кор ва њофизони њушёр супурд ва аз њоли Эликхон
ва таварруди ў дар арсаи мулк ба султон мусрион давонид. Султон
муњиммоти он тараф фурў гузошт ва чун барќи хотиф ва рињи осиф
суњулу зироб717 ва суњубу шиоби718 он масофат дарнавардид ва дар
муддате наздик ба Fазна омад ва абнои давлат ва аншои719 њазратро
ба атоё ва раѓоибу матоё ва ракоиб мустазњар гардонид ва аз туркони
халаљ720 љамъе анбўњ ва лашкаре башукўњ фароњам овард:
Љиннун ала љиннин ва ин кону башар
Кааннамо хайату алайњо би-л-ибар [164].
Ва чун бањри маввољ ва сели саљљољ721 ба Балх омад ва
Љаъфартекин чун дев аз лоњавла гурезон ба љониби Тирмид берун
шуд. Ва султон Арслон Љозибро бо дањ њазор савор ба сари роњи
Субошитекин фиристод. Ва ў чун ба канори Љайњун расид ва он дарёи
љўшон ва ѓавѓои хурўшон дид, рўй битофт ва бо Марв омад, то ба роњи
биёбон равад, вадиќаи722 тобистон муњтадим буд ва чоњњо матмум ва
роњњо матмус ва тариќи иљтиёз мутааззир. Рўй бо Сарахс нињод ва
Мўњсин ибни Тоќ, ки амири Fуз буд, роњи ў бигрифт ва ба мумонаат
бархост ва Субошитекин бар ў зафар ёфт ва ўро бигрифт ва ба ду ним
кард ва халќе аз љонибайн њалок шуд.
Ва Субошитекин аз иттибои атбои Арслон Љозиб мукнати муќом
ва фурсати истиљмом723 наёфт, ба Абевард шуд ва аз он љо ба Нисо рафт
ва аз њар марњала, ки ў рењлат мекард, Арслон Љозиб фурў меомад ва
ба сабаби рањлу саќали бисёр аз хазоину аслиња, ки аз навоњии Њирот
њосил карда буд, дар алаќаи он аълоќ ва аќилаи он аќоил724 фурў
716
Панљњирро Ле Стренљ воќеъ дар наздикии Кобул мењисобад ва мегўяд, ки дар
манбаи шарќии рўдхонаи Кобул маъдани нуќра аст, ки аъроб он мањалро «Панљњир» (ба
забони ањли мањал «Панљкўњ») меномиданд. Дар замони Саффориён маркази зарробхона
буд ва дирњам сикка мезаданд. Ин мањал ба дасти Чингизхон хароб шуд (Ле Стренљ, с.
375-376).
717
Суњул (љамъи сањл) ва зироб (љамъи зарб) – заминњои нарму њамвор ва пуштањо.
718
Суњуб (љамъи сањб) ва шиоб (љамъи шўъба) – даштњо ва дарањо.
719
Аншоъ љамъи нушъ (бо њамза дар охир) – парвардагон.
720
Халаљ номи ќабилае турк аст, ки аз ќарни ХI дар љануби Афѓонистони кунунї байни
Систону Њинд сокин буданд. Аслан ин калима муштаќ аз кал+aч(ба маънии бимон ва боз
кун) будааст ва аз ин рў охири он бояд њарфи «ч» бошад, на «љ».
721
Саљљољ – фурўрезанда ва равоншаванда.
722
Вадиќа – сахтии гармо.
723
Истиљмом – осудагї.
724
Аќоил љамъи аќила – гиромї ва нафис аз њар чизе.
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монда буд. Ва дар њифзи он чапу рост мепўйид, то хотимати кори
њама ваќояи зоту урзаи љони хеш кард ва саќали он ањмол ва њамли он
асќол аз пушт бияндохт. Ва ба љониби Сибор берун шуд ва лашкари
Арслон Љозиб бар аќаби ў паёпай мерафт, то ба њудуди Љурљон афтод
ва худро дар миёни махорим ва ољоми он навоњї андохт ва курди
Гелонвилоят725 даст ба ќатлу нањб726 оварданд ва никояте ќавї ба асњоб
ва ањзоби ў расониданд ва љамъе аз атбои ў дар паноњи њимоят ва
амони Шамсулмаолї гурехтанд. Ва ў ба роњи Дењистон бо Нисо омад
ва баќоёи асќоли хеш ба Алї ибни Маъмуни Хоразмшоњ фиристод ва
аз љињати Эликхон ба вадиат бисупурд ва ба њифзи он васият кард ва
дар сиёнати он аз шавоиби хиёнат ба ваъду ваъид муболаѓат намуд ва
љамъе аз раљљолаи лашкар ва бозмондагони њашам дар мусоњабати он
равон кард ва ба роњи биёбон рўй ба Марв нињод.
Ва султон ба интизори Арслон Љозиб ба Тўс муќим буд ва чун
хабар ёфт, ки Субошитекин ба роњи биёбон берун омад, ба роњи Марв
нањзат кард, то магар пеш бигирад ва ўро дар доми интиќом кашад.
Чун султон бирасид, ў аз биёбон гузашта буд. Абўабдуллоњи Тоиро бо
лашкари араб, ки дар эњтимоми ў буданд, бар аќаби ў равон кард ва
њоли ў чунон буд, ки Саид ибни Њассон гуфтааст, шеър:
Фарарту мин Маънин ва ифлосињи.
Ила-л-Йазидиййи Абї Воќиди.
Факунту ка-с-соъї ила масъабин
Мувоилан мин сабали-р-роъиди [165].
Ва дар миёни биёбоне, ки об љуз луоби шайтон набуд ва сабзї љуз
дар сафњаи шамшер наменамуд, теѓ дар њашами ў бастанд ва бародари
ўро бо њафтсад кас аз вуљуњи афрод ва рууси ќувводи ў бигрифтанд. Ва
султон бифармуд, то шамшери њар як тахтбанде сохтанд ва бар каъби
ў нињоданд ва њамаро ба Fазна бурданд, то љањониён аз шумии шиќоќ
ва наќзи мисоќи эшон эътибор гиранд. Шеър:
Дидем чанд бору наёмад њаме накўй
Фарљоми он, ки ќасд бад-ин хонадон кунад.
Аз бори сар кунанд сабукбор гарданаш,
Њар сарсабук, ки пой дар ин остон кунад.
Субошитекин бо чанд каси маъдуд727 љон берун бурд ва аз Љайњун
бигзашт ва бо пеши Эликхон шуд ва Эликхон Љаъфартекинро бо шаш
њазор савор ба Балх фиристод, то султонро аз ќасди Субошитекин
машѓул медорад. Ва султон бад-эшон илтифоте нанамуд, то хотир аз
кори ў бипардохт. Пас инон бад-эшон тофт ва ногоњ бар сари эшон
725
Њамин тавр омада. Д-р Шиор ќайд мекунанд, ки дар нусхаи дигар он ба таври зайл
омада: «Ва курди вилояти Гелон…».
726
Нањб – ѓоратгарї.
727
Каси маъдуд – каси андак.
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тохт ва амир Абулмузаффар Наср ибни Носируддин ба тарди савод
ва њасди фасоди эшон ќиём намуд, то њамгинонро аз арсаи Хуросон
берун кард. Ва Эликхон аз ин ѓусса беором гашт ва ба Ќадархон малики Хутан фарёднома равон кард ва ўро ба мадад хонд. Дарёи
њашами турк ба љўш омад ва аз аќсои амокин ва масокини хеш рўй
бад-ў нињоданд ва лашкари Мовароуннањр ба љумлагї љамъ кард ва
бо панљоњ њазор инон аз Љайњун гузар кард, маѓрур ба њавл ва ќудрати
Ќадархон ва касрати адид ва баъси шадид ва њабли матин ва бустату
тамкини ў. Шеър:
Њаволайњи бањру-т-таљофифи моиљун
Йасиру бињи тавдун мина-л-хайли айњаму.
Тасоват бињи-л-аќтору њатто кааннању
Таљаммаъа аштота-л-хайоли ва танзиму [166].
Ва хабари вуруди ў ба Тахиристон728 ба султон расид, њолї кўч
кард ва ба Балх рафт, то моддаи тамаи эшон аз он навоњї мунќатеъ
гардад ва роњи зоду алуфа бар эшон баста шавад. Ва ба тартиби
асбоби њарб машѓул гашт ва аз аснофи турку халаљ ва њиндуву афѓонї
ва њашами ѓуз лашкаре фаровон љамъ овард ва бар чањорфарсангии
Балх ба пули Мархиён ба мавзее фасењи ариз фурў омад. Шеър:
Хамисун бишарќи-л-арзи ва-л-ѓарби зањфуњу
Ва фї узуни-л-Љавзои минњум замозиму.
Таљаммаъа фињи куллу лиснин ва умматин
Фало йафњаму-л-ањдосу илла-т-тарољиму.
Фали-л-Лоњи ваќтун завваба-л-ѓишша норуњу
Фало йабќа илло соримун ав забориму [167].
Ва Эликхон бо њашри хеш ба муњозоти ў нузул кард ва он рўз
љавонони лашкар чолиш мекарданд, то бисоти зулмонии шаб густарда
шуд. Бар миоди муњорабат аз якдигар људо шуданд ва султон ба тартиби
масоф машѓул шуд ва ќалби лашкар ба амир Наср - бародари хеш ва
волии Љузљон Абўнасри Фареѓунї ва Абўабдуллоњи Тої супурд бо
љамъе аз афроди акрод ва љунуди њунуд. Ва амир Њољиб Алтунтошро ба
маймана фиристод ва майсара ба Арслон Љозиб супурд ва њусни ќалб
ба понсад сар фил устувор кард. Ва Эликхон хештан дар ќалб биистод
ва Ќадархонро бо лашкари Хутан дар маймана бидошт ва майсара
ба Љаъфартекин супурд ва рўй ба њам оварданд ва љањон аз ѓиреви
раъди кўс ва нињеби барќи шамшер пурмашѓала ва машъала шуд ва
Њамин тавр, яъне «Тахиристон» омада. Аслан Тахористон аст, ки ба гунаи «Тухористон» низ дар сарчашмањо сабт ёфтааст. Ин вожа, ки аз исми яке аз ќавмњои ориёї
– «тахорњо» гирифта шудааст, номи сарзамини куњан ва вилояте дар Хуросон воќеъ дар
канорањои љанубии Љайњун бударо ифода мекард. Он аз самти шарќ ба Бадахшон, аз шимол ба ќисматњои љанубии рўди Љайњун ва аз љануб ба ќаторкўњњои Њиндукуш њамњудуд
будааст. Тахористон аз ибтидои асри Х љузъи ќаламрави Сомониён буд.
728
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батонаи филгун аз аљзои ѓубор бар зињораи729 кањлии730 фалак дўхтанд
ва дар зулмати маърака ба машоили силоњ ва шамъњои синон истизоат
намуданд731 ва аз бавориќи шамшер рашоши732 хун боридан гирифт. Ва
Эликхон понсад ѓуломи турк пиёда кард, то дар пеши лашкар ба тир
мўй мешикофтанд ва ба захми шамшер кўњ аз љой бармегирифтанд.
Бањри њарб дар мављ омад ва замини масоф мутазалзил шуд.
Ва султон чун њиддати баъс ва шиддати мироси733 он ќавм бидид,
бар пуштае фурў омад ва дар њазрати Бории таъоло ба такфири ямин
ва таъфири љабин биистод ва даст дар домани инояти азалї зад ва
бад-ў паноњид ва нусрат аз ў хост ва назрњо таќдим кард ва садаќотро
мултазам шуд ва дар тайсири фатњу нусрат ба Худои азза ва љалла
тазаррўъ кард. Пас пой дар пушти фили хос(с) овард ва аз нийяте содиќ
ва яќине софї бар ќалби Эликхон њамла кард. Ва фили ў соњиби рояти
Эликхонро даррабуд ва дар њаво андохт ва халќеро ба саќали ватъат734
ва фазли ќувват дар зери пой паст мекард ва ба хартум мардро аз
пушти асб меандохт ва ба дандон аз њам мешикофт. Ва авлиёи давлат
аз њирси фурсат ва нишоти нусрат биљўшиданд ва шамшерњо ба
тазриби хасмон бархост ва забони синон дар таън омад. Ва лашкари
турк ба тарки маќом бигуфтанд ва роњи њазимат гирифтанд ва сипоњи
султон эшонро ба ќањр ва даќќи зањр ба Мовароуннањр андохтанд. Ва
дар Хуросон аз эшон нишон намонд ва њамоно абёти Салломї735 васфи
њол ва намудори осор ва аќволи султон аст. Шеър:
Йо Сайфа дини-л-Лоњи мо арза-л-ъидо
Лав анна сайфака мисла адлика йаъдилу.
Мо ин сананта лањум синонан фї-л-ваѓо
Илло аталла алайњи минњум айталу.
Ва-р-равзу мин зубди-н-нуњури музарраљун
Зињора – абра, рўи либос.
Кањл – осмони беабр, соф.
731
Истизоат намудан – равшанї хостан; равшаниљўй намудан.
732
Рашош – чакидан (хун, ашк, об ва ѓайри он); љорї шудан.
733
Мирос – муморасат, мудовамат, варзидагї.
734
Ватъат – поймол; фишори сахт.
735
Дар бораи ин шоир маълумоти даќиќе ба даст наомад. Ба занни ќавї метавон гуфт,
ки шояд сухан дар бораи шоире равад, ки Ибни Надим ўро «Салломї аз мардуми Батиња»
муаррифї намуда, ашъорашро камтар аз 200 вараќ пиндоштааст («ал-Фењрист», с. 281).
Шояд сухан дар бораи Муњаммад ибни Абдуллоњ ибни Муњаммад ал-Махзумї равад, ки
аз ањли Ироќ буда, дар соли 947 дар Баѓдод ба дунё омада, сипас ба Мавсил ва аз он љо
ба Исфањон ба хидмати Соњиб ибни Аббод омад ва дар дарбору хидмати Азудуддавла
манзалате ёфт. Дар сурати ќабул будани ин фарзия, лаќаби ў бояд «Саломий», на
«Салломї» бошад, зеро нисбати ў ба Баѓдод, яъне Доруссалом аст. Д-р Шиор менависанд, ки ин ќасида дар мадњи Сайфуддавлаи Њамдонї аст, на Сайфуддавла Мањмуди
Ѓазнавї ва аз ќасидањои Абулњасани Салломї мебошад (Ниг. ба: «Тарљумаи Таърихи
Яминї», с. 660-661).
729
730
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Ва-л-моу мин мои-т-тароиби ашкалу.
Ва-н-наќаъу савбун би-н-нусури мутарразун
Ва-л-арзу фаршун би-л-љийоди мухаййалу.
Йањфу-л-уќобу ала-л-уќоби ва йалтаќї
Байна-л-фавориси аљдалун ва муљаддалу.
Ва сутуру хайлика иннамо алифотуњо
Сумрун танаќќата би-д-димои ва ташкалу [168].
Ва Абулќосим Њасан ибни Абдуллоњ ал-Муставфї дар мадњи
султон ќасидае иншо кардааст. Баъзе аз он эрод карда омад. Шеър:
Зањара-л-њаќку собита-л-аркони
Соъада-н-наљму ола-л-бунйони.
Ва њаво ли-р-радо заву-н-нукси ва-лБаѓйи ва ањлу-з-зилоли ва-т-туѓйони.
Ма-л-лазї ѓарракум бимањмудин
ал-Мањмуди анњоуњу бикулли лисони.
Би Абї-л-Ќосими-л-муаззам зилли-лЛоњ фї-л-арзи сафвату-л-маннони.
Ман муновињи нањзатун ли-л-манойо
Fаразун ли-л-њутуфи ва-л-ањзони.
Маликун вањва фї-л-њаќиќати индї
Малакун сиѓа сиѓата-л-инсони.
Ахаза-л-Њинда би-л-йамонї ва йањво
Йаминан ин арода би-л-њиндувони.
Сайфуњу ва-л-мануну тарафо рињонин
Нахва њалаќи-л-адувви йабтадирони.
Хуз йаминї биан сайахзаъу њаќќан
Ли-л-йаминиййи куллу сайфин йамонин [169].
Ва Бадеъуззамони Њамадонї њам дар ин маънї ин фаслњо ба
вазир Абулаббос навишт. Фасл:
Њозо ва Рабу-л-Каъбати охиру мо фї-л-љаъбати, лаќад ансафа
ман рома-л-ќората ва мања-с-сайфа мо ќола ибну дората, сумма ло
назвата баъдањо ли-т-турки ва ло тањаллума баъдањо би-л-мулки.
Лаќад койаса-с-султону из афара-л-Лоњу шаърању ва араза алайњи
фаќрању ва фавваза илайњи амрању ва ахласа лању назрању ва ноњаза
би-л-Лоњи хасмању ва саала-л-Лоња њавлању ва лам йуъљибуњу касратул-малаи њавлању, фашадда-л-Лоњу бизолика азрању ва ќавво амрању ва
аъазза насрању ва аќтаъању асрању ва атъамању мулкању ва аврасању
арзању. Инна-з-зафара биасбобињи ва-л-муваффаќи йаъти-л-амра мин
бобињи.
Фаслун: Инна-л-љилода сумма-л-билода масокинукум ло
йањтаминнакум Сулаймону, катаба-л-Лоњу лайаѓлабанна-с-султона
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вароака, инна-с-сайфа амомука ва халфука. Инна-л-мавта ќуддомука
ва арзака арзука ин таътино, танам навматан лайса фињо њулмун. Иннал-маѓозї сорат махозї. Ало рубба ракзин нодимин ва рубба шавтин
золимин ва рубба убурин ило сабурин, ва рубба тамаъин йањдї ило
табаъин.
Илло анна њоза-л-фатња фатњун њафиза ала-ш-шариъати моањо
ва ала-с-суннати зимоањо ва ала-н-нуфуси димоањо ва ала-л-амволи
намоањо ва ала-л-њарами ѓитоањо; аъода-л-Лоњу бињи-л-билода халќан
љадидан ва аншаа-н-носа нашъан њадисан ва аќада-л-мулка аќдан
тарифан, фамо авло йавмуњи ан йаттахиза идан ва йаљъала фї-лмутасаррифоти таърихан ва лайса-л-аќду маъа-л-Лоњи биуншутатин
ав биатрофи лайтатин. Фавфу-л-Лоња ањдању, камо садаќакум ваъдању
ва иннамо ањдуњу инда-с-султони ан йуњсина-н-назара ва ањдуњу индаш-шайхи-л-љалили ан йуњсина-л-мањзара; ва Њироту мин билоди
шиъатин њозињи-д-давлати ва айбатињо. Фаин њутта ан њимлињо-лиловати ва узила ан абратиња-л-итовату, фали-л-Лоњи њоза-н-назару
мо ањло симорању ва акрама осорању.
Ва чун султонро ин фатњи саний(й)736 ва наљњи њаний(й)737 тамом
гашт ва фаврати ин муњим ва сурати ин мулим(м) фурў нишаст, азми
муноњазати738 навосаи739 шоњ мусаммам кард ва ў яке буд аз авлоди
мулуки Њинд, ки султон баъзе мамолик, ки аз куффор ситада буд ва
шиори ислом дар он зоњир карда, бад-ў супурда буд ва зимоми он
навоњї ба дасти амонати вай дода ва бар вай эътимод карда ва ўро
ба ниёбат ва хилофати хеш дар он диёр бигузошт. Ва ў аз рибќаи дин
ва хилъати ислом берун омада ва бар дои740 куфр муртадї шуда ва
муртад(д) гашта. Аз маќоми хеш ба як ракзат бар сари ў тохт (ва ўро
мунзаиљ ва мунњазим аз он хитта берун андохт) ва он вилоят дигар бор
ба бањљати мулк ва рувои салтанати ў ороста шуд. Ва ин ду фатњи азим
ва ду кори љасим бурњоне сотеъ ва њуљљате ќотеъ буд бар улувви љоњи
султон ва камоли иќбол ва таъйиди илоњї ва мадади лутфи самовї. Ва
дар канафи нусрат ва давлат рўй бо дорулмулки Fазна нињод ва золика
фазлу-л-Лоњи йуътињи ман йашоу ва-л-Лоњу зу-л-фазли-л-азим.741

Саний(й) – рафеъ, баланд.
737 Њаний(й) – хушгувор, гуворанда.
738
Муноњазат – муќовамат намудан бо њам.
739
Навоса – фарзандзода,набера.
740
Доъ (дар охир бо алифу њамза) – 1. Беморї, мараз 2. Дард, ранљ.
741
Он фазл ва бахшиши Худост, ки ба њар кї хоњад, дињад ва Ў дорандаи фазли бузург
аст (Сураи Љумъа, ояти 4).
736
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ЗИКРИ ФАТЊИ ЌАЛЪАИ БАЊИМ НАЃАР742
Султон баъд аз ин ду фатњи номдор бар ќасди истироњат ва
нийяти истиљмом ба дорулмулки Fазна омад, то чанд рўз биёсояд ва
љиёду аљнодро осоиш дињад. Пас чун фалак сукуни хеш дар њаракат
ёфт ва чун сайёра осоиш дар сафар дид ва табиати ў дар ихтиёри
њудуди ќавозиб743 бар худуди кавоиб744 ва исори745 суюфу аволї746 бар
шунуфу ѓаволї747 ва эъроз аз маозифу малоњї748 ба марозии илоњї бар
хилофи тибои башар буд ва њамагї авќоти ў бар ибтинои зикри љамил
ва иќтинои аљри љазил мавќуфу масруф буд. Бар мўљиби ин ќазият
нийяти ѓазве дигар муњаќќаќ кард, ки аъломи ислом бад-он муртафеъ
гардад ва роёти ширку куфр бад-он мунтакис ва нагусор шавад.
Чун рабеъулохар аз ин сол бигзашт, нањзат фармуд. Чун ба
шатти Вейњинд расид, Боландбол бо лашкаре фаровон ба муќобил
омад ва аз он гоњ, ки шањбози субњ аз нишемани уфуќ парвоз кард,
то ѓуроби зулмат бол бигшод, оташи муњорабат месўхт, то аз теѓи
мардони њаќоиќ замин ранги шаќоиќ гирифт ва наздик буд, ки
чашми захме расад ва куффор чирадаст шаванд. Аммо ваъдаи њаќ
дар нусрати калимаи ислом даррасид ва султон бо хавосси ѓуломони
хеш њамла кард ва аќдоми куффор аз мавоќифи хеш зоил шуд ва ба
њазимат рафтанд. Ва сї сар фили њиснњайкали кўњсифати дарёгузор аз
он куффор султонро ба даст омад. Ва аъвони ислом бар паи куффор
мерафтанд ва эшонро дар мутуни њизоб ва бутуни шиоб мекуштанд. Ва
султон ба нафси хеш дар талаби он махозил њаракат фармуд ва халќе
бисёр аз ањли шиќоќу нифоќ бар замин андохт ва ба биёбони ќалъаи
Бањим фурў омад. Ва он ќалъаест дар миёни обе бисёр бар тундии
кўње рафеъ ва љое манеъ749 бунёд нињода. Ва ањли Њинд онро махзани
санами аъзам сохта ва ќарнан баъда ќарнин750 анвои захоир ва аълоќи
љавоњир бар ваљњи таќарруб бад-он љойгоњ наќл карда ва онро сабаби
Д-р Шиор бо назардошти тавзењоте, ки дар њошияи нусхањо омадааст, менависанд,
ки он номи ду ќалъа аст дар кишвари Њинд. Манинї бар он аќида аст, ки номи ду ноњияи
Њинд аст. Кирмонї, ба ќавли д-р Шоир, чунин мењисобад, ки «Бањим» номи ќалъаест
дар Наѓар, ки бад-он нисбат дода шудааст ва ин аќида ба њаќиќат наздик аст. Нагар (на
Наѓар) номи шањрест дар ноњияи Синд, ки аз он то Ѓазна шашрўза роњ аст.
743
Ќавозиб љамъи ќозиб – теѓњои буррон.
744
Худуди кавоиб (љамъи коиб, коиба) – рўйњои духтарону занони норпистон.
745
Исор – 1. Ато кардан, бахшидан 2. Тарљењ додани чизе бар чизе.
746
Суюфу (љамъи сайф) аволї (љамъи олия) – шамшерњову чизњои баланд аз њар чиз.
747
Шунуфу (љамъи шаиф) ѓавоил (љамъи ѓоила) – гўшворањо ва шарру фасодњо.
748
Эъроз аз маозифу малоњї – рўй тофтан аз васоили тараб ва лањву бозї.
749
Манеъ – баланд, устувор.
750
Ќарнан баъди ќарнин – аср паси аср, тўли асрњо.
742
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наљоту рафъи дараљот ва василати ќурбату зулфат ба њазрати Бории
таъоло сохта.
Султон перомуни ќалъаро фаро гирифт ва бо дили ќавї ва азми
закї бо њафазаи751 он ќалъа љанг оѓоз нињод ва чун он ќавм ќуввати
маѓовири њуруб ва шавкати масоири хутуб бидиданд, њавлу фазаъ752
мускаи тамосуки эшон бистад ва хавфу руъб арсаи синаи эшон фаро
гирифт ва афъоли эшон исобаи адбор бар чашми эшон баст ва каманди
ќањр дар гардани њама андохт, то ба зинњор омаданд. Ва ба шиори
султон муљоњарат карданд ва дари ќалъа бигушуданд ва худро дар
хидмати рикоби султон дар хок андохтанд. Ва султонро аз фавоиди он
буќъа тамратулѓуроб753 ва зубдатулањќоб754 рўй намуд ва аз нафоиси
захоир ва завоњири љавоњир ва баноти маодин ва дафоини хазоин чизе
ёфт, ки аномили куттоб ва авориљи755 њуссоб аз њадду адди он ќосир
ояд.
Ва бо волии Љузљон ва хавоси хеш дар андаруни ќалъа рафт ва
њар ду њољиби хешро – Олтунтош ва Асаѓтекин ба њиросати хазоини
зару сим ва дигар раѓоиб боздошт ва ба зоти худ ба њифзи хизонаи
љавоњир ќиём намуд ва љумла бар пушти риљолу аљмол наќл кард. Ва
он чи дар забти куттоб ва њуссоб омад, њафтод њазор бор њазор дирами
шоњї буд ва њафтсад њазор ва чањорсад ман зарринаву симина. Ва аз
аснофи љомањои шуштарї ва румиву русї756 ва сусї ва дигар анвоъ
чандон буд, ки пирони давлат ва дабирони њазрат аз забти он ољиз
омаданд ва мўътариф шуданд, ки мисли он љомањо дар њусни санъат
ва талтифи тавфиф надида буданд. Ва дар љумлаи мављудот як хонаи
бузург буд аз сим сохта – сї газ тўл ва понздањ газ арз ба тахтањои ариз
тартиб дода ва ба аллоќањо муњкам карда, чунонки љамъу тафриќ ва
тайю нашр ва њатту757 насби он осон будї ва широе758 аз дебои румї ба
ду ќоимаи759 заррин ва ду ќоимаи симин дар сари он кашида.
Султон љамъе аз сиќоту мўътамадони њазрат ба њифзи он
ќалъа боздошт ва дар замони нусрат ва канафи ќудрат рўй бо Fазна
нињод. Ва чун дар маќарри иззу соњати давлати хеш ќарор гирифт,
Њафаза - нигањбонон, муњофизон.
Фазаъ – тарсидан.
753
Тамратулѓуроб – «хурмои зоѓ» аст, ки ба маънии маљозї дар забони арабї корбаст
мешавад ва манзур аз он «њар чизи нафис ва ќимат» аст, ба хотири он ки зоѓ донаи ширинтарини хурморо аз дарахт интихоб мекунад ва бармедорад.
754
Зубдатулањќоб – баргузидаи рўзгорњо ва солњои дарозу пайдарпай.
755
Авориљ – дафтари њисобї, ки њисобњои парокандаи девониро дар он нависанд;
дафтари моли хирољ.
756
Русї – 1. Навъе аз порча ва мансуб ба рус 2. Навъе пиёлаи шароб.
757
Њат(т) – афкандан, аз боло ба поён омадан.
758
Широъ – хайма.
759
Ќоима љинси занонаи ќоим – сутун, поя.
751
752
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бифармуд, то дар миёни саройи ў бисоте бигустурданд (ва он дуррњои
ситорапайкар ва явоќити норгун ва зумуррадњои осранг ва порањои
алмос тамом бирехтанд ва вуфуди атроф) ва сафирони аќтор њозир
шуданд ва он чї аз он ќалъа ёфта буд, арз кард. Ангушти тааљљуб дар
дандон гирифтанд ва расули Туѓонхони турк њозир буд, њамагон иќрор
карданд, ки ин љинс дар њавсалаи зунун нагунљад ва хизонаи Ќорун ба
ушри он нарасад.

ЗИКРИ ОЛИ ФАРЕЃУН760
Вилояти Љузљон дар муддати мулки Оли Сомон Оли Фареѓунро
буд абан ан љаддин761 мерос расида ва аз салафе ба халафе мунтаќил
гашта ва буъди њумуму ѓаври карам ва мањосини шиями эшон аз
идроки афњому авњом гузашта ва акнофу аътофи эшон маќсади762
ѓурабо ва удабои атроф шуда ва амволи эшон нуњзаи омол гашта ва
љониби хасиби эшон мартаъ ва марбаи улулодоб763 омада ва асъори
ашъор дар бозори муруввати эшон ривољ ёфта ва футуввати эшон
ба љабри касир ва факки асир мутаќаббалу мутакаффал гашта ва
афозилу амосили љањон разеи эњсон ва рабиби инъоми эшон шуда. Ва
Абулњорис Ањмад ибни Муњаммад ѓурраи давлат ва љамоли љумлат ва
тирози њуллати эшон буд - њиммате олї ва неъмате мутаволї ва канафе
рањиб ва муртае хасиб.764 Ва амир Носируддин каримае аз кароими ў
аз бањри писари худ хоста буд ва ў низ дурре ятим аз бањри љалоли
Носируддин аз бањри писари хеш – Абўнаср њосил карда ва асбоби
мувошаљату мумозаљат миёни љонибайн мустањкам гашта ва авосири
лањмату васоиќи ќурбат мустамирру муштабак шуда.
Ва чун Абўњорис вафот ёфт, султон он вилоят бар писари ў Абўнаср муќаррар дошт ва ўро ба инояту риоят махсус кард, то дар
760
Дудмоне аз фармонравоёни эронитабор, ки аз соли 892 то 1010 дар Гузгон /Љузљон
ва атрофи он њукумат доштанд. Эшон аз дастнишондагони Сомониён буда, аз тарафи
Ѓазнавиён аз султа дур карда шуданд. Машњуртарин подшоњи ин дудмон Абулњорис
Муњаммад ибни Ањмади Фареѓунї буд, ки маљњулулмуаллифи асари машњур – «Њудудул-олам»-и хешро ба соли 982 ба ў таќдим намудааст. Бо Оли Фареѓун њамчунин Бадеуззамони Њамадонї, Абулфатњи Бустї, Мунаљљимбошии Хоразмї – муаллифи «Мафотињул-улум» пайванд доштанд, зеро эшон чун Сомониён ба густариши илму фарњанг ва ањли
илму адаб таваљљўњи зиёд менамуданд.
761
Абан ан љаддин - аз бобо ба падар.
762
Маќсад – љое, ки ќасд шуда, мањалле, ки оњанги он кардаанд.
763
Мартаъ ва марбаи улулодоб – љои љамъшавии ањли адаб.
764
Хасиб – пурњосил, сарсабз.
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шуњури санаи ињдо ва арбаъамиъата 401/1011 аз дори дунё ба дори
уќбо тањвил кард.
Ва Бадеъуззамони Њамадонї чун ба њазрати эшон рўй нињод, ин
руќъа ба муќаддима дар пеш афканд. Руќъатун:
Китобї ва-л-бањру ва ин лам арању фаќад самиъту хабарању ва-ллайса ва ин лам алќању фаќад тасавварту халќању ва-л-малику-л-одилу
ва ин лам акун лаќайтуњу фаќад лаќийанї ситуњу ва ман раъо минас-сайфи асарању фаќад раъо аксарању ва мо зилту аййада-л-Лоњу-ламира асмаъу бињоза-л-байти ал-ќадиму биноуњу, ал-фасињу финоъуњу,
ар-рањибу аноъуњу, ал-кариму абноъуњу ва аншиду мин њозињи-лњазрати золлати ва-л-авоиќу йамнатан ва йасратан туринї њасратан
ва-з-заману-л-асуру йаќъуду ва йасуру факам мин омин азимту ва
абати-л-маќодиру ва навайту ва арзати-л-маъозири ва-л-она ламмо
вуффиќту ли њозињи-з-зуврати ихталафат алаййа ахбору-л-маликил-одили фї мустаќаррињи ва ихталафат биихтилофињо марратан фї
ќавси-т-тариќи ва марратан фї ватрињи ало иќтифои асарињи њатто
балаѓту мубаллиѓї њозо.
Сумма васваса илаййа-ш-шайтону таќдира муќаддири аннї
аќсуду њоза-л-њазрата томиъан фї молин ав томињан ило наволин
ва азума султону њозињи-л-васвасати њатто кода йаснинї ан даркил-њаззи мин талъатињи ва лам абъуд мо алќоњу фї халадо ан йакуна.
Ва лааншуданна-л-Лоња-з-зунуна ан татасаррафа фї ќасдї илло ило
маърифатин авќаъањо ав хидматин авдаъањо ав мидњати асмаъањо ав
раљъатин асраъањо. Сумма аддахиру њозињи-д-давлати ли мамлакатин
аѓсабуњо ав ройатин ансабуњо ав катибатин аѓлабуњо ав давлатин
аќлабуњо. Фаамма-д-дароњиму ва-д-данониру фадафаъуњумо илаййа
ва назаъњумо мин йадаййа, савоъун ладаййа, ло ашкуру ва воњибуњумо
ањабањумо ва ло ашку ноњабањумо. Инна лї фї-л-ќаноъати ваќтан ва
фи-с-синоъати бахтан ло йабъуду манолу-л-моли изо арадтуњу ва ло
йуњвиљунї ило рукуби-л-иќоби ва сулуки-ш-шиъоби мањмо ќасадтуњу,
бал йаљиуни файзан ва йататаффалу алаййа айзан. Ва њозињи-лњазрату, њарасања-л-Лоњу таъоло, ва ин ињтоља илайњо ал-Маъмуну ва
лам йастаѓнї анњо Ќоруну, фаинна-л-ањабба илаййа ан аќсудањо ќасду
муволин ло ќасда суолин ва-р-руљуъу анњо биљамолин ањаббу илаййа
мина-р-руљуи бимолин. Ќаддамту-т-таърифа ва ано антазиру-лљавоба-ш-шарифа. Фаин нашата-л-амиру лї зайфин зиллуњу хафифун
ва золлатуњу раѓифун фалйазљур лању би-л-истиќболи тоира-л-иќболи
ва-с-саломи.
Ва чун аз њазрати эшон бозгашт, ин ќитъа дар шукри аёдии эшон
иншо кард, шеър:
Алам тара аннї фї сафратї
Лаќайту-л-ѓино ва-л-муно ва-л-амиро.
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Ва ламмо таро ойа шамимту-т-туроба
Ва кунту имраан ло ашамму-л-абиро.
Лаќайту имраан милъа айни-з-замони
Йаълу сањобан ва йарсу Сабиро.
Ли Оли Фариѓуна фї-л-мукрамоти
Йадун аввалан ва иътизорун ахиро.
Фало йуъдиму-л-мулка зо равъатин
Йамунну-л-муно ва йасурру-с-сариро.
Изо мо њалалта би маѓноњум
Раайту наиман ва мулкан кабиро [170] .
Ва Абулфатњи Бустї ин ќитъа дар мадњи ў гуфтааст, ќитъа:
Бану Фариѓуна ќавмун фї вуљуњињиму
Сима-л-њудо ва саноъу-с-суъдади-л-оли.
Кааннамо хулиќу мин суъдадин ва улан
Ва соиру-н-носи мин тинин ва салсоли.
Ман талќа минњум таќул: њоза аљаллуњуму
Ќадран ва асхоњум би-н-нафси ва-л-моли.
Йо соилї мо ал-лазї њассалту индањуму
Даъи-с-суола ва ќум фанзур ило њолї.
Ало таро анна њолї кайфа ќад њалийат
Бињим, алам тара њолї инда тарњолї.
Фаин акун сокитан ан шукри анъумињиму
Фаинна зока лиаљзї ло ли иѓфолї [171].

ЗИКРИ АМИРУЛМЎЪМИНИН АЛ-ЌОДИР БИЛЛОЊ
ВА ИСТИЌРОРИ ХИЛОФАТ БАР Ў БАЪД АЗ ТОЙЕЪ
ЛИЛЛОЊ ВА ИТТИФОЌИ МУВОФАЌАТИ Ў БО
СУЛТОН ВА БАЊОУДДАВЛА ИБН АЗУДУДДАВЛА
Амир Бањоуддавла ва зиёулмилла Абўнаср ибни Азудуддавла765
ба њукми он, ки амирулмўъминин ат-Тойеъ Лиллоњ766 дар муњиммоти
765
Бањоуддавла Абўнаср Фирўз ибни Азудуддавла (њукм. с. 989-1012) аз фармонравоёни
Оли Бўя дар Ироќ – писари машњуртарин шоњи ин сулола Азудуддавла Фанохусрав ибни
Рукнуддавлаи Бўя (њукм.с.977-982) мебошад, ки бо куштани халифаи аббосї ат-Тоеъ
ва мумсикии хеш бо вуљуди аз њамаи аслофи хеш бештар пулу мол доштан дар таърих
машњур аст.
766 Абдулкарим ибн Фазл ибн Љаъфар ибн Ањмад амирулмўъминин ат-Тоеъ Лиллоњ
ибн ал-Мутеъ ибн ал-Муќтадир ибн ал-Мўътазид (тав.с. 929-ваф.с.1003) 24-умин халифаи
аббосї, ки солњои 974-991 њукм рондааст. Бањоуддавла ибни Азудуддавла ўро аз хилофат
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мулк аз мушоварати ў удул мељуст ва бар хилофи ризову мувофаќати
ў корњо меронд ва аз он сабаб халалњо рўй менамуд ва аз њар љонибе
фатќе њодис мешуд, њамагї њиммат бар он гумошт, ки аз бањри мансаби
хилофат ва таќаллуди имомат касеро ихтиёр кунад, ки њаќќи ин шуѓли
азим ва ќадри ин кори љасим бишносад ва риояти маслањати хоссу ом
вољиб донад ва дар њимояти байзаи ислом ва килоати767 њавзаи шариат
аз иттибои њаво ва ихтиёри муроди нафс дур бошад. Ва ин фурсат
нигоњ медошт, то дар шаъбони санаи ињдо ва самонина ва салосумиа
8.381/10.991 ўро аз хилофат халъ кард ва асбобу амволи ў бо тасарруф
гирифт ва ба Тойењ фиристод. Ва амирулмўъминин ал-Ќодир Биллоњ
Абўисњоќ Ањмад ибни Исњоќ ал-Муќтадир амирулмўъминини он
љойгоњ буд, ба Баѓдод хонд ва бар ў байъат кард ва садди сулмат ва
ќивоми уммат ба макони ў њосил овард.
Ва дар рамазони ин сол (яъне 9.381/11.991- Н.Ѓ.) ба Баѓдод расид
ва табаќоти мардум аз сидќи яќину хулуси эътиќод даст ба мубойаати
ў ёзиданд ва ба имомату хилофати ў табаррук намуданд, чи маноќиби
ў дар њамаи олам чун савоќиб дурахшон буд ва маосири ў чун завоњир
бар сафњаи айём зоњир. Ва ў ба бори ин амонат ва шароити имомат ба
ваљње ќиём намуд, ки оламиён мўътариф шуданд, ки чун ў имоме дар
камоли аќлу раззонати768 ќадр ва вуфури виќору сафои сират ва наќои
сарират бар сарири хилофат нанишаст ва ифофу таќво ва ќуввати
дил ва саховати табъ ва љалолати макон ва њайбати сайфу синон ва
фасоњати лањљату забон ва таќрири неъмату наќмат дар масобби
истињќоќу истиљоб, ки зоти шарифи ў бад-он мумтоз буд, њеч касро
аз умарои Банї ал-Аббос муљтамаъ набуд. Ва ў ба сабаби ќаробати
насаб ва иттишољи луњмат769 бар ат-Тойеъ Лиллоњ ва халъи ў риќќат
овард ва ўро дар канафи отифат ва рањмати хеш гирифт ва муљоласату
муонасат ва мунодамату мунофасати худ ихтисос дод ва дар њаљри
инъому икроми хеш медонист ва нагузошт, ки дар ањди њукму замони
нифози фармони ў бад-ў накбате ва никояте расад, то рўзгор, ки
муфарриќи ањбоб ва мумаззиќи асњоб аст, миёни эшон ба таштиту
тафриќ расонид.
Ва Абулњасан Муњаммад ибн ал-Њусайн770 дар марсияи ат-Тойеъ
халъ кард ва ба чашмони ў мил кашид. Пас аз ў ал-Ќодир Биллоњ (хил. солњои 991-1003)
бар тахти Аббосиён нишаст.
767
Килоат – њифз, нигањбонї, њимоят.
768
Раззонат – виќор, оњистагї, сангинї.
769
Иттишољи луњмат – ба њам пайвастагии насаб ва хешию ќаробат.
770
Абулњасан Муњаммад ибн ал-Њусайн ибн Мўсо ибн Муњаммад ибн Мўсо ибн
Иброњим ибн Мўсо ибн Љаъфар (тав.с. 969 – ваф.с. 1013 ва ба ќавле 1015) ва маъруф ба
лаќаби «шарифи разї», ки аслан аз Баѓдод буда, аз удабо, шуаро ва содоти љалилулќадри
охири ќарни Х ва ибтидои ќарни ХI мањсуб мешавад. Ў љамъкунандаи «Нањљ-ул-балоѓа»
буда, ба ќалами ў њамчунин беш аз 20 осор тааллуќ дорад.
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Лиллоњ ќасидае мегўяд, байте чанд аз он навишта омад. Шеър:
Ин кона зока-т-тавду харра
Фабаъда мо истаъло тавилан.
Муфин ала-л-ќулали-з-завоњиби
Фи-л-уло арзан ва тулан.
Ќармун йусаддиду лањзању файаро
Алќурума лању мусулан.
Йо носира-д-дини-л-лазї
Раљаъа-з-замону бињи калилан.
Йо сорима-л-маљди-л-лазї
Мулиъат мазорибуњу фулулан.
Йо кавкаба-л-эњсони аъљалука
ад-Дуљо анно уфулан.
Лањфо ало мозин ќазо
Алло наро минњу бадилан [172].
Ва боќии ин ќасида дар асли китоб мастур аст.
Ва хутабои Ироќ ва шуарои офоќ фављан баъда фављин рўй ба
њазрати хилофат нињоданд ва дар мадоењи амирулмўъминин ал-Ќодир
Биллоњ ва маосири аљдоду мафохири аслофи ў, ки маробеи караму
янобеи њикам ва масобењи зуламу маљодењи умам буданд, ба назму
наср доди сухан бидоданд ва маќомоту маќолоти эшон мудавван аст
ва ба њикоёту ривоёт мубарњан.
Ва Абўмуњаммад Абдуссалом ибни Муњаммад ибни Њайсам,
ки аз аиммаи Хуросон буд, њикоят кард, ки чун байъати хилофати
амирулмўъминин ал-Ќодир Биллоњ мерафт, ман дар он миён бар пой
хостам ва ин хутба иншо кардам, хутба:
ал-Њамду ли-л-Лоњи зї-л-иззати-л-ќоњирати ва-л-њуљљати-лбоњирати ва-н-ниъами-л-мутазоњирати-л-лазї амми ињсонуњу ва дома
султонуњу ва латуфа шаънуњу. Фало родда ли ќазоињи ва ло мониъа
ли њукмињи ва атоињи, ибтаъаса Муњаммадан, салла-л-Лоњу алайњи ва
саллам, мин хайри арумати-л-араби мавлидан ва афзала љаросимињо
мањтидан ва атулањо наљодан ва арсахуњо фї-л-мукримоти автодан.
Фааййадању ањсана таъйидин ва аккада амрању афзала таъкидин, њатто
истаќалла-д-дину ноњизан ва измањалла-ш-ширку доњизан, фазањара
амру-л-Лоњи ва-л-мушрикуна корињуна, фаъалайњи салавоту-л-Лоњи
адада-р-рамли ва-л-њасо, мо талаъат алайњи шамсу-з-зуњо ва ало
олињи-т-таййибин.
Сумма ќаййаза-л-Лоњу мин баъдињи-л-хулафои-р-рошидина
литамњиди-д-дини ва тавњини кайди-л-мулњидин, фабасату ли-лисломи бисотању ва нањаљу-л-ањла-л-офоќи сиротуњу ило ан таъаддал-амру ило завињи мин Оли Расули-л-Лоњи, салла-л-Лоњу алайњи ва
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саллам ва бано синви абињи фа аќому-л-ислома ан авдању ва аснаду-ламра ило маснадињи, муътасимина бинасри-л-Лоњи, содиъина биамрил-Лоњи, муъаззимина њурумоти-л-Лоњи ва њаллама љарран. Ило ан
тааккадат байъату-л-хилофати би амири-л-муъминини ал-Ќодир
Биллоњи, фабањара нуруњу-л-оламин ва шафо зикруњу ала-л-манобири
судура-л-мухлисина мин баъди-т-тавои ман азњара-л-инод ва инзивои
ман ќасада-л-фасод. Ва або Аллоња илло нусрата-л-њаќќи ва идолатуњу
ва ќамаъа-л-ботила ва изолатању.
Ва лаќад њаддасанї Муњаммад ибн ал-Фазл ал-Њулвонї ќола:
Њаддасанї ас-Сулиййу ани-л-Мубарриди анна ал-Аббос ибн Њамдун,
њаддасању ан Саъид ал-Хатиб ќола, ламмо бойаъа ал-Фазлу ибну
Марвон ал-Муътасим Биллоњ амира-л-муъминина, ќома фї-н-носи
фаќола:
Бойаъту мунбаситан ва лав лам танбасит
Каффо ли байъатињи ќатаъту банонањо.
Ман зо илайњи ло йамудду йаминању
Ќатаъа-л-Лоњу йаминању фаабонањо [173].
Ва ливолидї фї хидмати амири-л-муъминини мо йуќорибу њозо
ва йушокилуњу ва золика аннању азњара байъатању ли вориди китобињи
ало њини-т-тавои, мани-т-таво биноњийати Балх ва ќола фињо, шеър:
Сабаќат йамини нањва байъати Ќодирин
Би-л-Лоњи ламмо њолафатњу йаду-л-ќадар.
Мо зарра байъатуњу-т-тивоа мани-т-таво
Фа-л-Лоњу мубрамуњо бимакнуни-з-зубур.
Ва лаќад ароњу ањаќќа ман ватиу-л-њусо
Биваросати-ш-шамми-л-бањолили-л-ѓурар.
Ва лаахлаъанна-л-ќалбу миннї ин або
Валаъаќлаъанна-л-ъайна ин зоѓа-л-басар [174].
Ва њо ано ќад соъаданї тавфиќу-л-Лоњи, њатто ватиъту бисота
амири-л-муъминина шокиран мо анъама-л-Лоњу алайно бивалиййи
амирилмуъминина Мањмуд ибн Сабуктекин, фаиннању фї расмињи
каисмињї, ва-л-Лоња насъалу ан йудима саломата амири-л-муъминина
ва ан йубаллиѓању амалању фї-л-амири абї-л-Фазли валиййи ањди-лмуслимин ал-Fолиби Биллоњи ибни амири-л-муъминин ва йулњаќању
би саъодати обоињи-р-рошидина ва аслофињи-т-таййибина-т-тоњирина
ва-л-њамду ли-л-Лоњи рабби-л-оламин ва-с-салоту ала-н-набиййи
Муњаммадин ва олињи аљмаъин.
Ва чун хутба ба охир расид, бифармуд, то онро нусхат карданд
ва ба хазона супурданд. Ва чун манобири ислом дар Хуросон ба фарри
алќоби њумоюни ал-Ќодир Биллоњ зебу зинат гирифт, султон осори
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мутоваат дар иќтифои771 њуљљат ва иќтифори772 мањаљљати мавќифи
имомат зоњир гардонид. Ва амирулмўъминин ал-Ќодир Биллоњ мисоле
исдор кард муштамил бар зикри тафвизи вилояти ањд бо писари хеш –
ал-Fолиб Биллоњ ва ишорат ба илњоќи алќоби ў бар манобири ислом
ба алќоби падар. Ва султон ин мисол ба имтисол талаќќї кард ва бар
он мўљиб, ки ишорат рафта буд, пеш гирифт ва дар мамолики хеш дар
айёми аъёду љумуот хутба бад-ин њар ду лаќаб музайяну мунаввар
гардонид.
Акнун бо сари сухани Бањоуддавла равем ва шарњи њоли ў баъд
аз вафоти падараш - Азудуддавла рамзї бигўем, чи дар китоби “Тољї”
аз таснифи Собї дар ваќоеи Азудуддавла бо писари амми хеш - Бахтёр
то ўро ба даст овард ва хотир аз кори ў бипардохт ва маќомоти ў бо
Носируддавла Абўтаѓаллуб ва он ки Ибн ал-Љарроњ ўро бифирефт ва
ба тариќи муњодоту мулотафот ва анвои мубаррот ба даст овард ва ўро
бикушт ва сари ў пеши Азудуддавла фиристод, муставфо773 омадааст,
дар иодати он фоидате набошад.
Амир Азудуддавла дар рамазони санаи иснатайни ва тисъина
ва салосумиата (9.392/7.1002) вафот ёфт. Ва дар ин айём бародари
ў – Муаййидуддавла ба муњорабати Њусомуддавла Тошу Фоиќ ва
лашкари Хуросон машѓул буд. Ва абнои давлат ва авлиёи њазрати ў
бар писари ў -Симсомуддавла ва шамсулмилла байъат карданд ва ба
мутоваату мутобаати вай камар бастанд ва амирулмўъминин ат-Тойеъ
Лиллоњ дар њарроќа774 ба рўи Даљла ба таъзийати ў таљашшум фармуд.
Ва оммаи ањли Баѓдод наззораи он маљмаъ буданд. Ва чун Тойеъ
наздик расид, Симсомуддавла аз сарой берун давид ва русуми тавозўъ
ва хидмат ба љой овард. Ва Тойеъ гуфт: Наззара-л-Лоњу ваљња-л-мозї
ва љаъалака-л-халфа-л-боќї ва саййара-т-таъзийата баъдуњу лака ло
бика ва-л-халфа алайка ло минка.775
Ва Симсомуддавла об дар чашм овард ва замини хидмат бибўсид
ва чун айёми азо мунќазї шуд, ба љои падар биншаст ва ба тадбири
мулк ва риояти раият машѓул шуд. Ва Абулфавориси Шерзайл,
ки бародари ў буд ва аз ў бузургтар, ба Кирмон дар шањри Вошањр
муќим буд. Чун хабари вафоти падар бад-ў расид, ба Форс омад ва
Алї ибни Наср ибни Њарунро, ки вазири падараш Азудуддавла
буд, бигирифт ва амволу баќоёи аъмол, ки дар тасарруфи ў буд,
Иќтифоъ – дар пай рафтан; хос кардан чизеро ба чизе.
Иќтифор – пайравї кардан.
773
Муставфо – пурра, комил.
774
Њарроќа – навъе аз киштињое, ки ба вай нафтандозї кунанд ба сўи душман.
775
Худой рўйи амири гузаштаро наззорат дињад ва туро халаф боќї кунад ва пас аз ў
ба ту таъзият ато кунад, на бо ту касеро таъзият дињад (на, ки марг туро даргирад) ва туро
халаф гардонад, на ин, ки касе аз ту љонишин бошад.
771
772
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бистад. Ва ба Ањвоз омад ва бародари хеш – Абулњасан Ањмад ибни
Азудуддавларо аз он хитта биронд ва ба Басра рафт. Ва дар раљаби
санаи хамсин ва сабъина ва салосумиата (7.375/11.985) Басраро
мустахлас кард ва рўй ба Баѓдод нињод, то љои падар бигирад. Чун
хабари ќудуми ў бирасид, Симсомуддавла ба њукми кибари син(н) ба
мудороту муљонабати љониби муморот ва тафодї аз вањшату таљофї
аз кароњият пеши ў бозрафт ва надонист, ки ниёме гунљойии ду теѓ
надорад ва аз камоне ду тир андохтан сурат набандад. Абулфаворис
ўро бинавохт ва густох гардонид, пас ўро бигирифт ва чашмњояш
доѓ кард ва ба ќалъаи Каюстон776 ба љониби Аммон фиристод ва
мулк мустахлас кард. Ва амирулмўъминин ат-Тойеъ Лиллоњ ўро
“шарафуддавла ва зайнулмилла” лаќаб дод. Ва ду сол подшоњї кард
ва дар љумодийулохираи санаи тисъин ва сабъина (6.379/9.989) ба
муфољот фурў шуд. Ва шоњаншоњ Бањоуддавла ва зиёулмилла Абўнаср
ибни Азуддудавла мулк бигрифт ва дар забти ањволу кафолати умур
ва сиёсати љумњуру тамњиди бисоти маъдалат ва таќрири масолењи
мамлакат яди байзо намуд ва осори хуб изњор кард – аз сари хибрате
комил ба абвоби таљоруб ва басирате нофиз дар аъќоби авоќиб.
Ва љамоате аз лашкари атрок ба Форс Симсомуддавларо аз
ќалъа берун оварданд ва бар аморати ў байъат карданд. Ва Саъода
номе аз мамолики ў ўро бар дўш аз ќалъае, ки мўътаќали ў буд, ба
нишеб овард ва ў бар мулки Форс муставлї шуд ва амволи муомалот
бистад ва ба хазонаи маъмур мустазњар гашт. Пас, њамон туркон бар ў
хуруљ карданд ва Абўалї ибн Абилфаворисро берун оварданд ва ўро
“Шамсуддавла ва фахрулмилла” лаќаб доданд ва дар мутолабати мулк
роњи муѓолабат пеш гирифтанд. Ва Симсомуддавла рўй ба дафъи эшон
нињод ва эшонро бишкаст ва эшон хоибан хосиран ба Баѓдод афтоданд.
Ва Бањоуддавла азми муноњазату муносабати Симсомуддавла пеш
гирифт ва миёни эшон чанд мавќиф иттифоќи њарб афтод. Ва Басра дар
айёми ин фитна хароб шуд ва бештари навоњии Ањвоз рўй ба харобї
нињод. Ва писарони Бахтёр дар ќалъа мањбус буданд, ба ноњияти Форс.
Тоифае аз акроди Хусравї аз барои таъриси оташи фитнаву майл ба
љониби айсу фасод эшонро аз ќалъа берун оварданд.
Ва Симсомуддавла ба дафъи эшон машѓул шуд ва бо эшон чанд
навбат масоф дод ва оќибат дар баъзе аз он муњоработ шањид шуд.
Ва Бањоуддавла аз сари отифати ќаробат ва таассуби асабият бо он
тоифа шамшери интиќом аз ниём берун кашид ва њамаро аз навоњии
мамолики хеш дур кард ва сардору амири эшон Салор ибни Бахтиёр
буд. Кори ў бад-он расид, ки ба хафорати корвонњо ва туљљор биистод
776

Кабусон, Кевистон?
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ва аз љиъолоти777 эшон тазаљљї мекард.778 Ва Бањоуддавла лашкаре ба
мудофааи ў фиристод ва ба дари Вошањр дар ў расиданд ва ўро ба ќатл
оварданд. Ва аз љумлаи ѓуломони Бањоуддавла яке сари ў бардошт ва
ба таќарруб пеши Бањоуддавла овард. Ва ў бар он мумтаиз ва хашмнок
шуд ва бифармуд, то он ѓуломро пўсти тан аз сар то пой берун кашиданд,
то дигарон ибрат гиранд ва бар ќатли мулук таљосур нанамоянд. Ва
амидулљуюшро ба Баѓдод фиристод, то ба тањсили амвол ва мурооти
масолењи мамлакат ќиём кунад. Ва ў дар он шуѓл сирати писандида
пеш гирифт ва ба таќдими лутфу риояти муњиммоти њољ(љ) ва иќбол
бар абвоби адл ва таваффур бар тимордошти раият номи нек андўхт
ва шукри ў дар забони хоссу ом(м) шоеъ ва мустафиз шуд, то умри ў ба
поён расид. Ва вазирулвузаро ќоиммаќоми ў гашт ва ў дар иктисоби
хайрот ва ињтисоби мабаррот ва риояти раъийят ва тарњи итовот779
ва дафъи заломот ва рафъи русуми љоира ва садди атмои мустаъкала
ва эњсон бо коффаи халќ ва љид(д) дар ислоњи навољими шар(р) ва
навобиѓи фитна бар амидулљуюш бияфзуд ва мулки Форсу Кирмон бо
дигар мамолики Бањоуддавла музоф шуд. Ва навоири фитна нишаст
ва корњо ба низом пайваст ва амне шомил ва сукуне комил зоњир гашт
ва халќ аз мазойиќи мењнат ва мафосиди айёми фитрат халосї ёфтанд.
Ва ноњияти Кирмон дар ањди Азудуддавла Абўалї ибни Илёс780
дошт аз ќибали Сомониён. Ва дар иёлати он њудуд бе мунозее ва
мудофее мутамаккин буд ва писари хешро – ал-Ясаъ ба сабаби харќе, ки
дар вай медид ва назќе, ки дар шамоилу махоили ў мушоњадат мекард,
ба баъзе ќилои Кирмон фиристод ва муддате мањбус буд. Ва љамъе
аз љавориву сарории781 падараш дар он ќалъа буданд, эшонро назаре
афтод бар мањбаси ў, бар њолати ў риќќат оварданд ва маќнаањои хеш
дар њам бастанд ва ўро ба рўи ќалъа фурў гузоштанд.
Ва чун лашкар аз халоси писар огоњ шуданд, бар ў љамъ омаданд
ва аз тамодии айёми падар ва тўли муќосоти љафавоти ў табаррум
намуданд. Ва Абўалї ба рууси лашкар ва вуљуњи ќавм пайѓом дод ва аз
мўљиби нафрат ва давоии вањшат истеълом кард ва аз сари талаттуфу
тааллуф сухан ронд. Љавобе шофї наёфт ва љуз нафрату зуљрат њосиле
надид ва њама љавоби мутлаќ боздоданд ва муфораќати диёр ва амсори
Љиолот љамъи љиола – њаќќи амал, уљрати омил.
Тазаљљї кардан – ба чизе иктифо намудан.
779
Итова – хирољ, бољ, моли девон.
780
Абўалї Муњаммад ибни Илёс волии Кирмон дар ањди салтанати Мансур ибни
Нўњи Сомонї (њукм. солњои 961-976). Абўалї бори нахуст соли 929 Кирмонро соњиб шуд.
Солњои 934 бо супориши Наср ибни Ањмади Сомонї барои саркўбии ў Мокони Кокї ва
соли 936 Иброњим ибни Симљўрї ба Кирмон меоянд. Ў дар Бухоро моњи майи с. 967 аз
бемории фалаљ ва дар њоле, ки аќлашро њам гум карда буд, аз дунё чашм мепўшад. Пеш аз
беморї њукумати Кирмонро шоњи сомонї ба писараш дода буд.
781
Сарорї - ѓуломону канизон.
777
778
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Кирмон ва ќатъи тамаъ аз он њудуд таклиф карданд. Ва чун ў исрору
инкори ќавм дид, љуз мудорот ва тарки муморот чора надид, лахте
рахту буна, ки дошт, дар њам баст ва роњи Бухоро пеш гирифт ва Яср
ибни Мањдї ва Тузмиш Њољибро пеши писар бигзошт, то ба мадади
раъй ва камоли дањои эшон кори писар мутамашшї шавад. Ва чун
Абўалї ба Бухоро расид, дар таањњуду тафаќќуд ва иљлолу икроми
ќадри ў муболаѓат рафт ва дар њазрати мулк мулозим буд, то дар
шавволи санаи ситта ва хамсина ва салосумиата (10. 356/5.967) сипарї
шуд.
Ва ал-Ясаъ мулки Кирмон бо тасарруф гирифт ва кори ў нифоз
ёфт ва авомиру завољири ў ба имзо пайваст. Ва бародари ў - Сулаймон
ба Сирљон муќим буд ва иёлати он тараф бад-ў муфавваз. Яср ибни
Мањдї ал-Ясаъро бар муѓолабати ў оѓолид ва гуфт: “Пеш аз интизоми
шамл782 ва истиќомати њол ўро ба даст бояд овард”. ал-Ясаъ бародарро
ба оризаи муњимме ва бањонаи мушоварате аз Сирљон бихонд. Ў
ба маозири зур ва аќовили ѓурур тамассук љуст ва ал-Ясаъ бад-он
имтиноъ дилтанг шуд ва бадгумон гашт ва рўй ба мунољазати ў овард
(ва ўро бишкаст ва амволу асќолу рињоли ў баргирифт) ва Сулаймон
ба Бухоро рафт ва њоли ал-Ясаъ ва иттифоќи кори ў чунон буд, ки
гуфтаанд:
Ка-л-ъайри толиби ќарнин фазаййаъа узунайни.783
Ва баёни ин сухан он аст, ки чун ба сарњадди вилояти Форс расид,
тоифае аз лашкари Азудуддавла ба хидмати ў рафтанд ва ў эшонро
навозиш кард ва хилъат дод. Пас, баъзе аз он тоифа бигрехтанд ва
бо хидмати Азудуддавла омаданд. Ва ал-Ясаъ бад-ин сабаб дар
њаќќи баќоёи ќавм бадгумон шуд, њамаро мусла гардонид. Ва љамъе
аз њашами ў ба хидмати Азудуддавла рафтанд, ў бо эшон икроме
вофир кард. Ва лашкар чун тафовути њоли њар ду тарафро мушоњадат
карданд, аз хидмати ал-Ясаъ дур ва нуфур шуданд ва дар як навбат
њазор мард аз вуљўњи Дайлам аз њашами ал-Ясаъ људо шуданд ва ба
њазрати Азудуддавла пайвастанд ба ноњияти Истахр. Ва баъд аз он
гурўњ-гурўњ мепайвастанд, то оммаи лашкари ў људо шуданд ва ў бо
хавосси мамолику њашами хеш ба Вошањр омад ва рањлу саќали хеш
фароњам печид ва ба Бухоро рафт. Азудуддавла ба Вошањр шуд ва
мамлакати Кирмон бо тасарруф гирифт ва Кўрнакир ибни Љастонро784
Шамл – 1. Ягонагї 2. Боди шамол.
Яъне монанди хар, ки хоњони шох буд, ду гўшро аз даст дод. Ё худ мисли:
Бечора хар орзуи дум кард,
Ноёфта дум ду гўш гум кард.
784
Номи ин шахс ба гунањои мухталиф дар сарчашмањо мазкур аст: Кўркир ибни
Љастон, Кўртекин ибни Њаснон, Кўронкир ибни Љастон, Кўркиз ибни Љастон, Кўрнакиз ва
ѓ. Вале ба њар сурат сухан, зоњиран, дар бораи яке аз риљоли кибори дарбори Азудуддавла
(ваф.с. 983) меравад, ки аз љониби ў муддате дар Киркон фармонравої намудааст (Ниг.:
782
783
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ба ниёбат ва хилофати хеш он љойгоњ бигузошт ва рўй ба љониби Форс
нињод.
Ва ал-Ясаъ чун ба љониби Ќањистон расид, рањлу саќали хеш ба
Љувайн бигзошт ва бар умеди истимдоду истинљод ба Бухоро рафт.
Ва аз њазрати малик дар таќриби мањаллу эъзози макон ва икроми
ќадри ў муболаѓат рафт ва дар маљолиси унс ба мартабати муошарат
ва муонасат махсус шуд. Ва дар баъзе айём дар аснои муошарат, ки
сурати шароб инони тамосуки ў бистада буд, мубосатате беш аз ќадри
хеш оѓоз нињод ва бар лафз ронд, ки агар донистаме, ки њиммати
Оли Сомон аз иѓосати малњуф ва ионати макруб ќосир аст ва умеди
муртаљї ва мултаљї аз њазрати эшон хоибу козиб, ба тарафе дигар
илтиљо сохтаме ва аз љонибе дигар мадад хостаме. Хушунати ин
калима муассир омад, ўро бигирифтанд ва ба Хоразм фиристоданд. Ва
Абўалии Симљўр чун ин ањвол бишнид, ба Љувайн фиристод ва рањлу
саќал ва њавошиву мавошї ва мухаллафоти ў ба куллї баргирифт.
Ва ал-Ясаъро ба Хоразм рамаде785 сахт њодис шуд ва тоќати
муќосоти он алам надошт, аз сари заљрату малолат ангушт фурў бурд
ва њадаќаи хеш берун кашид ва љон дар сари кор нињод. Ва авлоду
аъќоби Илёс баъд аз он сањифаи аляъс бархонданд ва кас аз эшон
Кирмон љуз дар хоб надид. Ва мулки Кирмон бар Азудуддавла ќарор
гирифт, то ба љавори Њаќ(ќ) таъоло рафт ва Бањоуддавла Абўнаср
ибни Азудуддавла вориси мулки ў шуд ва он атроф ба адлу инсофи ў
ороста гашт.
Ва чун султон мулки Сиљистон бигрифт ва миёни ў ва Бањоуддавла
њаќќи љавору ќурби диёр собит гашт, дар хутбаи каримаи маваддату
раѓбат дар раѓибаи мањаббати султон муфотањоту мухотабот пеш
гирифт ва туњафу маборри бисёр, чунонки лоиќи улувву њиммат ва
шарафи убуввати ў буд, ба њазрати султон фиристод. Ва султон дар
муќобалаи он азъофи алтоф таќдим фармуд ва асбоби масофот ва
мабонии маволот миёни њар ду подшоњ мустањкам шуд. Ва машоихи
њар ду давлат дар ташбики асбоби исмат ва тавшињи давоии ќурбат
ва тасмири ќавоиди улфат ба масомири мусоњарату мувосалат ба
васотату сафорат биистоданд, то миёни њар ду подшоњ ба иттињод
расониданд ва фавоиди мувофаќат ва авоиди муозадати эшон ба ањли
ислом ва коффаи халќ расид.

Ибни Асир. Таърихи бузурги Эрон ва ислом. љ.8, с. 609).
785
Рамад – дарди шам(м) ё вараме, ки дар табаќаи мултањима њодис шавад.
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ЗИКРИ ВАЌЪАИ НОРИН
Султон бар муќтазои собиќаи назри786 хеш нашоти њаракат
фармуд ба ѓазвае, ки тирози дебочаи дигар маѓозї ва маќомот бошад
ва сањоифи айём ба зикри он мутањаллї шавад, масоќили њасанот
ба савоби он гаронбор гардад ва асбоби зулфату ќурбат ба Њазрати
кибриё, љалла љалолуњу ва таъоло кибриёуњу,787 мутааккид шавад. Ва
бо аъвони Њаќ(ќ) ва аъломи ислом, ки нуљуми дин ва руљуми шаётин
буданд, рўй ба диёри Њинд овард. Шеър:
Фї фитйатин садаъу-л-њадиду либосуњум
Ва халуќуњум алаќу-н-наљиъи-л-ањмари.
Ло йаъкулу-с-сирњону шалва таъинуњум
Миммо алайњи мина-л-ќана-л-мутакассири [175].
Ва чун ба воситаи диёри Њинд расид, лашкарро ба тахриби диёр
ва таъзиби куффор ва танкиси асном ва танкили хоссу ом(м) даст
баргушод ва заими он мадобир ва азими он махозилро манкуб ва
манхуб ба дўзах расонид ва рузолаи атбои ў чун њабо дар муњибби сабо
овора гардонид ва солиман ѓониман788 бо дорулмулки Fазна омад.
Ва чун малики Њинд асари никоёти роёти султон дар аќосиву
адонии вилояти хеш мушоњадат кард ва аљзи хеш аз муќовамати
лашкари ислом дарёфт, аъёну аќориб ва зубдаи мавокиби хешро ба
рисолат ба хидмати султон фиристод ва тазаррўъњо кард ва мултазими
љаримаву фидя шуд. Ва сї марбат фил таќрир кард, ки аз нахби афёли
хеш ба хидмат фиристад ва мувоќафаи итовате муайян гардонид, ки
њар сол аз маборри он диёр ва матои он биќоъ ба хазона мефиристад.
Ва бар сабили муновабат ду њазор мард бар даргоњ ќоим медорад
ва ало истимрори-л-аййом ва такрори-ш-шуњури ва-л-аъвом789 бадин шарт вафо намояд ва аъќобу авлоди ў њар кас, ки дар он диёр ба
садади мулк ва маърази њукм бошад, бар ин ќазийят меравад ва ин
суннатро мутовеъ ва мутобеъ мебошад. Ва султон аз бањри шарафи
дин ва иззи ислом бад-ин мусолањат розї шуд ва ба тањсили ин амвол
ва танаљљузи ин аќвол мўътамадон равон кард ва ќарори ин љизя дар
љаридаи абвобулмоли девони султон мусаббат гашт ва роњи ќавофилу
туљљор миёни диёри Хуросону Њиндустон гушода шуд.

Назр – паймон, ањд, ќавл.
Бузург аст шукўњи Ў ва волост азамати ў.
788
Солиман ва ѓониман – сињату саломат ва бо ѓанимат, тандуруст ва бањрагиранда.
789
Ва бо гузашти рўзњо ва такрор шудани моњу солњо.
786
787
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ЗИКРИ ЃАЗВАИ FУР
Султонро иттифоќ андеша дар диёри Fур афтод ва аз тамарруди
суккон ва мукошараи сагони он њудуд дар љавори мамлакат ва маркази
доираи вилояти хеш мутаанниф790 шуд ва аз ѓайсу фасод ва куфру
инод ва саќали ирсоди эшон бар ќавофилу абнои сабил ѓайрат бар
нињоди ў муставлї шуд. Ва лоиќ надид, ки фирќае, ки аз њалияти дин
отил бошанд ва ба самти куфр мавсум, ба ѓурури њисонати љибол ва
муноати ќилол бо мусоќабату791 муќорабат мустаќарри сарири мулк
ба батолату иститолат даст бароваранд ва роњи татовулу тааддї пеш
гиранд. Азми таъдибу таърики эшон мусаммам кард ва лашкари бисёр
аз савора ва пиёда бад-он њудуд кашид. Ва Олтунтоши њољибро, ки
волии Њирот буд ва Арслон Љозибро ба муќаддимаи лашкар равон
кард. Ва эшон дар таййи манозилу мароњил ба мазиќе расиданд, ки
љамњуре ом(м) аз лашкари Fур ба њиросати он саѓр мавкул буданд. Ва
миёни фариќайн њарби азим ќоим шуд ва љуз дастаи шамшер дастгир
набуд ва дигар аслиња муфид наёмад ва теѓњо љуз дар ќироби риќоб
ќарор намегирифт ва ханољир љуз бо њанољир792 музорабат намекард.
Ва ин хабар ба султон расид, бо љамъе аз хавосси мамолик
барнишаст ва ба мадад љамъ шуд ва он махозилро ба тадриљ аз он
мазиќ дур мекард ва маоќилу мавойили эшон меситад, то њамгинонро
дар акнофи махориму аътофи маоким793 овора кард ва маљоли савораву
пиёда боздод. Ва ба мустаќарри заими эшон, ки ба “Ибн Сурї” маъруф
буд, роњи вусули эшон осон кард ва дар ќасабае, ки ба “Оњангарон”
маъруф аст, љавониби њисори ў фаро гирифт. Ва ў бо ќурби дањ њазор
мард берун омад ва баробари султон саф кашид ва абвоби эњтиёту
асбоби истизњор ба маоќили васиќ794 ва ханодиќи амиќ ба эњком
расонид ва то рўз ба нима расид, дар муѓомасати њарбу муморасати
таъну зарб аз љонибайн бикўшиданд.
Ва султон бифармуд, то бар сабили истидрољу истинзол795
лашкари ў пушт фаро доданд ва он мадобир796 бад-он худъат машѓул
гаштанд ва аз мавоќифи хеш ба умеди фурсати ѓанимат ва иѓтирор
ба зоњири њазимат ба фазои сањро омаданд. Ва лашкари султон атафа
Мутаанниф – нописанд шуморанда; дилтанг.
Мусоќабат – рўбарў шудан, ба њамдигар наздик шудан.
792
Њанољир љамъи њанљара – нойи гулў, њанљар.
793
Маоким љамъи маъкам - гўшти ду тарафи нишемангоњ. Вале дар ин љо муаллиф
онро ба маънии «пушта ва тал» мавриди истифода ќарор додааст.
794
Маоќили (љамъи маъќал) васиќ – паноњгоњњои устувор.
795
Истидрољу истинзол – батадриљ, андак-андак фуруд омадан.
796
Мадобир љамъи мадбур – бадбахтон.
790
791
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карданд ва њамаро бар мазољеи ќатл дар хоби нўшин бихобониданд ва
Писари Суриро асир карданд ва амволу аслињаи эшон, ки кобиран ан
кобирин,797 балки кофиран ан кофирин мерос расида буд, ба ѓанимат
биёварданд ва шиори ислом дар он буќоъ ва асќоъ798 зоњир шуд. Ва
зикри ин фатњи бузургвор дар љањон соир гашт ва султон ба љаноњу
пари фарру боли иќбол рўй ба Fазна овард. Ва Писари Сурї чун
мазаллати хеш дар каманди осор ва рибќаи хасор мушоњадат кард ва
истилои ањли ислом бар вадоеи њисори хеш бидид, нигине масмум дар
ангушт дошт, аз он њасрат фурў макид ва љон ба молики дўзах супурд,
хасира-д-дунйо ва-л-охирата золика њува-л-хусрону-л-мубин.799

ЗИКРИ ЌАЊТЇ, КИ БА НИСОБУР АФТОД
Дар санаи ињдо ва арбаъамиййа (401/1010) дар билоди Хуросон
умуман ва дар Нисобур хусусан ќањтии шомил ва ѓалои њойил ва балойе
нозил њодис шуд, ки нитоќи тоќат аз муќосоти он бало ва муоноти он
ино танг омад. Ва касро аз ноёфти ќут ќувват намонд ва донаи дил чун
донаи нор аз пўст мехўрд ва њар хисб, ки бар зоњири њайвоне медид,
ба ќуввати љозиба дар андарун мекашид, то гули рухсорњо пажмурда
шуд ва чењрањои зебо чун барги хазон тароват фурў рехт ва чашмњои
наљловї800 дар маѓок афтод ва лабњои ширин мутаќаллис801 гашт ва
муѓаннии нотиќаро бар арѓунун забони автори нутќ фурў гусаст ва
дандонњои дурсифат аз тафи њирќати ботин зард шуд ва дањанњои
хушбўй аз тоби шўълаи гуруснагї дуди хулуф ба осмон расонид ва
љонњо аз вањшати манозили аљсом рўй бо маркази хеш нињод. Ва донаи
гандум ба ќимат аз донаи марворид даргузашт. Ва сунбулаи осмон
бар иззати сунбулаи замин њасад овард ва анборњои ањли ињтикор чун
дили модари Мўсо фориѓ шуд ва шиками мунъимон чун табл тињї
гашт ва аз нон нишон намонд ва матъум маъдум шуд. Ва кор ба љое
расид, ки дар фурзаи Нисобур ќурби њазор одамї њалок шуд ва кас ба
ѓуслу такфину тадфини эшон фаро намерасид ва њамаро бо љомае, ки
доштанд, дар зери хок мекарданд. Ва марду зан ва пиру љавон фарёд
медоштанд ва нон-нон мезаданд ва бар љой сард мешуданд. Ва баъзе
Бузург аз бузург, падар аз падар.
Асќоъ љамъи суќъ – 1. Карона 2. Ноњия.
799
Вай дар дунё ва охирати худ зиён кард ва он аст зиёнкории ошкоро (Сураи ал-Њаљ,
ояти 11).
800
Наљловї – чашми фарох.
801
Мутаќаллис гаштан – гирифта ва фароњам шудан; кўфта ва дарњам кашида.
797
798
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ба гиёњ ва кишт садди рамаќе мекарданд, то аз зуруъу руйуъ802 атмоъ
ба инќитоъ расид ва он ваљњ низ рўй дар њиљоб кашид ва устухонњо
аз мазобил803 бармегирифтанд ва хўрд мекарданд ва ѓизо месохтанд.
Ва чун ќассобе забињае бикуштї, фуќараро бар таќосими аљзои хуни
вай музоњамат рафтї ва бад-он таскини ноираи љуъ мекарданд ва дар
њифзи рамаќ мекўшиданд. Аммо њар кас, ки аз ин ќозурот804 тановул
кардї, бар љой бияфтодї ва љон бидодї.
Ва Утбї овардааст ки: “Дар он айём мардумро дидаме, ки дар
масоќити арвос805 татаббўъ ва тафањњуси донњо мекардандї ва як дона
мумкин ва мутасаввар нагаштї, чї љое, ки одамї бо шарафи нафсу
иззати зот њеч навъ аз анвои њубуб намеёфт, ба бањойим806 чї гуна
расидї? Ва шиддати он мењнат бад-он расид, ки модар бача мехўрд
ва бародар аз гўшти бародар мускаи љон807 месохт ва шавњар занро
мекушт ва мељўшонид ва ба аљзову аъзои ў тазаљљї ва таѓаззї мекард
ва мардумро аз шавореъ дармерабуданд ва мекуштанд ва мехўрданд.
Ва ањли тамйиз аз луњуму шуњуми бозор таќаззузу808 тањарруз809
мекарданд, чи бештар бо аљзо ва аъзои башар мегудохтанд ва дар
бозорњо мефурўхтанд. Ва љамъеро бад-ин иллат бигирифтанд ва дар
хонањои эшон устухони одамї ёфтанд, њамаро њалок карданд. Ва
моддаи он мењнат мунќатеъ намешуд ва дигар њайвонот аз сагу гурба
ва амсоли он њеч намонд. Ва касеро љуръати он набуд, ки дар мањалњои
дурдаст, ки аз воситаи шањр бар канор буд, тараддуд кунад, магар ба
истизњори љамъе бо созу силоњ.
Ва донишманде аз аиммаи њадис дар пеши имом Абуттаййиби
Саълукї рафт. Имом Абуттаййиб пурсид, ки: “Муддате аст, ки аз мо
эъроз кардаї ва ќадам бозгирифта ва муљонабати љониби мо ихтиёр
карда, мўљиб чист?” Гуфт: “Ќиссаи ман аз ѓароиби ќисас ва аљоиби
ањвол аст. Агар шайхи имом барои эътибор истимоъ фармояд ва
шарафи исѓо арзонї дорад, њикоят кунам, ки Борї таъоло дар њаќќи
ман чї фазли азим ва санъи љасим фармудаст ва љони ман аз вартаи
њалок халос дод!”. Фармуд, ин ќиссаро эрод бояд кард.
Гуфт: “Шабонгоње дар фалон шореъ мегузаштам, ногоњ банди
каманде дар гардани ман афтод ва њалќуми ман ба љазабот мутавотир
чунон бияфшурд, ки нафаси ман баста шуд ва аз зарурати ихтиноќ
Руйуъ љамъи райъ – бањрањо, судњо.
Мазобил љамъи мазбала – партовгоњњо; љои партофтани саргину хокрўбањо.
804
Ќозурот – палидї ва наљосатњо.
805
Масоќити (љамъи масќат) арвос (љамъи равса) – љойњои саргинњо.
806
Бањойим – чањорпо.
807
Мускаи љон – њар хўрданї ва ошомиданї, ки мояи зиндагї бад-он шавад; ќути
лоямут.
808
Таќаззуз – дурї кардан аз чизи нопоку хабису њаром.
809
Тањарруз – парњез кардан.
802
803
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фаро банд месохтам ва бар вафќи љазабаи ў мерафтам, то маро
дар гўшае кашид ва аљузае аз хона берун давид ва њар ду зону дар
унсаяйни810 ман кўфт ва ман аз он захм бењуш гаштам. Ва баъд аз он аз
њеч њолат хабар надоштам, то баъд аз замоне ба хунукии об, ки бар рўи
ман мезаданд, ифоќат ёфтам. Ќавмеро дидам, перомани ман нишаста,
бо ман ба талаттуф даромаданд ва тариќи муходаату мусонаат пеш
гирифтанд ва пардаи китмон дар сари сурати воќеа мекашиданд. Ва
маро ба ќаройини он ањвол маълум шуд, ки ба ваќти њодисаи љозибаи
ман эшон бар ќасди амокину масокини хеш мегузаштанд. Он нопок,
ки ба ќатли ман дандон тез карда буд, аз њароси эшон маро бар он њол
фурў гузошта буд ва гурехта. Ва ман чун андак моя рамаќе ёфтам, ба
хона рафтам ва аз њавли он њодиса бист рўз њалифулфурош будам, то
Худои таъоло фазл кард ва алами он эътилол ба завол расид. Ва чун
осори хиффату далоили сињњат тамом шуд, њангоми сањар бар ќасди
адои фариза ба масљид рафтам ва ба ваќти азон бар ќоида аз бањри
иќомати расми азон бар майзана811 рафтам, ногоњ каманде ба љониби
ман равон шуд ва ба ќасди њалќуми ман буд. Аммо лутфи Борї таъоло
даррасид ва он мењнат аз гардани ман бигардонид ва дастори ман
ваќояи љон шуд ва амомаи ман дар банди каманд бимонд. Ва ман аз
майзана фурў давидам ва фарёд баровардам ва назр кардам, ки дар
муддати ин фитна ва айёми ин мењнат љуз дар баёзи рўз аз хона берун
наёям ва пеш аз тафали офтоб812 бо сари атфол равам. Монеъ аз хидмат
ва ойиќ813 аз њазрат ин њол буд, ки њикоят кардам”.
Њозирон аз он доњияи дањё ва њодисаи шанъо тааљљуб намуданд
ва аз Худои таъоло офият хостанд ва дар паноњи инояту рањмати ў
гурехтанд.
Ва устод Абдулмалики Воиз,814 ки аз сулањои аимма буд ва ба
масолењи халќ мутакаффил, шикоят кард, ки дар як рўз аз айёми ин
мењнат чањорсад каси мурда аз шавореи шањр ба дорулмарзо наќл
кардам, то ба такфину тадфини эшон ќиём намоям. Намози шоме
хаббозе, ки бо иќомати ротиби сарои ман мавсум буд, пеши ман омад
ва гуфт: “Имрўз бар дўкони ман чањорсад ман нон боќї монд ва касе
нахарид”. Аз он њолат тааљљуб намудам, ки дар авќоти имкони аќвот
чун Борї таъоло њукме рондааст ва бароти вафоти ќавме равон карда.
Њукми ўро монее ва ќазои ўро дофее набошад.
Унсаяйн – ду моя, ду хися.
Майзана – љои азон.
812
Тафали офтоб – сурх гардидани офтоб наздики ѓуруб.
813
Ойиќ – боздоранда, монеъ.
814
Ба назар чунин мерасад, ки ў Абўсаид Абдулмалик ибни Муњаммад ибни Иброњими
Нишопурї аст, ки аз воизон ва уламо буд ва аз таълифоти ў «Шараф-ул-Мустафо» дар
њашт љузъ мебошад. Ў ба соли 406/1015 вафот намудааст.
810
811
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Ва фузалои аср дар зикри ин ѓало манзумоти бисёр иншо карданд.
Абўмансури Зовањии котиб мегўяд, шеър:
Ќад асбања-н-носу фї ѓалоин
Ва фї балоин тадовалуњу.
Ман йалзиму-л-байта йуди љуъан
Ав йашњади-н-носа йаъкулуњу.
Ва Абдуконии Завзанї гўяд:
Ло тахруљанна мина-л-буйути
Лињољатин ав ѓайри њоља.
Ва-л-боба аѓлиќњу алайка
Мусиќан минњу ритоља.
Ло йаќтаниска-л-љоъиуна
Файатбахука бишурбоља [176].
Ва султон дар ин айём бифармуд ва ба билоди мамолик тавќеъ
равон кард, то уммолу мўътамадон анборњои ѓалла бирехтанд ва бар
фуќарову масокин сарф карданд ва љони эшон аз чанголи њалок ва
михлаби эњтинок бистаданд. Ва он сол бар он њолат ба охир расид, то
ѓаллоти санаи иснайни ва арбаъамийа (402/1011) даррасид ва ноираи
он мењнат мунтафї шуд ва шиддати он њол мунтафї гашт. Ва Бории
таъоло борони рањмат фурў фиристод ва нумувви заръу баракати
райъ ба ќарори маъњуд бозрафт. Мо йафтањи-л-Лоњу ли-н-носи мин
рањматин фало мумсика лањо ва мо йумсико фало мурсила лању мин
баъдињи ва њува-л-азизу-л-њаким.815

ЗИКРИ ХОНИЁН БАЪД АЗ МУОВАДАТ БА
МОВАРОУННАЊР
Султон Яминуддавла баъд аз њазимати њашами турк љосусон
равон кард ва аз њоли Эликхон ва бародари ў - Туѓонхон таљассусу
тафањњус фармуд. Туѓонхон майл ба љониби султон мекард ва субот
бар ањде ва мисоќе, ки бо султон дошт дар собиќулайём, фаро менамуд
ва бар забони расулон аз мукошафати Эликхон табарро мекард ва бар
таварруду таваррути ў дар вилояти султон инкор менамуд ва њаволати
он љиноят бад-ў мекард. Чун Эликхон тахлити бародар ва даѓали
феъли ў мушоњадат кард ва хизлону исёни ў бишинохт, њиммат бар
Рањмате, ки Худо бар мардум бикушояд, касе натавонад, ки бозаш дорад. Ва чун чизеро дареѓ дорад, кас натавонад, ѓайри Ў, ки онро фиристад. Ва Ўст ѓолибу њаким! (Сураи
Фотир, ояти 2).
815
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он маќсур гардонид, ки аввал моддаи фитнаи ў, ки хасми хонагї аст,
мунњасим гардонад ва бо лашкари Мовароуннањр ба азми муноњазати
ў рўй ба вилояти ў нињод. Ва чун аз Ўзканд бигзашт, барф бисёр буд ва
роњ баста дид, бозгашт то ба ваќти инкисори њаво ва ињтибоси анво ва
инкишофи шито ва инќитои сармо.
Ва чун саббоки816 рабеъ сими барф дар масомми замин гудохт ва
њайкали замин љавшани ях баркашид ва ќартаи817 сабзнабот дарпўшид
ва љањон љавонї аз сар гирифт, Эликхон бо сари интисор шуд ва бо
ансори хеш рўй ба бародар нињод. Ва аз њар як расуле ба њазрати
Султон расид ва миёни њар ду расул дар мунозаату мурољаати он сухан
ва њаволати эшон ба якдигар дар он љиноят муљороти бисёр рафт. Ва
султон аз касрати лаѓат818 ва сурати шатати эшон таѓофул намуд, то
дар он мунотања саре барњам мезаданд ва баъд аз он даъвате сохт ва
бифармуд, то базмгоњи ў ба таъбияи фуюл биёростанд ва перомуни
он бисот ду симот819 аз мамолик ва ѓуломони турк бо зинате комил
бидоштанд, ки агар Ќорун бидидї, гуфтї: “Йо лайта лано мисла мо
утийа Ќоруну иннању лазу њаззин азимин.”820
Ва сифати он маљлис он буд, ки ду њазор ѓулом аз аќойили турк
баробари якдигар саф кашиданд бо љомањои мулавван ва понсад
ѓулом аз мамолики хос(с) наздики маљлиси ў биистоданд бо ќабоњои
румї ва минтаќањои821 зари мурассаъ ба љавоњир ва шамшерњои њиндї
дар ѓилофи заррин бар дўш нињода ва чињил марбат фил дар муњозоти
маљлиси ў бидоштанд бо таљофифи мушањњар ва ѓавошии мусаввар ва
ба аслињаи нафиси мусаввар ва исоботи зарбафт ва маолиќи зари сурх
мурассаъ ба љавоњири симин ва ёќутњои разин. Ва паси пушти њар ду
симот њафтсад фили њаюншакли кўњпайкари шайтонсифат бидоштанд
бо ѓавошии дебои румї ва оммаи лашкар - њама зарњои довудї пўшида
ва хўдњои фарангї дар сар кашида ва раљљолаи лашкар њам дар пеши
эшон сипарњо дар рўй оварда ва теѓњо кашида ва синонњо рост карда.
Ва пеши маљлиси султон љамъе њуљљоб чун моњу офтоб истода ва
дастњо ба ќабзаи шамшер ёзида ва чашму гўш ба ишорати ў баста.
Дар он миён расулонро бор доданд, аз њайбати он маќом бо
ташвире њар чї тамомтар ба хидмати тахт расиданд ва ба шароити
хидмату фароизи тоат ќиём намуданд. Баъд аз он ба сарои зиёфат
ба сари хонашон бурданд. Бињиште диданд ороста ба ањвозу атбоќи
Саббок – рехтагар, заргар.
Ќарта - курта, љуббаи пашмин.
818
Лаѓат / лаѓт – бонгу фарёду хурўш.
819
Симот – 1. Ќатор 2. Даста 3. Дастурхон.
820
«Эй кош, он чї ба Ќорун дода шуда, моро низ мебуд, ки ў соњиби насиби бузург аст».
(Сураи Ќасас, ояти 79).
821
Минтаќа - камарбанд.
816
817
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заррину симин муназзад ба авонии мурассаъ ва сањнњои фоиќу адавоти
роиќ ва пеши маснади султон тораме822 зада ва алвоњу изодоти823 он ба
масомир ва шуфшањои зар устувор карда ва фаршњои румї ва абрешимї
густурда ва дар садри маљлис манќал нињода ва њавошии он ба хонњои
мураббау мусаддас ва мудаввар ва муќассам карда ва њар хона ба навъе
аз анвои љавоњир пур карда, ки партави он нур дидањо хираву тира
мекард. Ва њама муттафиќ шуданд, ки дар њељ ањди акосираи Аљам ва
ќаёсираи Рум ва аќёли Араб ва роёни Њиндро мисли он нафойис даст
надодааст. Ва дар њаволии маљлис табаќњои заррин нињода машњун ба
мушки азфар ва анбари ашњаб ва кофури фансурї824 ва уди ќотилї ва
утруљљњои825 масуѓ826 ва норинљњои масбуѓ827 аз шамомоти атр ва анвои
фавокињ ва симори аз зар сохта ва аноќиди лаъли бадахшї.
Ва чун шароб њозир оварданд, љамъе аз вушоќони хос(с) чун
лўълуи макнун ва дурри махзун шаробе муравваќ чун чашми хурўњ828
бар он гурўњ ба давру дўстконї бигардониданд ва расулон мадњушу
мабњут дар ороиши он базм ва пироиши он маљлис бимонданд ва ба
ваќти хеш иљозат хостанд. Ва султон эшонро бо тањќиќи амонї ва
инљоњи мабоѓї ва ташрифоти подшоњона бозгардонид. Ва дасти он
муљодалат миёни њар ду бародар ќоим буд, то њам султон ба васотат
бархост ва кори эшон ба файсал расонид ва муќаррар кард, ки њар
як теѓи мухосамат дар ниём нињад ва ба вилояти хеш ќаноат намояд.
Ва татиммаи њоли эшон дар мавзеи хеш муставфо гуфта шавад,
иншоаллоњу таъоло.

Торам – чўббасти гирди боѓу боѓча, панљара.
Изодот љамъи изодат – љониби њар чиз.
824
Фансур – шањрест бузург дар Њиндустон ва машњур ба кофури хеш.
825
Утруљ(љ) – муарраби турунљ.
826
Масуѓ – рехташуда.
827
Масбуѓ – ранг кардашуда.
828
Хурўњ - хурўс
822
823
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ЗИКРИ ФАТЊИ ЌУСДОР
Чун султон хотир аз кори Турк фориѓ кард ва аз сурати829
сурати830 эшон ояти “Баъсуњум байнањум шадидун тањсабуњум љамиъан
ва ќулубуњум шатто”831 бархонд ва мўъљизаи иќболи хеш дар воќеаи
ва алќайно байнањуму-л-адовата ва-л-баѓзоа832 мушоњадат кард ва
шаљараи мушољарати њар ду бародар ба лавоќињи833 лавофињ834 борвар
шуд, азми ќасди Ќусдор кард, то боди ѓурури волии он буќъа, ки ўро
бар эњтибоси њамл њамл мекунад, ба саъути835 теѓи махрут аз димоѓи ў
берун кунад ва деви ишва, ки ба ќатъи моли муќотаа васваса медињад,
ба салили836 шамшери њиндї дар ќорураи ќањр муќайяд гардонад ва
масоиди ќилол ва маоќили љиболи ў, ки мўљиби танаммуру сабаби
тањаввури ў гаштааст, ба нафахаи сурной ва кўси чун ињни манфуш837
ва њабои мабсус838 бар бод дињад. Аз Fазна њаракат кард ва ба роњи Буст
ба овозаи азми Њирот нањзат кард ва хабари ќасди ў ба љониби Њирот
мунташир шуд ва ногоњ тохте ба љониби Ќусдор бурд. Ва волии он
буќъа дар мафраши хоб пеш аз шуруќи офтоб аз дабодиби марокиби
султон дар њаволии ќасри хеш беором шуд ва марг мушоњадат кард
ва ба зинњор берун омад ва худро дар сумми маркаби султон андохт
ва понздањ њазор бор њазор дирам, ки аз мавољиби гузашта бар вай
мутаваљљењ буд, ба хештан фаро гирифт ва баъзе наќд адо кард. Ва
султон ба истењсос боќии мусаббабон фаро дошт ва понздањ марбат
фил, ки ў аз бањри захираи айём ва уддати авќоти хисом андўхта буд,
бистад ва њаќќи тоату зароат ва тайсири амал839 ва таќрири амал ба
адо расонид ва ба таљдиди маншури иёлати ў мисол дод ва бо њусули
иродат ва шумули саодат рўй ба Fазна нињод, ва-л-Лоњу йуътї мулкању
ман йашоу ва-л-Лоњу восиъун алим. 840
Сурат (ба син) - тундї, тезї, њиддати чизе.
Сурат (ба сод) – хулќ.
831
Онњо сахт бо якдигар душмананд, ту якдил мепиндорияшон ва њол он ки дилњошон
аз њам људост, ки мардуме бехираданд. (Сураи Њашр, ояти 14).
832
Мо то рўзи ќиёмат миёнашон душманиву кина афкандаем. (Сураи Моида, ояти 64).
833
Лавоќињ љамъи лоњиќ – 1. Ноќаи обистаншуда 2. Бодњо, ки дарахтонро борвар кунанд.
834
Лавофињ љамъи лофињ – сўзандагон.
835
Саъут – доруи ба бинї рехтанї.
836
Салил – овози зарби шамшеру оњан.
837
Ињни манфуш – пашми рангоранги њаллољишуда.
838
Њабои мабсус – ѓубори парокандашуда.
839
Тайсири амал – сањл кардани орзуву умед.
840
Худой мулки худро ба њар кї хоњад, дињад ва Ў фароѓтавон ва доност (Сураи Баќара,
ояти 247).
829
830
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ЗИКРИ ЊАР ДУ ШОР – АБЎНАСР ИБНИ РОШИД ВА
МУЊАММАДШОЊ – ПИСАРИ Ў
Подшоњони Fаршистонро дар истилоњи ањли он буќъа “шор”
хонанд, чунонки “хон” турконро ва “рой” њиндувонро ва “ќайсар”
румиёнро. Ва вилояти Ѓаршистон шор Абўнаср дошт, то писари
ў Муњаммадшоњ ба њадди мардї расид ва ба ќуввати шабоб ва
мусоадати асњобу атроб бар мулк муставлї шуд. Падар мунзавї гашт
ва мамлакат бад-ў бозгузошт ва ба мутолаати кутуб ва муљоласати
ањли адаб пардохт ва ба лаззати илм аз лаззоти мулк ва шањавоти дунё
ќаноат намуд ва њазрати ў манбаи фазоилу мунтаљаи841 афозил буд ва
њунарварони љањон ва мењнатзодагони рўзгор даргоњи ўро маќсади
омол ва амониву каъбаи матолибу мабоѓї сохта буданд ва аз аќтору
акнофи олам рўй фаро ў карда ва њама ба наљоњи маќсуд ва ривољи
матлуб расида.
Ва Абўалї ибни Симљўр чун исёни малик Нўњ оѓоз кард, хост,
ки ноњияти Fаршистон бо тадбири хеш гирад ва шорро ба тоат орад.
Њар ду шор дасти рад бар рўи муроди ў нињоданд ва аз љињати валои
Оли Сомон, ки бар тоати эшон нашъунумў ёфта буданд ва дар њаљри
риояти эшон рўзгор гузошта, ба хидмати дигаре тан дарнадоданд
ва ба вусуќи њисонати ќилоъ ва муноати биќои хеш љавоби Абўалї
боздоданд. Ва Абўалї Абулќосими Фаќењро бо љамъе аз аркони
даъват ва анёби давлат ба муњосарати эшон фиристод ва он лашкар
кўњњое чанд, ки мусовии само ва мувозии љавзо буд, дар масофати он
диёр ќатъ карданд ва аз чанд махорим, ки аз самми842 хиёт ва мазамми
ќимот843 тангтар буд, бигзаштанд. Ва бо эшон дар чанд мавќиф ба
муњорабату муносабат биистоданд ва сарњои бисёр чун барги дарахт
фурў рехтанд ва хунњо чун сел бар рўи замин равон карданд ва њар ду
шорро аз мазиќе ба мазиќе метохтанд, то эшон ба ќалъае дар аќосии
вилояти хеш илтиљо сохтанд, ки дар њазизи он атноби сањоб кашида
шудї ва уќобро дар мароќии он иќоб бол гусаста гаштї. Ва Абулќосим
он вилоят бигрифт ва хазоину вадойеъ ва асбоби эшон бо даст овард
ва њама бо ќабз гирифт, то амир Носируддин ба Хуросон омад ва
Абўалї дилмашѓул шуд. Абулќосими Фаќењро бозхонд ва њар ду шор
дар зумраи аъвони Носируддин ба нусрати малик Нўњ бархостанд ва
аз Абўалї интиќом бикашиданд ва бо сари мамлакату вилояти хеш
расиданд ва бар он љумлат дар амну сукун рўзгор гузоштанд, то ањди
Мунтаљаъ – манзиле, ки дар он ба талаби эњсон раванд.
Сам(м) – сўрохї (сўзан).
843
Ќимот – ресмоне, ки дасту пои гўсфандро банданд ё кўдакро дар гањвора.
841
842
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салтанати султон Мањмуд.
Ва Утбї овардааст, ки чун асњоби атроф њукми султонро инќиёд
намуданд ва ба тоату табоати ў ба сафќаи байъат даст бизаданд ва
манобир ба зикри алќоби маймуни ў биёростанд, маро ба рисолат
аз барои аќди байъат пеши шор фиристоданд. Ва чун бад-он љойгоњ
расидам, ба икроми тамом талаќќї карданд ва аз раѓбате содиќ ва
њирсе ѓолиб дар билоди Ѓарш хутбаву сикка ба номи њумоюни султон
дар шуњури санаи тисъин ва самонина ва салосумийата (389/998)
мутарраз карданд. Ва ба ваќти њузури ман навиштањои љамоат, ки аз
зоњири Марв њазимат шуда буданд, бирасид ва аз истеъдоду азимати
муовадати њарб эъломе карда буданд ва њар ду шорро ба мадад хонда.
Шор Абўнаср он навиштањо ба ман фиристод ва руќъае ба ман навишт
ва илтимос кард, ки он мулаттафотро ба њазрати султон фиристам,
то сидќи ў дар муволоти њазрат ва хилоф бо ањли муновоти давлат
муњаќќаќу муќаррар гардад. Ва ман дар љавоби ў ин фасл бинавиштам.
Фасл: Тааммалтуњо атола-л-Лоњу баќоа-ш-шори фаваљадтуњо тадуллу
ало худудин ќад амила фињо сайќалу-л-виќоњати камуљаддалин
йатаваъъаду соњибању биан йазриба факкайњи ин лам йакиф(ф) анњу
каффайњу. Ва мо нањну фї њоза-л-маъно ва фимо авла-л-Лоњу таъоло
мавлоно ас-султона мина-л-њусно илло камо ќола ал-Мутанаббиу,
шеър:
Ва ли-л-Лоњи сиррун фї улока ва иннамо
Калому-л-идо зарбун мина-л-њазайони [177].
Фааммо ќавлуњум инно ала-л-интисори ва дирку-с-сори фа
“тилка амониййуњум ќул њоту бурњонакум ин кунтум содиќин”844 ало
анно наќул, шеър:
Лаин кона аъљабакум омукум
Фаъуду ило Њимса фи-л-ќобили.
Фаинна-л-њисома-л-хазиба-л-лазї
Ќаталтум бињи фї йади-л-ќотили [178].
Фаин ќолу “ал-авду ањмаду”845 фазока, валокинна-л-авду лиман
њамида-л-бадиййа ло лиман замма ва содафа фињи мо сарра ло мо
соъа ва ѓамма. Ќад раъу фї бадви лиќоињим кайфа шараќати-ссуйуфу бидимоињим ва њакимати-н-нусуру фї ашлоињим фаин нашату
сонийатан фањотайка-с-саворима мозийатан ва-л-ќашоъима зорийатан
ва мо ашбања њолу-л-ќавми бимо ќома бињи Ибн ал-Ашъас хатибан фї
ќавмињи, фаќола: Йо ќавма, иннању мо баќийа мин адуввикум илло
камо йабќо ман занаба-л-вазаѓата тазрибу бињи йаминан ва шимолан
844
Он дурўѓњои сохтаи эшон аст. Эй пайѓамбар, бигў: Далели худро биёред, агар рост
мегўед. (Сураи Баќара, ояти 111).
845
Бозгашт ва такрори амали хуб писандидатар аст. Аз аќволи машњур ва роиљи араб
аст.
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фамо талбасу ан тамута ва каза-л-мисбоњу изо ќораба интифоуњу
тавањњаља ќалилан сумма лам йуѓни золика мин њайнињи фатилан.
Фа-л-њамду ли-л-Лоњи-л-лазї љаъала суйуфа мавлонан тахтубу
ало манобири-р-риќоби из љаъала алсината аъдоињи тахтубу фавќа
усрати-л-азќони ва илайњи-р-раѓбату фї ан йутила баќоа мавлоно
мо талаъа нурун мин њиљоби шамсин ва талаъа нафсун мин ќарорати
нафсин мансуран ало ман нобазању ва новоњу лийудиъању мин
батни-л-арзи малњадуњу ва масвоњу ва ан касабин сайаро аш-шору
кайфа йафъалу-л-Лоњу би-л-ѓовина ва йулбисуњум хизйа-л-боѓина ва
йаруддуњум асфала софилина ва ќаблу ва баъду ва-л-њамду ли-л-Лоњи
раби-л-оламин.
Ва он њол бар вифќи њадсу фаросати ман омад ва бар аќаб
хабар расид, ки Эликхон ба Бухоро омад ва мулк бистад ва муаззами
сипоњро дар ќайди асорат кашид ва баќоёи ќавм овора ва мутафарриќ
шуданд. Ва ман бар мўљиби илтимоси шор он мулаттафот ба њазрати
султон фиристодам ва њоли њар ду шор дар хулуси эътиќод ба ишбое
тамом инњо кардам. Ва ба мавќеи ќабул афтод ва макони эшон маъмур
шуд ва мутаваќќаоти эшон аз њазрат ба эљоб маќрун гашт. Ва писари
ў Шоњшор ба хидмати султон омад ва аз таќрибу тарњиб бањрае тамом
ёфт ва муддате азизу мукаррам мулозими хидмат буд. Ва ў аз сари
шаторат ва лавсаи табъ њаракоти мутаносиб мекард ва аз сари эътизоз
ба иззати мулк ва иѓтирор ба нахвати подшоњї аз ў суханњои нолоиќ
њодис мегашт, ки дар хидмати мулук мўљиби таъдиб ва таърик бошад.
Ва аз љониби султон бар он њафавот иѓзо мерафт ва зиллоти ўро ба
назари афву аѓмоз мулоњазат меафтод, то дастуре хост. Султон ўро
бо ташрифи лоиќ ва хилъати гаронмоя гусел кард ва ба Афшин, ки
маќарри иззу масобаи маљди ў буд, расид.
Ва бар-ин љумлат муддате бигзашт, то султонро нияти ѓазве
афтод. Хост, ки аз њар тараф лашкар фароњам кунад ва ба зиёдати
касрате ќавиву мустазњар гардад. Мисоле ба истидъои Шоњшор
равон кард ва аз ў њусни ќиём ба ќазои њуќуќи инъом ва икром, ки дар
бораи ў фармуда буд, таваќќўъ кард. Дасти хизлон домани ў бигрифт,
то маозири номаќбул ва иллатњои маълул дар миён нињод ва роњи
таѓофулу такосул пеш гирифт, то исёни ў зоњир шуд. Ва султон кори ў
фаро гузошт ва рўй ба муњимми хеш овард ва душманро љавоб боздод
ва аз он сафар бар маркаби зафар бозгардид. Ва мукотабаи Шоњшор
аз сар гирифт ва ўро пеши тахт хонд. Ва дар аснои мисоле, ки бад-ў
исдор фармуда буд, шатре аз иносу вањшат ва изолати оризаи райбат
ва нубазе846 аз истимолату истеътоф эрод кард, чи намехост, ки саниае,
ки дар боби ў фармуда буд, ба як зиллат ботил кунад ва ѓурси неъмате,
846

Нубаз љамъи набаз// нубаза – ќитъањо, тиккањо.
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ки дар њаќќи ў нишонда буд, ба як усрат847 аз бех барорад.
Ва шор аз он мулотафот нуфуртар мешуд ва таќдири осмонї
исобаи адбор ба рўи ў бозбаст, то муљоњарати ў ба исён пеши султон
равшан гашт. Ва султон амир њољиб Олтунтош ва Арслон Љозибро
ба муноњазати ў фиристод. Ва эшон рўй ба вилояти ў оварданд ва
Абулњасани Мунеиро, ки заими Марв буд, бо хештан бибурданд, барои
он ки ў бар маотифи он шиоб ва махорими он њизоб иттилоъ дошт. Ва
эшон бо лашкари хабир ба таљоруби умур ва басир ба авоќиби њуруб,
ки чун занг оњан хоянд ва чун нањанг ба дарё фурў шаванд ва чун мор
дар мадохилу мазойиќи замин раванд бад-он њудуд рафтанд ва он
навоњиро бистаданд.
Падар ба њукми вуќуф бар хавотими аъмол ва муморасати
шадоиди айём ва иртиёз ба таљоруби рўзгор ба амон паноњид ва зинњор
талабид. Ва дар зиммати инояту риояти њољиб Олтунтош гурехт ва аз
уќуќу тамарруди писар мустаѓос кард ва аз њаракоту саканоти ў табарро
намуд ва аз маърази исёну мавќифи удвон тафодї љуст ва ба шафоати
ў ба њазрати султон тавассул сохт, то хулуси эътиќоди ў дар муволоти
давлат ва нусўи848 сират ва сарирати ў дар музоњарати њазрат арз дод
ва ўро ба икрому эњтиром ба Њирот оварданд. Ва аз њазрати султон дар
ќабули маъзарату эњмоди тоати ў мисол фиристоданд ва ўро дар замон
амон гирифтанд. Ва писар ба ќалъае, ки дар ањди Симљўриён малљаи
эшон буд ва зикри он дар собиќа эрод карда омадааст, мутањассин
шуд. Ва хазойину мамолик ва њавошиву мавошии хеш бад-он љойгоњ
наќл кард. Ва њољиб Олтунтош ва Арслон Љозиб перомуни њисори ў
фурў омаданд ва ў њавошии њисор ба мардони кор биёрост ва љанг
фаро пайваст, байт:
Њама сари рабази ќалъа марди оњанпўш,
Њама фасили дари њисн гурди оњанхой.
Ва лашкари султон маљониќу арродот бар љавониби ќалъа рост
карданд. Ва як љониб аз девори њисор ба замин оварданд ва раљљолаи
лашкар чун гавзан бад-он деворњо бардавиданд. Ва даст ба теѓу тир
оварданд ва аз хун ќуртаи сурх дар сари азрои ќалъа кашиданд.
Ва Шоњшор чун дид, ки кор аз даст бирафт, мустаѓос кард ва
зинњор хост, то магар аводии он њавл849 ва баводии850 он њавл851 ба
тазаррўъ ва ибтињол ба завол расонад ва обе бар оташи хашми он
њашам занад. Ва надонист, ки шери шарза чун аз њиддати зароват
чангол ба сайд ёзид, бе маќсуд бознагардад ва мори гурза, ки аз сари
Усрат – хато, лаѓзиш.
Нусуъ – холис ва беомеѓ гардидан.
849
Аводии (љамъи одия) он њавл – зиёнњои он тарс.
850
Баводї љамъи бодия – сањроњо.
851
Њавл (бо њо-и њуттї) – ќувват, нерў, тавоної.
847
848
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шиддати њаќд оњанги захм кард, бе ташаффї дандон барнаканад. Ва он
фитна ќоим буд, то ўро ба даст оварданд ва аз ќалъа берун кашиданд
ва амволу хазоини ў ѓорат карданд ва вазири ўро, ки Љуњайнаи852
ахбор ва њаќибаи асрор буд, бигирифтанд ва шиканља бар каъби ў
нињоданд, то вадоеъ ва дафоин ва захоири ќалъа ба даст боздод ва
љаридаи баќоёи амвол бар аъмолу уммол арз кард. Ва бар тањсили он
мусаббибон гумоштанд ва вилояти Fарш ва муомалоти он навоњї дар
маљмўи Абулњасани Мунеї бастанд ва ўро ба истихрољи он вуљўњ насб
карданд ва кўтволи мўътамад бар ќалъа гумоштанд. Ва аз њазрати
салтанат ба истењзори шор мисол расид дар боби ирфоќу муљонабат
аз ирњоќ васият рафта, чун ўро ба мўътамади султон супурданд, ўро бо
тахтбанде, ки дошт, ба љониби Fазна бурданд.
Њикоят карданд, ки ѓуломе, ки муваккили ў буд, хост, то номае
ба хонаи хеш нависад ва ањволи он сафар ба шарњ маълум гардонад.
Шорро бо тахтбанд пеш хонд ва таклиф кард, ки ба тањрири ин
нома ќиём намой. Шор аз сари зуљрати ин тањаккуму таъниф ва аз
бемуболотии853 ѓулом тира шуд. Ќалам баргирифт ва ин нома оѓоз
нињод ва ба зани ў навишт, ки эй ќањбаи нобасомон, магар мепиндорї,
ки ман аз тањаттуки ту дар абвоби фисќу фасод ва тафриќи моли ман
дар ваљњи орзуву мурод ѓофилам, ё намедонам, ки њамвора ба фуљуру
шурби хумур ва тазйеи мол дар масрафи њар мункар ва мањзур рўзгор
мегузорї ва њар рўз бо њарифе ва њар шаб бо зарифе ба муошарату
мубошарат машѓулї ва хонаи ман барбод додї ва обрўи ман бирехтї.
Агар бозоям, сазои ту бидињам ва љазои ту дар канорат нињам. В-аз
ин шева итнобе тамом дар он нома бикард ва сари нома бубаст ва ба
ѓулом дод.
Ва чун нома ба зан расид, бењуш шуд ва шубњат накард, ки
душмане таќбењи сурате кардааст ё њосиде маљоли фасоде ёфтааст.
Хона бипардохт ва њаросон ва беором дар гўшае гурехт. Ва чун ѓулом
ба хона расид, сарои хеш чун ќоъи сафсаф холї ёфт ва аз кадбонуву
хидматгорон нишон надид. Њайрон фурў монд ва аз њамсоягон
истикшофи њол кард. Аз кайфияти нома ихбор карданд ва он фазойењ
ва ќабойењ бар ў хонданд. Fулом фарёд баровард ва ба мурооти дили
зан ва таскини љониб ва изоњати хавф ва истишъори ў машѓул шуд ва
ба амоне балиѓ ва замоне васиќ занро бо хона овард. Ва ин узњука дар
хидмати султон бозгуфтанд, аз накаду шаторати шор табассум кард
ва фармуд, ки: “Њар он кас, ки шорро хидмат фармояд ва бо ў на бар
тариќи муљомалат муомалат кунад, сазои ў ин бошад.”
Ва чун шорро ба боргоњи султон расониданд, бифармуд, то ўро
бияндохтанд ва ба тозиёнаи таъдиб ва таърик молиш доданд ва љойе
852
853

Љуњайна номи шаробфурўше, ки ќиссааш њукми масалро гирифтааст.
Бемуболот – 1. Беандеша 2. Сањлангар.
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мањбус карданд ва дар мувоссоту мурооти авќоти аќвоти ў висоят
фармуд, бар ваљње, ки изни султон дар он абвоб аз ў пўшида бошад, то
мўљиби љуръату љасорат ва даорати ў нагардад. Ва ў илтимос кард, ки
яке аз ѓуломон, ки манзури ў буд, пеши ў фиристад ва аз асбоби ў он
ќадр, ки бад-он кифоят намояд, рад кунанд.
Султон бифармуд, то мултамаси ў биисъоф маќрун доштанд
ва падари ўро аз Њирот ба њазрат оварданд ва ба назари эњтиром
мулоњазат фармуданд. Ва султон амлоку зиёи эшон ба навоњии Fарш
аз эшон бихарид ва аз уќдаи шубњат берун овард ва бо дигар зиёи
девони салтанат музоф шуд ва бањои амлок наќд бад-эшон таслим
афтод, то дар вуљўњи масолењ ва њавойиљи хеш сарф мекунанд. Ва
Шайхи љалил854 ба мурооти љониби шор Абўнаср ќиём менамуд ва
ўро дар канафи риояту њиётати хеш медошт, то ба љавори рањмати њаќ
шуд, дар шуњури санаи ситта ва арбаъамиата (406/1015).

ЗИКРИ ВАЌЪАТИ НОРДИН
Султон Яминуддавла чун навоњии Њинд бигирифт ва дар
аќосии он вилоят ба љое расид, ки њаргиз исломро бар он њудуд рояте
тулўъ накарда буд ва аз даъвати муњаммадї ба њеч ањд бад-он тараф
мўъљизае ва ояте нарасида. Ва арсаи он буќъа аз зулмати куфру ширк
пок кард ва машоили855 шариати набавии мустафвї дар он диёру
амсор барафрўхт ва масољид бунёд нињод ва тиловати китоби азиз ва
диросати Ќуръони маљид ва даъвати азону шиори имон зоњир кард.
Хост, ки баќоёи он аѓморро856 ба даст орад ва аз аъдои дин ва абадаи
авсон857 дамор барорад ва мункирони тавњиду тамљиди Борї таъолоро
ба бурњони ќотеи шамшер мусаххар гардонад ва буми эътиќоди эшон,
ки дар зулмати куфр ба садои бидъат навња мекард, дар доми ислом
афганад. Fузоти љунуд ва кумоти усуди хешро пеш хонд ва њар якро
ба макрамате љамил ва мавњабате љазил бинавохт ва насси Ќуръони
маљид дар ин оят, ки «Њарризи-л-муъминина ала-л-ќитоли ал-ойа, асал-Лоњу ан йакуффа баъса-л-лазина кафару ва-л-Лоњу ашадду баъсан
ва ашадду танкилан»858 ќудваи њол ва ќиблаи абтол сохт, мустазњар
Манзур Шамсулкуфот Ањмад ибни Њасани Маймандї.
Машоил љамъи машъал.
856
Аѓмор љамъи ѓумар//ѓумур – нодон ва ноозмудакорон.
857
Абадан (љамъи обид) авсон (љамъи васан) – парастандагони бутњо.
858
Эй пайѓамбар, мўъминонро ба љанг барангез... шояд Худо осеби кофиронро аз
шумо боздорад ва хашму азоби Худо аз њар хашму азоби дигаре сахттар аст! Бино бар
854
855
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ба даръи исмат ва муѓаффар ба миѓфари маѓфират ва љуннаи таќво
ва урваи вусќои инояти Бории таъоло бо лашкаре аз нуљуми дунё ва
дигаре аз малаи аъло дар авохири хариф рўй ба кор нињод.
Чун бад-он њудуд расид, барфњои азим биафтод ва кўњу њомун
биянбошт ва роњњо матмус гашт ва сармои сахт бархост ва љоддањо
баста шуд. Аз сари зарурат рўй аз он навоњї битофт ва бо Ѓазна омад
ва дар истикмоли олат ва истидъои аъвони давлат љидди балиѓ намуд,
то рўи бањор пайдо шуд ва ѓавѓои сармо аз бими ханљари бед фурў
нишаст ва њаво мўътадил гашт. Истихорат фармуд ва чун бањри ахзар
љўшону хурўшон дар њаракат омад ва рўй ба љониби он малоин нињод
ва чун ба душман наздик шуд, ба таъбияи лашкар машѓул гашт. Амир
Насрро дар маймана бидошт ва майсараро ба Арслон Љозиб супурд ва
Абўабдуллоњи Тойиро ба муќаддима дар пеш афганд ва амир њољиб
Алтунтошро бо хавоси мамолик дар ќалб бидошт.
Ва малики Њинд аз нињеби он лашкар бо паноњи кўње њасин
нишаст ва ба махраме859 миёни ду кўњи баланд илтиљо сохт ва мафѓару
мадхали он мазиќ ба филони кўњпайкар устувор кард ва биаќтори
вилояти хеш нафирномањо фиристод ва савору пиёдаи мамолики хеш
бихонд ва роњи мутовалат дар пеш нињод. Ва маќсаду маќсуди ў аз
он имњол имлоли ањли ислом буд, то магар аз тўли айём ва имтидоди
муќом ба сутуњ оянд ва аз он муќоталату мунозалат рўй битобанд. Ва
чун султон бар сирри сарират ва ѓаври макру хадиати ў вуќуф ёфт,
риљолаи Дайлам ва афорити афѓониёнро бар эшон оѓолид, то нишебу
фарози эшон фаро гирифтанд ва бар мисоли маѓнотис ба љозибаи ќањр
эшонро ба худ кашиданд. Ва чун аз он мазоиќ ба фазо омадандї, чун
мурѓ дар илтиќоти860 њаббот эшонро ба минќори ниќор бармечиданд.
Ва чанд рўз бар ин сифат бигзоштанд, то рамаи куффор ба тамомї
муљтамаъ шуд ва муаззами њашами кофир бад-ў пайваст. Ва аз диёри
Њинду Синд њар куљо нофихи норе ва толиби соре ва сокини доре ва
њомили чўбе ва моили ошўбе ва сари шаѓабе ва мояи љадалеву љалбе
буд, рў бад-ў овард. Пас оњанги љангу масоф бипайваст ва пушт бо кўњ
дод ва садде аз њаёкили филон дар њаволии лашкар кашид ва оташи њарб
сўзон шуд. Ва муборизони њар ду саф чун занбўр ба њам барљўшиданд
ва даст дар гиребони якдигар кашиданд ва ба захми ханљар сару
синаи якдигар мешикофтанд ва сарњо чун гўй дар майдони маърака
меандохтанд. Ва њар гоњ, ки филон дар набард омадандї, лашкари
ислом ба захми тиру зўбин њалќуму хартуми њама медаридандї.
шарње, ки д-р Шиор дар мавриди ин оятњо овардаанд, маълум мегардад, ки муаллифи асар
дар таќвияти фикри худ ба ихтилоте аз ду ояти Ќуръонї роњ додааст. Яке ояти 65 Сураи
Анфол ва дигаре ояти 84 Сураи ан-Нисо.
859
Махрам – пушта ва кўње, ки аз якдигар људо бошад.
860
Илтиќот – 1. Барчидан, баргирифтан 2. Дона чидан.
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Ва он кофир чун ќуввату заровати Абўабдуллоњи Тої бидид, дар
мубошарати њарб ва чирагї бар сафки димоъ ва фатки авлиёи хеш
бо ќавме, ки машоњири анљод ва масоири аъдод буданд, рўй ба Тої
овард ва аз љавониб ўро ба захмњои аниф фаро гирифтанд ва ў њамчун
фили маст сар дар муќоталат нињода ва дар нусрати дини Њаќ(ќ) сар
бар кафи даст гирифта ва љон фидои шањодат карда. Султон чун ўро
дар махолиби мењнат бидид, кавкабае аз хавосси ѓуломон ба наљдаи
ў фиристод, то ўро аз дасти он малоин бистаданд – чун ѓирбол њама
љисм чашм шуда ва чун зарра њама тан њалќа гашта. Султон бифармуд,
то ўро бар филе нишонданд, то аз алами љароњати љаворењ ба барди
истироњат роњате ёбад. Ва шўълаи он њарб ба он њолат забона мезад,
то Эзиди таъоло онро ба боди нусрат фурў нишонд ва ба як нафњаи
насими иќболи мањмудї зарроти вуљуди он махозил мутафарриќ гашт
ва кори эшон њабои мансур861 шуд. Ва њамаро дар аътофи суњулу љибол
ва акнофи суњубу ќилол ба шамшери ислом ба фано расониданд ва
амволу афёли эшон ба ѓанимат биёварданд ва хоссу ом дар фавоиди он
ѓаноим ва раѓоиби он њароиб862 мутасовї шуданд ва ба дараљати ѓано
ва истиѓно расиданд. Ва ноњияти Нордин дар арсаи ислом афзуд ва ин
ѓазв дар љароиди маќомот ва таворихи ѓазавоти султон сабт афтод ва
ин санъи латиф ва иззи маниф насибаи айём ва ќаринаи иќболи ў омад.
Ва аз бутхонае санге манќур863 берун оварданд, ки бар китобати
он буд, ки чињил њазор сол аст, то бинои ин хона бунёд нињодаанд.
Султон аз ѓояти љањлу ѓивояти он ќавм тааљљуб намуд, ки уламои
шариат ва њукамои њар уммат муттафиќанд, ки муддати умри олам
беш аз њафт њазор сол нест. Ва дар ин айём њар он чи аломати ќиёмат
ва далоили фанои дунё аст ва ахбори набавї бад-он ворид ва насси
Ќуръони маљид бад-он шоњид, ба раъйулъайн864 мављуд аст ва ба
басари865 басират мудрак. Ва дар ин боб аз аъёни уламо ва машоњири
њукамо истифто рафт. Њама бар он мактуб мункир шуданд ва иттифоќ
карданд, ки шањодоти сухур њама уфку зур аст ва маншаи ѓарару ѓурур.
Лашкари ислом бо он ѓаноими номањдуд ва ѓароиби номаъдуд бо
Ѓазна омаданд ва саводи адади сипоњ дар миёни адади сиёњони Њинд
ночиз шуд ва барда аз ќимат биафтод, чунонки њар љаммолу њаммол
ва канносу наххос хоља шуд ва худованди бандаи бисёр ва бардаи
бешумор гашт, золика фазлу-л-Лоњи йуътињи ман йашоъу ва-л-Лоњу
восиъун алим.866
861
Њабои мансур – гарду ѓубори пароканда. Ин љо киноя аз чизе, ки нобуд шавад ва аз
миён биравад.
862
Њароиб љамъи њариба – моле, ки аз касе гирифта мешавад.
863
Манќур – кандакорї шуда; холї кардашуда.
864
Ба раъйулайн – ба мушоњадаи чашм.
865
Басар – биної, њисси дидан.
866
Ин бахшоиши Худост, ки ба њар кї хоњад, арзонияш дорад ва Худоро бахшоише
бузург аст (Сураи Љумуъа, ояти 4).
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ЗИКРИ ВОЌЕАИ ТОНИШАР
Ба масомеи султон инњо карданд, ки ба ноњияти Тонишар аз
љинси фили хосси ў, ки «сайламон» хондандї, филон бисёранд ва волии
он буќъа дар кунуд867 ѓолї аст ва ба нахвати туѓён ва ануд868 мутаѓолї.
Ва мустањиќ аст, ки аз шарбати зарбати теѓи ислом каъсе дархўрди ў
дињанд ва аз шўълаи сулаи ансори њаќ шараре дар нињоди ў зананд, то
бидонад, ки марорати он каъс ва њарорати он баъс коффаи куффорро
ом(м) аст. Ва ў чун дигар вуллот ва ѓуввоти Њинд дар он мусоњим ва
мушорик ва аз теѓи њаќ ваљњи халос ва тариќи манос нест. Султон нияти
он ѓазв муњаќќаќ кард, то рояти ислом ба иззи он афрошта шавад ва
аъломи асном ба ќањри он нагусор гардад ва бо лашкаре, ки дар њиљри
муљоњадат намо ёфта буданд ва биафовиќи869 тавфиќ мутараббї шуда
ва бо теѓу синон илф гирифта ва бар хуни куффор чира гашта бар
љониби Тонишар равон шуданд. Биёбонњои њоил дар таййи он манозил
бозпас гузошт, ки мурѓ дар њавои он пар бирезад ва ситора дар фазои
он роњ гум кунад. Љое, ки љуз бод нагзашта бувад ва љуз офтоб соя
наяфканда, на аз об хабаре ва на аз иморат асаре, то тавфиќи Борї
таъоло мадад дод ва аз он маховифу таноиф берун афтоданд ва бад-он
навоњї расиданд ва дар пеш нањре саххоб ва љўе пуроб ёфтанд ва кўње
шаммох ва замине санглох ва кофар бад-он кўњ мустазњар гашта ва ба
њавлу ќуввати хеш мутаљаббир шуда.870 Лашкари султон ба ду маъбар
аз об гузар карданд ва аз ду љониб бо ањли ширк љанг пайвастанд. Ва
чун рўз ба куњулат расид ва шањбози офтоб чанг дар пардаи ѓирбиби871
ѓарб овехт, ањли ислом – љумла њамла карданд. Ва њамаро дар дањани
он махорим рехтанд ва арбоби он њироб ва зироб роњи гурезу парњез
гирифтанд ва он филони музахраф ва њаёкили мусаффаф, ки љуннаи
воќия ва иддаи боќияи эшон буд, бигзоштанд. Ва файёлони султон бар
пай рафтанд ва њамаро ба маробити њазрат оварданд ва чандон хун
бирехтанд, ки он нањри заххор872 ва љўи хунхор аз њукми тањорат берун
шуд ва машориби он бар њар шориб њаром гашт. Ва агар зулмати шаб
монеъ наёмадї, яке аз махозил љон берун набурдї. Њама аз баракоти
дини ислом ва мўъљизаи шариати муњаммадї буд, ки ваъдаи лутфи
Борї таъоло ба нусрати он мутакаффил аст ва насси Ќуръони маљид
Кунуд – носипосї кардан.
Ануд – 1. Ситезакор 2. Баргарданда аз роњ.
869
Афовиќ љамъулљамъи фиќа – фияќ ё афвоќ-афовиќ – ширњое, ки љамъ шавад дар
пистон байни ду дўшидан.
870
Мутаљаббир шудан – 1. Такаббур кардан 2. Тавонгар шудан.
871
Ѓирбиб – сахт сиёњ.
872
Заххор – наъразананда ва шўру бонгкунанда.
867
868
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ба изњори калимаи он нотиќ: «Њува-л-лази арсала расулању би-л-њудо
ва дини-л-њаќќи лийузњирању ала-д-дини куллињи ва лав кариња-лмушрикун».873

ЗИКРИ ВАЗИР АБУЛАББОС АЛ-ФАЗЛ ИБНИ АЊМАД
ИБНИ АЛ-ФАЗЛ ВА ХОТИМАТИ ЊОЛИ Ў
Вазир Абулаббос аз маорифи куттоб ва машоњири асњоби Фоиќ
буд. Ва дар он ањд, ки султон ба Нисобур ба мансаби иморат мавсум
буд, Абулаббос соњиби барид буд ба Марв ва амир Носируддинро
аз кифояту дироят ва амонати ў нубазо маълум шуд. Ва ба њазрати
малик Нўњ навишт ва Абулаббосро дархост, то ба кифояти муњиммоти
султон ќиём намояд ва ба самти вазорати ў мавсум бошад. Малик Нўњ
ин илтимос мабзул дошт ва мисоле ба Абулаббос равон кард, ки ба
Нисобур равад ва бар он мўљиб, ки Носируддин фармояд, пеш гирад.
Ў ба Нисобур рафт ва султон кадхудоии хеш бад-ў дод ва агарчи
мисли шайхи љалил шамсулкуфот Абулќосим Ањмад ибни ал-Њасан
дар хидмати даргоњи ў ќоим буд ва кифояти ў дар китобату њисобат
ва камоли ќадри ў дар исолату исобат ва улувви шаъни ў дар њидояту
дироят мешинохт ва медонист, ки бо тароати874 љавонї ва муќтабали
шабоб дар миёни аќрону атроби хеш беназир аст ва аз куфоти айём
ва дуњоти рўзгор кас дар гарди ў нарасад. Аммо ба њукми он, ки
амир Носируддин бар падари ў дар вазорати Буст эътимод карда буд
ва ба намоими аздод ва макоиди њуссод бад-он расид, ки бар дасти
Носируддин шањид шуд. Ва чун кашфи њол бифармуд, пушаймон гашт
ва фоида надошт, шеър:
Фаламмо раъайту аннанї ќад ќаталтуњу,
Надимту алайњи аййа соатин мандамин [179].
Аз писараш нафрате дошт ва дилаш бар сафои ў ќарор нагирифтї
ва чунонки гуфтаанд: «ал-Мусиу нафурун»875 дар њаќи ў бадгумон будї
ва султон бар хилофи ризои падар дар тафвизи шуѓли девони хеш
истибдоде наметавонист намуд ва бар ихтиёри ў мазиде наметавонист
љуст. Ва таќдири осмонї ва ќазои раббонї ва кисвати он мансаби
азим ва хилъати он шуѓли љасим дар хизонаи ѓайб масун ва мањфуз
873
Ў Худое аст, ки расули худро бо њидоят ва дини рост фиристод, то ўро бар њамаи
динњо пирўз кунад, агарчи мушриконро душвор ояд (Сураи Тавба, ояти 33).
874
Њамин тавр омада. Д-р Шиор дар њошия ќайд мекунанд, ки дар нусхаи дигар «тароват» омада.
875
Золим манфур аст.
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медошт, то ба ваќти хеш аз дару девори Хуросон овоз берун меомад,
ки ин хилъат љуз барои ќадди маолии ў набофтаанд ва ин маснад љуз аз
бањри ороиш ба маосири ў маонии ў нанињодаанд: Мо йафтању-л-Лоњу
ли-н-носи мин рањматин фало мумсика лањо.876
Султон тобеи раъй ва мутобеи њавои падар шуд ва вазорат ба
Абулаббос дод ва ў ба асорати вуљўњ ва истењсоси амвол даст дароз
кард ва моли бисёр ва хазоини фаровон љамъ овард. Ва аз кадхудоии
љањон ва ќањрамонии мулк љуз тавфиру мутолаботи завоиду новољиб
намешинохт ва аз ободониву иморат ва риояти раийят ва оини доду
инсоф дур буд, то Хуросони ободон ва вилояте маъмур бар дасти ў
хароб шуд. Ва раийяте мустазњар ва хољагоне мутамаввил дар ањди
ў дар масокини масканат нишастанд ва ба фавоќири фаќр мумтањан
гаштанд, чунонки аз њеч равзан дуд барнамехост ва аз њеч дењ кас бонги
хурўњ намешунид. Ва ањли заръу њарс аз аворизи кулаф ва навозили
анзолу аќсоми ќасамоти ватан бозгаштанд ва даст аз зироат бидоштанд
ва вуљуњи муомалот мункасир ва мутааззир шуд ва маљмўоти уммол
ба иллати аљз ба боќї берун оварданд ва вуљуњи мавољиби њашам ва
абвоби маоиши лашкар дар инњитот афтод. Ва дар мулк халале фоњиш
ва шакале шанеъ зоњир гашт ва фарёд аз аќтори мамолик бархост ва
нафири мазлумон ба осмон расид. Ва султон аз ќусури иртифоот ва
инкисори муомалот заљр шуд ва бо вазир китоби итоб оѓоз нињод ва
ўро ба ѓаромати он атлоф ва тазйеъ муохазат кард. Ва ў аз сари доллат
ва инбисот ба љавоби муњиш877 ќиём менамуд ва даъвии бароати соњати
хеш мекард ва он таљаннї бар дигарон менињод ва њар гоњ, ки аз љониби
султон дар он муотабат878 муболаѓате рафтї, аз вазорат истеъфо хостї
ва аз шуѓл тафодї намудї ва ризо ба њабсу ирњоќ изњор кардї.
Ва маорифи мулк миёни ў ва султон тавассут карданд, ки
мувоќафаеро мултазам шавад ва ба ќароре тан дардињад ва ризои
султон њосил кунад. Ба лаљољ879 бозистод ва як дирам сим ба хештан
фаро нагирифт, магар ба азлу њабс ва аз сари далолу малол ва табаррум
сухан мегуфт. Ва султон дењќон Абўисњоќ Муњаммад ибни Њусайнро,
ки раиси Балх буд, ба њисоби уммолу тањсили баќоёи амвол насб кард.
Ва ў дар санаи ињдо ва арбаъумиа (401/1010) ба Њирот рафт ва ба
њусни тадбиру лутфи риоят моле фаровон њосил кард ва ба муддате
наздик њамле вофир ба хизона фиристод. Ва Абулаббос њанўз дар
мансаби вазорат муќим буд ва шайхи љалил Шамсулкуфот миёни ў
ва султон ба ислоњу интисоњ саъй мекард, то магар оризаи вањшати
876
Он чиро Худованд аз бахшоиши худ барои мардум бигушояд, касе онро боз
натавонад гирифт (Сураи Фотир, ояти 2).
877
Муњиш – ба вањшат оваранда; ѓамовар.
878
Муотабат – итоб кардан, хашм гирифтан.
879
Лаљољ – хирагї.

233

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

Тарҷумаи Таърихи Яминӣ
султон зоил шавад ва кори вазир бо ќолаби истиќомат афтад. Ва ў аз
сари њиддати мизољ ва хушунати табъ бар лаљољ исрор менамуд ва ба
ихтиёр ба ќалъаи Ѓазна рафт ва ба њабс ризо дод ва асбобу таљаммул
љумла тафсил кард ва ба султон фиристод. Ва султон аз ин њаракат дар
хашм шуд ва ўро ба љинояти харобии вилоят ва заъфи њоли раийят
муохазат кард, то бад-ин ѓаромат хатте ба сад њазор динор боздод ва
ба адои мол машѓул шуд ва баъзе бигзорид. Ва дар боќї фаќру фоќат
ва нифоди вусъу тоќат пеш гирифт. Ва султон бифармуд, то ўро бар
ифлос доштанд ва хатте ба ибоњат хун аз вай бозситаданд, ки аз сомиту
нотиќ ва ќалилу касир ўро ясоре нест ва дасти ирњоќ ва таклиф аз вай
бардоштанд ва роњи авлоду ањфоди ў боздоданд, то ба таањњуди ў ќиём
менамуданд. Ва њоли ў бар ин љумлат мерафт, то баъзе вадоеи ў пеши
туљљор зоњир шуд ва ўро бад-ин сабаб ба анвои таъзиб ва тасбиб фаро
гирифтанд ва роёти султон ба сабаби ѓазве аз ѓазавот дур афтод. Ва
буъди масофат аз мушоњадати њол ва кашфи кори ў монеъ шуд ва ў
дар зери азаботи азоб ва захми чўбу шиканља сипарї шуд дар санаи
арбаъин ва арбаъимиа (440/1048).
Ва ба ваќти авди султон аз њоли ў эълон доданд, бар воќеаи ў
дилтанг шуд, аммо таќдири осмонї коргар омада буд ва кор фойит
шуда. Ва дар ваќти вазорати ў писари ў – Абулќосим Муњаммад ибни
Фазл дар фазлу фазоил ба дараљати камол расида буд ва дар балоѓату
бароат ягонаи рўзгор шуда ва дар миёни акфо ва аќрон бар сар омада
ва зикри ў дар аќтори Хуросон мунташир гашта ва назму насри ў
шоеъ ва мустафиз шуда. Ва ин абёт аз љумлаи ќасидаест, ки дар мадњи
падари хеш мегўяд, Шеър:
Лаќад арбо Абулаббосу људан
Ало људи-р-рабиъи лимуътафињи.
Фафї ињдо йадайњи мамоту ќавмин,
Ва фї ухро ал-њаёту лимуртаљињи.
Лаќад хазаъат лака-д-дунйо ва донат,
Фањал марќан сивоњу фатартаќињи.
Ва аќбала нањвака-л-иќболу њанно,
Ѓадо басран ва анта-н-нуру фињи.
Фа навриз алфа наврузин саидан,
Рафиъа-л-љадди фї айшин рафињи [180].
Ва ин ањљийя аз они ўст, шеър:
Ва занљиййатин ќодат ила-л-ќавми баззатан,
Лийанкињањо ман кона йаъшиќуњо ќидмо.
Фаќома илайњо воњидун баъда воњидин,
Ва лам нара занбан фиълањум ло ва ло заммо [181].
Ва аз ў ривоят карданд, ки ин ќитъа дар хоб иншо кард, чун бедор
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шуд бар хотир дошт, шеър:
Ара-д-дунйо ва зуњруфањо какаъсин,
Тадуру ало уносин мин уноси.
Фало тубќо ало ањадин камо ло,
Йадуму баќоуњо фї каффи њоси.
Саањфизу ањдању мо думту њаййан
Ва њифзу-л-ањди мин карами-н-нуњоси [182].
Ва њирќати њирфати адаб дар ў расид ва дар назрати љавонї ва
њасрати амонї ва унфувони зиндагонї фурў шуд ва яке аз ањли аср дар
марсияи ў мегўяд, шеър:
Йо айну људї бидамин сољимин,
Ала-л-фата-л-њурру Абилќосими.
Ќад кода ан йањдиманї фаќдуњу,
Лав ло ат-тасалло би Абилќосими [183].
Ва бародари ў – Алї ибни Фазл ал-маъруф би-л-Њаљљољ вориси
аъмори эшон шуд ва ў мавсуф буд ба фазле сотеъ ва илме љомеъ ва
њилме разин ва адабе матин, љавоне бо њисофати куњул ва фозиле ба
ѓояти муќбилу маќбул, дуњмати880 баъси ў ба ѓаррати саљоњат ороста
ва билодати њаёи ў ба залоќати фасоњат мутањаллї гашта. Муддате
мулобасати амали Љузљон карда ва осори кифоят дар мубошарати он
шуѓл зоњир гардонид. Ва ваќте кураи Нисо ба тадбири ў муфавваз буда
ва фазои он буќъа аз улувви њиммати ў танг омада ва осори амонату
сиёнати ў дар таќаллуди он ашѓол ва таваккуди он аъмол зоњир шуда
ва ба макони ў фазоили аслоф ва шарафи аљдоди ў мутаљаддид гашта,
шеър:
Тасму-р-риљолу би обоин ва овинатин,
Тасму-р-риљолу би абноин ва таздону.
Кам мин абин ќад ало би ибнин зуро шарафин,
Камо ало би Расули-л-Лоњи Аднону [184].

880

Дуњмат – сиёњї.
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ЗИКРИ ВАЗОРАТИ ШАЙХИ ЉАЛИЛ ШАМСУЛКУФОТ
АБУЛЌОСИМ АЊМАД ИБН АЛ-ЊАСАН881
Шайхи љалил дар айёми аморати султон ба Хуросон муншї буд
ва девони расоил, ки махзанаи асрор аст, бад-ў муфавваз ва карами
насаб ва шарафи њасаб ва камоли њуррийят ва матонати раъй ва равияти ў дар атрофи Хуросон чун шўълаи офтоб равшан. Ва зикри
фасоњати ќалам ва саљоњати шиям ва нафосати њимам ва ќиллати
илтифоти ў ба динору дирам дар љањон шоеъ. Ва дар хидмати њазрати
салтанат дар маротибу маносиб тараќќї мекард, то девони арз бад-ў
тафвиз шуд ва амали навоњии Буст ва Руххаљ ва тањсили иртифоот ва
муомалоти он навоњї иловаи шуѓл ва изофати амали ў фармуда омад.
Ва њар коре, ки зимоми он ба дасти эњтимоми ў додандї, дар он осор
кифояту дироят ва абвоби амонату сиёнат таќдим кардї ва аз ўњдаи он
бар ваљње љамил берун омадї. Ва сити882 саховат ва муруввату эњсон ва
футуввати ў дар афвоњ афтод ва аз аќтори љањон рўй бад-ў оварданд
ва соњати шарафи ў ќиблаи омол ва каъбаи суъъол883 шуд. Ва ў чун
абр бар риояти њама ва кифояти љумла фаро мерасид ва мўъљизаи
муруввату бурњони футуввати ў љуз ба шањодати мушоњадат ва баёни
аён муќаррар нагардид.
Ва вазир Абулаббос дар муњиммоти мулк аз анвори кифояти ў
иќтибос кардї ва аз куфоти њазрат ўро дар аќд гирифтї њам аз сабаби
зако ва киёсати ў ва њам аз љињати ќурбати султон. Ва чун офтоби
вазорати ў дар уќдаи узлат мункасиф шуд ва султонро иттифоќи
ѓазваи Норин афтод, муњиммоти девони хеш ба шайхи љалил супурд
ва ба мадади асњоби давовин ва мустахриљони муомалот васийят кард
ва ба тартиби њумул ва мувосалати амвол ба њазрат мисол дод.
Ва агарчи исми вазорат њанўз набуд, аммо љумлагии умур барои ў
881
Абулќосим Ањмад ибни Њасани Маймандї (ваф.с. 1033) мулаќќаб ба «шайхи љалил»,
«шамсулкуфот», «хољаи котиб» вазири маъруфи Султон Мањмуд ва писараш – Масъуд мебошад, ки бо Яминуддавла бародари разої ва њамроњ тарбият ёфтааст. Соли 994 њине, ки
Мањмуд ба аморати Хуросон мерасад, Нўњ ибни Мансури Сомонї ўро низ раёсати девони расоили Мањмуд медињад. Соли 1023 пас аз азли вазир Абуалаббос Фазл ибни Ањмад
Маймандї ба мансаби вазорат таъйин мешавад ва умури кишварро ба бењбудї меорад.
Вале бо дасисаи бадбинон ўро баъди чанде аз вазорат маъзул ва ба њабс меандозанд. Чун
Масъуд ба сари салтанати Ѓазнавиён меояд, ўро аз зиндон озод ва соли 1030 дубора ба
мансаби вазирї таъйин мекунад. Маймандї чун марди фозил, сиё-сатмадори дурандеш,
њомии ањли илму адаб муаррифї мешавад ва Низомии Арўзии Самарќандї, Низомулмулк ба ў бањои баланд додаанд. Маймандї мамдўњи Фаррухї низ аст (Низоми Арўзии
Самарќандї, с. 79-80; 89-92; Низомулмулк, с. 187-188).
882
Сит – овоза, шўњрат.
883
Суъъол //Суввол љамъи соил/сойил - пурсандагон.
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ба ќатъ мерасид ва вазоратї дар пардаи узлат меронд, то султон мисол
фиристод ва уммоли Хуросонро ба њазрат хонд ва муњосабот бозхост
ва раису маръус884 ва шарифу машруф рўй ба даргоњ оварданд. Ва ба
ваќти вусули эшон султонро азми ноњияте афтод ва азноби хадам ва
атбои њашамро ба тасбиб бар сари уммол кард, то ба ирњоќе885 тамом
молњои бисёр аз эшон њосил карданд. Ва дар аснои ин њол султон ўро
дар мансаби њукм нишонд ва ба хилъати вазорат мушарраф гардонид
ва дасти ў дар њаллу аќд ва њабсу итлоќ равон кард ва рўй ба муњимми
ѓазв овард.
Ва шайхи љалил ба тањзиби ањволу тавзифи амвол ва ислоњи умуру
назми мансур дасти њазму кифоят баркашид ва муносиби аъмол дар
нисоби истињќоќу истињол муќаррар гардонид. Ва њавошии мамолик
аз савобиќи халалу тавориќи зайѓу залал886 пок кард. Ва Абўисњоќ соњиби девонро бо сари муомалати Хуросон фиристод ва дар дасти
вазорат чун бадри мунир ба тадбири масолењи сарири мулк машѓул
шуд. Ва чун роёти султон ба дорулмулки Ѓазна бозрасид ва умури
давлат ба њусни кафолат ва юмни иёлати вазир дар силки интизом
муттасиќ ва мунтазам дид ва ањвол мазбут ва амвол мањфуз ва мањут,
ўро бар савби Хуросон равон кард, то вањне, ки ба тамодии айём роњ
ёфта буд ва муомалате, ки аз ќусури таќсири уммол ќосир гашта,
тадорук кунад ва кори Хуросонро насаќе хуб ва ойине мањбуб нињад.
Ва шайхи љалил ба Њирот омад ва равъати њукму њайбати мулки
ў зулмро даст барбаст ва рояти залама887 нагусор кард. Ва њар он чи
дар айёми њараљу мараљ аз дахлу харљ андўхта буданд ва ба ихтизолу
истикол фароњам оварда аз эшон бистад ва ба лутфу унф аз зару сим
ва асбобу таљаммул ва наќду љинс њамле ба њазрат равон кард, ки дар
њеч ањд аз Хуросон мисли он ба хизонаи њеч подшоњ нарасида буд.
Ва раоёи Хуросон ќиссањо ба даргоњ равон карданд ва ба таарруфи
Абўисњоќи соњибдевон руќъањо арз доданд ва султон ба тасњењи он
њол мисол фармуд ва ба тањсилу тарвиљи он мол мусаббибон фиристод
ва аз вай моле бисёр њосил шуд. Ва он чи дошт аз нуќуду асбоб ва
мавошї бидод ва ба боќї амлок бифурўхт ва аз ўњдаи баќоё, ки бар
вай мутаваљљењ буд, берун омад.
Ва вазир Абулаббос дар синоати дабирї бизоате надошт ва ба
муморасати ќаламу мудорасати адаб иртиёз наёфта буд. Ва дар ањди ў
мактуботи девонї ба порсї наќл карданд ва бозори фазл косид шуд. Ва
арбоби балоѓату бароатро равнаќе намонд ва олиму љоњил ва фозилу
мафзул мусовї шуданд.
Маръус – корманд; он, ки зери дасти раисе ба кор пардозад.
Ирњоќ – азийят додан касеро зоид аз тоќати ў.
886
Тавориќи зайѓу залал – роњњои майл ба сўи пастиву шак ва гуноњ.
887
Залама – зулм.
884
885
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Ва чун маснади вазорат ба фазлу фазоили шайхи љалил ороста
шуд, кавкаби куттоб аз мањовии њубут ба ављи шараф расид ва гули
фазлу маосир ба боди ќабули ў шукуфта шуд. Ва рухсораи фазлу адаб
ба макони888 тарбияти ў барафрўхт ва бифармуд, то куттоби давлат
аз порсї иљтиноб намоянд ва ба ќоидаи маъњуд маноширу амсила ва
мухотабот ба тозї нависанд, магар љойе, ки мухотаб аз маърифати
арабийят ва фањми он ќосиру ољиз бошад.
Ва тавќеоти ў дар аќтори олам чун савоири амсолу шавориди
ашъор мунташир шуд ва забонњо ба тањсини иборот ва тазйини ишороти ў равон гашт. Ва афозили олам ба назму наср дар итро ва мадњ ва
шукри аворифу мавоњиби ў дебочаи сањоиф бингоштанд ва чун андалеб дар равзаи аёдии ў ба наво даромаданд ва ў хоссу омро дар канафи
раъфату њафоват гирифт ва ба баракати адлу инсофи ў коффаи халќ
дар паноњи исмату њаљари амн ва канафи амон биёсуданд ва љањон
ободон шуд. Ва дилњое, ки никоятрасидаи айёми фитрату мењнат буд,
аз авотифу аворифи ў марњами шофї ва илољи кофї пазируфт ва ў ба
абвоби насоењу анвои мавоиз султонро бар таъсиси ќавоид маъдалат
ва иктисоби савоби охират тањризу тањрик мекард, то кори олам ба низом расид ва умури мулк мустаќим шуд. Ва њар ќоида, ки бар ќазийяти
илму минњољи басират мумањњад гардад, бар истимрори айём муаккадтар шавад ва маолими он бар тамодии аъвом олитар бошад. Ва
мабонии он бар таќаззии азмон собиттар ва росихтар гардад:
Лав имраун ассаса бунйонању,
Ала-т-туќо домат мабонињї [185].

ЗИКРИ ХОТИМАТИ КОРИ ШАМСУЛМАОЛЇ ЌОБУС
ИБНИ ВУШМГИР ВА РАСИДАНИ МУЛКИ Ў БА
ПИСАРИ ВАЙ – МАНУЧЕЊР
Шамсулмаолї бо хасоиси маноќиб ва нифози басирати ў дар
масоири авоќиб дурўштхўй ва соис буд ва аз хушунати сутват889 ва
мирорати каъсу баъси ў њеч кас эмин набудї. Агарчи ќоидаи њилмаш
оини гарони сангии кўњ дошт, бориќаи890 теѓаш дарси сабуксорї бар
барќ хонда буд ва агарчи дар разонати891 ваќор тавди ашам(м)892 буд,
Макон – маканда, дар њоли макидан.
Сатват - ќудрат, тавоної, ихтиёр.
890
Бориќа – чизе, ки дурахшанда бошад.
891
Разонат – сангин будан, бо виќор будан.
892
Тавди ашам(м) – кўњи бузург; кўњи баланд.
888
889
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латмаи мављи хашми ў аз бањри хизам(м)893 њикоят мекард. Ба камтар
зиллае уќуботи аниф кардї ва ба ироќати дамоъ894 ва ифотати замоъ895
бок надоштї ва таъдибу таърики ў љуз ба њадди шамшери ќотеъ ва
синони сотеъ набудї ва њабси ў љуз матмураи лањад наёфтандї. Аз ин
сабаб халќе бар дасти ў ба фано расиданд ва дилњо аз ў бирамиданд
ва синањо ба њиќди ў оѓушта шуд. Ва њар оина таќдими абвоби ќатл
ва танкил бар савобиќи зиллот ва баводири асарот мўљиби иљтиёњу
истињлок бошад, чи аз хатову хатал896 исмат љуз анбиёро нест ва
фавоити арвоњро тадоруке набошад ва нуфуси толифаро897 ба дил
сурат набандад.
Ва Нуайм, ки њољиби ў буд, марди салимсадр ва беѓоила898 буд
ва аз љумлаи хадаму њашами ў ба саломати љониб мавсуфу маъруф.
Ва Астаробод ва забти амвол ва аъмоли он хитта бад-ў супурда буд.
Нисбати ихтизоле899 бад-ў карданд, ба ќатли ў фармон дод ва ў дар
изњори бароати соњат ва ниќои љайб фарёд мехонд ва чандон замон
мўњлат мехост, ки аз он њаволат истикшоф кунад ва баъд аз тасњењи
њолу иќомат баййинати он сиёсат ба имзо расонад, мабзул надошт. Ва
ба сабаби ќатли ў нафрати лашкар зиёдат шуд ва њама дил бар халъи
рабќаи тоати ў нињоданд ва муљоњарат ба калимаи исёну истихлоси
нуфус аз мааррати хушунати љониби ў ќарор доданд. Ва ў дар ин
миён аз Љурљон берун рафта буд, ба сабаби ињтидоми њавољири њаво
ба муаскари Љаношак тањвил карда ва аз тадбири љамоат ва андешаи
мафосиди эшон бехабар. То шабе перомуни ќасри ў фаро гирифтанд
ва асбобу мазориб ва марокиби ў ѓорат карданд ва хавосси њазрати ў
ба мудофаати эшон бозистоданд ва ўро аз мазарроти900 удвони эшон
нигоњ доштанд.
Ва чун маќсаду маќсуди ќавм бар он мўљиб, ки мубайят карда
буданд, муяссар нашуд, ба Љурљон рафтанд ва ба таѓаллубу татовули
шањр бо даст гирифтанд ва амир Манучењрро аз Табаристон бихонданд.
Ва ў ба сабаби имтиозу таѓайюз аз љињати падар ва нифози макидати
ќавм мубодарат намуд, то тадоруки он њол бикунад. Ва чун ба Љурљон
расид, лашкаре ошуфта дид ва коре аз даст рафта. Табаќоти лашкар
бад-ў пайѓом доданд, ки агар дар халъу азли падар бо мо мувофаќат
менамої, њама аз раѓбате тамом хидмати туро камар мебандем ва
Хизам(м)/Хиззам дар арабї маъноњои «уќёнус», “дарё”, “љамоати бисёр” ва ѓайраро
дорад. Манзури муаллиф ин љо “бањри бузург ва пањновар” аст.
894
Дамоъ – гиря, ашк.
895
Замоъ – рамаќ, боќии љон.
896
Хатал – 1. Сухани бисёр табоњ 2. Шитобкорї.
897
Толиф – маъюб, хароб, фосид.
898
Беѓоила – бе дарди сар.
899
Ихтизол – хиёнат дар амонат.
900
Мазаррот – зиёну зарарњо.
893
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мутеъ мебошем ва агар на, бар дигаре байъат мекунем ё ба љое дигар
меравем. Ва амир Манучењр љуз мудороту мусоњалат чорае надид
ва андешид, ки агар бар хилофи он иќдоме намояд, пардаи њашмат
дарида шавад ва моддаи фитнаву фасод мутазойид гардад ва хонаи
ќадим аз даст биравад.
Ва Шамсулмаолї чун иљтимои калимаи эшон бар инод ва итифоќ
бар навозии фасод бидонист, бо рањлу саќал ва хавосси мамолик ва
баќоёи асбоб ба Бастом тањвил кард ва мунтазири хотимаи кору маоли
њол бинишаст. Ва чун лашкар аз ў хабар ёфтанд, Манучењрро бар
муњорабату изъољи ў аз он навоњї таклиф карданд ва ў аз сари зарурат
бо эшон бирафт ва шарре ба шарре дафъ мекард ва оташе ба оташе
менишонд. Ва чун ба наздики Ќобус расид, замини хидмат бибўсид ва
пеши ў ба тавозее њарчи тамомтар биистод ва ашк аз дида равон кард.
Ва бо якдигар аз њудуси он воќеа бассушшакво ва нафсатулмасдур901
оѓоз карданд ва аз љонибайн њаќќи падарфарзандї ва сидќи замир
дар муњофазати љониб савоб дар миён нињоданд. Ва амир Манучењр
падарро гуфт: «Агар иљозат дињї, дар мудофаати ќавм сар дарбозам
ва љон базл кунам ва хештанро ваќояи зот ва фидои масолењи ту
гардонам». Шамсулмаолї ўро дилхушї дод ва истеътоф кард ва рўйи
вай бибўсиду гуфт: «Fояти кор ва нињояти њоли ман њамин хоњад буд
ва виросати мулку хона бар ту ваќф аст ва ин корро дар њоли њаёт
ва баъди вафоти ман мутаайян туї». Хотами мулк бад-ў супурд ва
маќолиди хазоин бад-ў таслим кард бар он ќарор, ки Шамсулмаолї дар
ќалъаи Љаношак бинишинад ва ба аврод,902 ибодат машѓул шавад ва
корњои мулк ва њаллу аќд ба Манучењр бозгузорад. Ва Шамсулмаолї
дар амморї ба ќалъаи Љаношак тањвил кард бо љамъе аз њавошиву
хадам, ки ба масолењи ў ќоим буданд.
Ва Манучењр ба Љурљон омад ва ба забти умуру истимолати судур ва истеътофи љумњур машѓул шуд ва бо он љамъ бар сабили мудорот ва тамнияту татмеъ ва ќиём ба масолењи шарифу вазеъ рўзгор
мегузошт. Ва эшон аз собиќаи зиллати хеш тумаънинат намеёфтанд ва
нафрати њама аз аводии мазаррат ва ѓавоили мааррати Ќобус нуќсон
намепазируфт ва ба анвои њилату макр ба њар мадхал фурў рафтанд,
то хотир аз кори ў фориѓ карданд. Ва чунонки таманнои эшон буд,
ба амну сукун расиданд ва ба фавоту вафоти рўњи ў њамдостон ва
розї нагаштанд, то дар мафраши фироши ў рафтанд ва ридои радї
аз ѓурраи ѓуррои ў бозкашиданд ва ўро мурда бидиданд ва ба муроди
хеш расиданд ва аз савоиќи сайфу синони ў биёромиданд ва ўро дар
ќуббае, ки ба зоњири Љурљон ба роњи Хуросон сохта буд, дафн карданд.
Бассушшакво ва нафсатулмасдур – гила кардан ва гуфтани сухане, ки пур аз андўњу
ѓам ва шикоят бошад ва гўяндаро бо гуфтани он оромї ва таскини дил њосил шавад.
902
Аврод – дуое, ки ба ваќти муайян хонанд.
901
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Ва њоли њама баъд аз воќеаи ў чунон буд, ки Муњалњал903 гуфтааст:
Нуббиъта анна-н-нора баъдука авќадат,
Вастабба баъдука йо кулайбу-л-маљлису.
Ва такалламу фї амри кулли азиматин,
Лав кунта шоњадањум бињо лам йанбису [186].
Ва амир Манучењр се рўз бар ќоидаи Дайлам мотам сохт ва баъд
аз се рўз дар мансаби аморат бинишаст ва байъати лашкар аз сар гирифт ва Ќобусро фаромўш карданд, шеър:
Каан лам йакун байна-л-Њаљуни ила-с-Сафо,
Анисун ва лам йасмур би Макката сомиру [187].
Ва аз девони дорулхилофа ба амир Манучењр мисоле бирасид
муштамил бар таъзияту тавлият. Ва амирулмўъминин ал-Ќодир
Биллоњ ўро «фалакулмаолї» лаќаб дод. Ва тавфиќи Борї таъоло ва
њидояти саодат ўро мусоид шуд ва ба њабли валои султон эътисом
љуст ва ба мутобаату мушойаати давлати ў истизњор намуд ва сулмаи
њодисаи падар ба ќуввати ишболу ишфоќ ва иртидоъ ба ридои инояту
иктинон дар зилли њимояти ў масдуд гардонид. Ва љамъе аз маорифи
њазрати хеш ба боргоњи ў фиристод. Ва ба маборри мавфур ва нафоиси
мазхур ва раѓоиби номањсур бад-ў таќарруб намуд ва аз сидќи нийят
ва сафои тавийят дар мутоваати њазрати салтанат эълом дод.
Ва султон он васоилу зароеъ ба назари ќабул мулоњазат фармуд
ва мабоѓиву марозии ў ба эъљоб маќрун дошт ва иёри муволоти ў бар
мањакки ихтибору эътибор зад. Ва мисол дод, то дар вилояти хеш хутбаву сикка ба алќоби њумоюни ў мутарраз гардонад. Ва Абўмуњаммад
ибни Мењронро бад-ин сафорат бад-ў фиристод – бо хилъате лоиќ ва
навозише тамом. Ва амир Манучењр ин мисол ба самъу тоат муќобил
кард904 ва бар муќтазї фармон пеш гирифт ва бар манобири мамолики
Љурљону Табаристон ва Ќумису Домѓон шиори давлати салтанат
зоњир гардонид. Ва панљоњ њазор динор бар сабили итоват мултазам
шуд, ки њар сол ба хизона мерасонад. Ва дар ваќти нањзати султон ба
ѓазваи Нордин аз ў лашкар хост, ду њазор мард аз хавосси Дайлам ва
хулосаи њашам, ки дар фароз чун гавазн ва дар нишеб чун сел буданд,
ба хидмат фиристод ва њамаро дар тартиби маунат бар маунати сафар
ва иќомати мавољиб макфиййулмауна ва музоњулилла905 гардонид ва
мўътамаде аз бањри ќазои њољот ва ќиём ба муњиммоти эшон насб кард.
Ва чун осори масоии ў дар њазрати султон ба мавќеи эњмод расид ва њуќуќи хидмат мутааккид шуд ва хулуси валоъ аз шубњати риё
903
Бино бар ишораи д-р Шиор, номи аслии ин шоир Адї ва «Муњалњал» лаќаби ўст. Ў
писари Рабиа ибни Њорис ибни Зуњайр ва таѓои Имруулќайс мебошад.
904
Муќобил кардан – 1. Татбиќ кардан 2. Муодил кардан.
905
Макфиййулмауна ва музоњулилла – кифоятшудаи харљу њазина ва иллати бартараф
шуда.
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берун омад, Абўсаиди Шулакї – раиси Љурљонро, ки ягонаи рўзгор ва
муќаддами ањли фазл буд ва ба њашмати насбу рутбати њасб мутањалло
ба њазрати султон фиристод, то маоќиди мусодаќат ба мароири мувосалат мустањкам гардонад ва аз кароими њуљраи салтанат ба хутбаи
каримае ќиём намояд. Ва ў дар хифорати фазлу фазоил ва њимояти
маосир ва мањомиди хеш бад-ин муњим(м) рафт ва дар тањсили он
мурод ва тайсири он муртод абвоби кифоят таќдим дошт, то султон ба
исъофи суъл906 ва инљоњи маьмули ў самњулинон шуд ва њаќќи кафоати
фалакулмаолї ба эљоб пайваст.
Ва чун он бузург бо њазрати Манучењр расид ва он чи аз икрому
инъоми њазрати салтанат ёфта буд, бозронд ва эњтизози султон дар
иљобати даъват ва инљози тилбат бозгуфт, Фалакулмаолї ўро дигар
бор бо њазрат фиристод ва ќозии Љурљон, ки шайхи илм ва урумаи њадис
буд ва алломаи рўзгор ва таљрибатёфтаи айём мурофиќи ў гардонид,
то бо итмоми муњимму таъриби уќдаи мунокањат ва тавшиљи луњмаи907
мувосалат ќиём намоянд.
Њар ду ба њазрат расиданд ва маросими хидмат ба љой оварданд
ва ба танљизи ваад ва таъкиди аќди мунокањат мутолабат карданд.
Султон шайтони ѓайратро ба иќоли њукми шариат бибаст ва каримае,
ки љигаргўшаи ў буд ва фаридае, ки зўњраи осмони салтанат ба
Фалакулмаолї дод ва зўњра љуз дар ќуллаи фалак килла набандад ва
даври дарорї908 љуз дар маљории афлок лоиќ набошад ва њиљлаи909
маликот љуз дар њуљраи амлок910 мувофиќ наяфтад. Ва дар маљлиси
ин аќд аз латоифи нисор ва башоири истибшор ва нафоиси туњафу
мабор(р) чизе рафт, ки таърихи айём ва тирози масоии киром шуд ва
расулон бо њусули маќсуд ва вусули матлуб бозгаштанд.
Ва Фалакулмаолї бар тариќи нињла њамле равон кард, ки зикри
улувви њиммат ва ѓазорати карами ў бад-он дар љањон соиру шоеъ шуд
ва аз аркони давлату абнои њазрат кас аз алтофи бирру авоиди карами
ў бенасиб намонд.
Ва султон хадамоти ў ба анвои саноеъ ва абвоби макорим
муќобил кард ва ба шароити муљозоти хадамот ва мукофоти ќуруботи
ў ќиём намуд. Ва афроди ќуввод ва оњоди аљноди ўро ба ташрифоти
саний(й) ва хилъатњои нафис бар ваљње муроот кард, ки дастури мулуки
олам ва ќудваи салотини љањон гашт. Ва дар сўњбати дурри садафи
мулк ва ёќути шарафи салтанат моле равон кард, ки ба њеч ваќт дар
маљмўи аќломи куттоб ва маълуми афњоми њуссоб нагунљида буд. Ва
Исъофи суъл – баровардани њољат.
Тавшиљи луњма – пайваста гардонидани торњои хешовандї.
908
Дарорї љамъи дуррий(й) – ситорагони равшан ва бузург.
909
Њиљла – иморати мудаввар мисли гунбад; хонаи ороста барои арўс.
910
Амлок љамъи малик – подшоњон.
906
907
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њамчунонки рўи бадр аз муќобалаи офтоб нуронї гардад ва шиками
љўйбор аз атийяти абр сероб шавад, хизонаи Фалакулмаолї чун дарё
маскани завоњиру љавоњир ва чун кўњ маъдани нафоису захоир шуд.
Ва чун кори Фалакулмаолї ба музоњарати он мувосалату василати
он вуслат ќивом911 гирифт, ба тадбири кори лашкар ва интиќоми он
љамъе, ки дар хуни Шамсулмаолї саъй карда буданд, машѓул шуд. Ва
ба вуљўњи њиялу анвои илал силки љамъияти эшон бигусаст ва њамаро
ба ќатл овард. Ва Писари Харкош, ки хеши оќу мояи шиќоќ буд, аз
миён бигурехт ва дар љањон овора шуд ва сонии фаќиди саќиф ва
солиси Ќорзайн912 гашт ва кас аз вай нишон наёфт.
Ва аз љумлаи љуноти он шар(р) ва љолибони он зар(р) Абулќосими
Љаъдї буд – соњибљайши Шамсулмаолї ба сарњадди вилоят бинишаст,
мутараддид – миёни хавфу раљо ва мутараќќиби тавориќи бало ва
савоиќи ано. Ва Фалакулмаолї чашм аз ў бияндохт ва роњи ињмолу
имњол пеш гирифт ва ба уѓлутаи913 таѓофулу тањовун ўро маѓрур
гардонид ва ба давоии татмеъ ва тарѓиб ба доми иќтинос кашид ва
дар мањтабаси талаби ќасос боздошт ва роњи халоси ў барбаст. Аммо
њар кореро ваќте муайян ва ѓояте мањдуд ва амаде914 маълум муќаддар
аст ва дар тадоруки ољол таъљилу таъхир номутасаввар.
Абулќосим ба њилате аз њабси Фалакулмаолї бигрехт ва дар
аќтори љањон аз тарафе ба тарафе тараддуд мекард, то ба Нисобур
ба њазрати султон омад ва ба зиммат илтиљо кард ва пиндошт, ки аз
фаводињи асќол ва ќабоењи афъоли хеш дар он њазрат бо иштибоки
уќуд ва тааккуди уњуд ва иттишољи зотулбайн ва иттињоди масолењи
љонибайн саломат хоњад ёфт. Ва надонист, ки кушандаро бикушанд
ва сазои бадкирдор чун зењи гиребон перомуни вай дарояд ва љоне
агарчи замоне мўњлат ёбад ва муддате муњмал монад, оќибат дар доми
бало ва њиболаи ано афтад. Лољарам султон ўро банд барнињод ва бо
Манучењр фиристод. Ва Ибн ар-Румї915 ин ду байт аз мањзи њикмат ва
зубдаи мавъизат гуфтааст:
ал-Хайру маснуъун бисоњибињи
Фамато фаъалта-л-хайра аътабако
Ва-ш-шарру мафъулун бифоилињи
Фамато фаъалта-ш- шарра аътабако [188]
Ќивом – пойдорї, устуворї.
Ќорзайн – шакли мусанно ва номи ду мард буд, ки барои чидани барги салм берун
рафтанд ва бознагаштанд. Дар сарчашмањо барои њар ѓоибе, ки аз бозгаштанаш умед
набошад, онро масал мезананд.
913
Уѓлута – сухани ѓалат, сухане, ки ба иштибоњ андозад.
914
Амад – замон, муддат.
915
Алї ибн Аббос, машњур ба «Ибн ар-Румї» (ваф. с. 897 ё 899), ў аслан румї, вале аз
маво-лии Банї Аббос буд. Шоири маъруфи замони худ ва соњиби девон мебошад.
911
912
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ЗИКРИ ДОРО ИБНИ ШАМСУЛМАОЛЇ
Доро ибни Шамсулмаолї баъд аз он, ки аз љониби Абўалї дар
љониби малики разї гардид, мулозими хидмат буд ва мусоњими неъмати
ў, то Шамсулмаолї бо сари мамлакат хеш омад. Ў ба хидмати падар аз
хидмати аљониб мустаѓнї шуд ва пеши падар ба назари ишфоќу ишбол
ва ќазийяти падарписарї малњуз ва мањзуз буд, то ўро ба Табаристон
фиристод ва он љойгоњ бар љумлаи тоату риояти маслањат ва ќиём ба
љавоби мунозиони мамлакати падар муддате муќим буд. Пас ба сабаби
тўњмате, ки бад-ў тањвил афтод, ўро бихонд. Ба Астаробод ба хидмат
расид ва бароати соњати хеш равшан кард ва падар ба ќабули маозиру
икроми маќдами ў истибшор намуд ва баъд аз чанд рўзи дигар ўро
пеш хонд. Доро андешанок шуд, барнишаст, ки ба хидмат равад. Дар
роњ пушаймон шуд ва инон бигардонид ва дар мустатирри ољоми916
Табаристон рўй ба Хуросон нињод ва то Шамсулмаолї аз њоли ў огоњ
шуд ва бар пайи ў саворон равон кард, ў масофате тамом гузошта буд.
Ва чун ба сарњадди Хуросон расид, аз авосифи баъс ва ќавосифи
ѓайзи падар эмин шуд ва ба њазрати султон пайваст ва дар хидмати ў
макони маъмур ва мањалли мармуќ ёфт ва ба анвои тамвилу тахвил ва
икрому табљил мушарраф гашт. Ва аз сари ѓурури љавонї ва хиффати
виќор дар маљолиси султон ќурбату рутбати хеш ботил кард ва аз
оризаи аъроз муставњиш шуд917 ва аз таѓйири ройи султон мусташъир
гашт ва дар ситраи хавофии шаб роњи гурезу њарб918 пеш гирифт. Ва
султон ашхосро дар талаби ў ишхос кард,919 кас дар гарди маркаби
ў нарасид ва ба вилояти Ѓарш пеши Шоњшор шуд ва ба василати
маваддате ќадим, ки миёни эшон ќоим буд, ба љониби ў илтиљо сохт.
Ва султон мисол фиристод ва ўро бозхост ва дар истидъову
истирљои ў абвоби ваъду ваид таќдим фармуд. Ва Шоњшор аз сари изтирор ва хавфи хотимат ва оќибату табъати мухолафат амир Дороро
пеши султон фиристод ва чанд муддат дар њабсу шиддат рўзгор гузошт
ва як навбат ба тариќе номаъќул аз банди иќол берун афтод. Ва агар
замони мењнат мунќазї гашта будї, халос ёфтї, аммо хомии рўзгори
ранљ ва баќои айёми ѓусса домани ў бигирифт, то аъвони султон ўро
ба даст оварданд ва ба мазиди таклифу таъниф ва таќйиду ташдид
ба љойи њасинтар боздоштанд, то оризаи вањшати султон ба завол
Ољом љамъи аљама – найистон.
Аз оризаи аъроз муставњиш шудан – аз вуќўи њодисањои ѓайриинтизор (бало, офат,
осеб) тарснок гаштан.
918
Њарб – гурехтан, аќаб нишастан.
919
Ишхос кардан – равона кардан.
916
917
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расид ва бар ў бибахшуд. Ва ўро ба њаёте нав ва айше тоза мунтаиш
гардонид ва ба эътоќу итлоќи ў мисол дод ва ойидаи эњсону орифаи
имтинон дар бораи ў ба ќарори маъњуд бозбурд ва вилояти Љурљону
Табаристон бад-ў дод ва Арслон Љозибро ба музоњарату муованати ў
номзад кард. Ва агар кифояти Фалакулмаолї дар изњори тоату базли
тоќат дар истирзоъ ва истеътофи љониби султон тадоруки920 кори хеш
накардї, мулку хона аз дасти ў рафта буд.
Аммо чун кори ў ба ислоњ омад, султон Дороро бозхонд ва дар
зумраи аркони давлат ва ахдони921 ишрат мулозими хидмати ў мебуд
ва дар маљолиси унсу тамошои шикор ва авќоти хилват ва њангоми
муоќарат аз пеши чашми султон ѓоиб нашудї, то ин ваќт, ки амир
Абулфаворис ибни Бањоуддавла аз Кирмон ба сабаби мухосамат
бо бародар пеши тахти султон расид бар умеди имдоду ионати ў
бар музоњамати бародар. Ва шабе дар хидмати султон Доро ва
Абулфаворис муљтамаъ буданд, дар боби шарафи хона ва ќидмати
хонадон ва аъроќи насаб муљороте мерафт. Доро чанд калима, ки
лоиќи хидмати њазрат ва њашамати бисоти салтанат набуд, бигуфт.
Ва чун бар ў инкор карданд, исрор намуд ва ба такрор он калимоти
лаљољу ваќоњат бияфзуд. Ва бад-он расид, ки ўро аз маљлиси унс изъољ
карданд ва бо дигар рўз ба баъзе ќилоъ мањбус гардониданд ва зиёву
асбоби ў хос(с) карданд, то вазир дар боби ў шафеъ шуд ва зиёу асбоби
ў дар муњаррами санаи тисъин ва арбаъамийа (1.409/V.1018) бо тасарруфи вакилони ў супурданд, то дар ваљњи масолењи ў харљ мерафт.

ЗИКРИ МАЉДУДДАВЛА ИБНИ ФАХРУДДАВЛА
Фахруддавла дар ваќти њузури Њусомуддавла Тош ба Љурљон
бар дасти Соњиби Кофї номае бад-ў навишт ва дар зимни он нома
ба вилодати Маљдуддавла башошате намуда буд ва шукри Борї
таъоло бар он атийят ба адо расонида ва ин алфоз дарљ карда: «Ќад
разаќана-л-Лоњу таъоло валадан каннайтуњу Або Толиба талабан лис-саломати фї муддатињи ва саммайтуњу Рустама ли аннању мин асмои
аруматињи».922
Ва чун Фахруддавла ба сарои охират тањвил кард, лашкар бар
Тадорук – дурбинї ва оќибатандешї
Ахдон љамъи хидн – дўстону рафиќон..
922
Худой бар ман фарзанде ато кард ва ман кунияи ўро Абўтолиб нињодам, барои
талаби саломат дар умраш ва ўро Рустам номгузорї кардам, зеро он аз номњои нажодии
ўст.
920
921
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аморати ў байъат карданд ва модари ў хоњари Исфањбади Фарим буд
- мўътазид ба касрати аќориб ва шавкати ашоир. Ва аз сари тањаккуму
таѓаллуб дар њаллу аќд ва амру нањйи мулк бо лашкари Дайлам сухан
меронд ва миёни ў ва модар бад-ин сабаб вањшат афтод. Ва модар кас
фиристод ва Бадр ибни Њаснуяро пеш хонд ва Рай бо тасарруф гирифт
ва дасти нуввоби писар кўтоњ кард. Ва бад-ин сабаб муновашоти бисёр
рафт ва бо ироќати димоъ ва фитнаи амёъ кашид ва њашами Дайлам
ва ањли Рай бад-ин сабаб ба фано расиданд ва бетоќат шуданд. Ва њар
ваќт ин фитна тоза мегашт ва њабли силоњ мунќатеъ ва аз навойири он
фитан ва давойири он мињан табаќоти лашкар ба фано мерасиданд ва
заровати сафњо дар ифсоди њол ва итлофи моли раийят зиёдат мегашт
ва вилоят рўй ба харобї нињод ва мардум мутафарриќ шуданд.
Ва Маљдуддавла аз эњтидоми923 айёми фитна ва иттиќоди924
шарари шар(р) малул шуд ва аз аморат эъроз кард ва аз маърази уќуќи
модар бархост ва њавои нафс дар тоати ў маќњур гардонид ва халќро
аз вартаи он мењнат бирањонид ва ба мутолаати кутуб ва мунодамати
давоту ќалам машѓул шуд. Бародари ў – Шамсуддавла вилояти
Њамадон ва Ќирмисин то њудуди Баѓдод дошт. Ва Бадр ибни Њаснуя
дар ањди эшон амволи бисёр ва созу таљаммули фаровон љамъ кард
ва дар вуљўњи силот ва абвоби муруввот бар он мўљиб, ки аз хираќи
саховат ва изами њиммати ў маъњуд буд, сарф кард.
Ва Ибни Фўлод њамчунин дар айёми Оли Бўя маљоли азим ёфт ва
кори ў дар љоњу рифъат бад-он расид, ки санодиди925 Дайлам ва машоњири
Курду Аљам дар зумраи њашами ў љамъ шуданд ва ў ба Маљдуддавла ва
модараш, ки кофилаи мулк буд, нома навишт ва Ќазвин ба иќтоъ хост, то
муомалоти он дар лашкар сарф кунад ва ба муњиммоти мулк ва мумонаат
аз њавзаи давлат ва ќиём ба аворизи њољат ва мудофаати хусуми мамлакат
ќиём менамояд. Ва эшон ба њукми таќаллуси арсаи мулк ва нуќсони
байзаи давлат љавоб боздоданд ва узре пеш нињоданд. Ва ў бар эшон осї
шуд ва бар њудуди Рай метохт ва ѓорат мекард ва ноњияте, ки бар њудуди
вилояти ў буд, ба даст фаро гирифт ва иртифооти он бармедошт. Ва бадин сабаб роњњо баста шуд ва моддаи ѓаллот ва аќвот мунќатеъ гашт. Ва
Маљдуддавла ва модараш ин шикоят ба Исфањбади Фирим навиштанд
ва аз ў мадад хостанд. Ў бо њашре тамом аз лашкари Љел биёмад ва ба
каррот бо Писари Фўлод масоф дод ва аз љонибайн халќе бисёр ба фано
расиданд. Ва Писари Фўлодро захме сахт расид ва бозгашт ва ба љониби
Домѓон берун шуд. Ва чанд рўз он љойгоњ таваќќуф кард ва ба мараммаи
њол ва муолаљаи љароњоти маљрўњон машѓул шуд. Ва ба Фалакулмаолї
навишт ва аз ў мадад хост, то Рай аз бањри ў мустахлас кунад ва хутбаву
Эњтидом – 1. Барафрўхта шудани оташ 2. Сурх шудани рўй аз ѓазаб.
. Иттиќод – барафрўхта шудан, ангезидан.
925
Санодид – мењтарон, бузургон.
923
924
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сикка ва итовате муайян бар сабили мусонањат мусаллам дорад. Ва
ў ду њазор марди гузида мадад фиристод, мардоне, ки марг дар зери
машрафиёт926 шарафе бузургвор донистандї ва бар таљофї аз ясрибиёт
тасриб ва таъйир кардандї. Ва моли фаровон бар сабили мабаррат927
ва ќазои њаќќи илтиљо Писари Фўлод ба зиммати ў равон кард. Ва ў бо
он лашкар ба дари Рай рафт ва даст ба нањабу928 ѓорат дароз кард. Ва
лашкари Дайлам аз он сабаб дар балои азим ва ѓалои шанеъ афтоданд, то
Маљдуддавла ва модараш ба изтирор расиданд ва ўро истимолат карданд
ва Исфањонро бад-ў доданд ва ў биоромид ва даст аз ѓайсу фасод боздошт
ва лашкарро бо љоддаи садоду рашод овард ва моддаи шатату хилоф
мунќатеъ шуд. Ва дар санаи сабъин ва арбаъамийа (407/1016) ба Исфањон
рафт ва шиори даъвати Маљдуддавла зоњир медошт.
Ва Наср ибни Њасани Фирўзон бар он мўљиб, ки дар собиќа гуфта
омадааст, аз Биёр ва Љуманд рўй ба Рай нињод ва аз хавфи макидати
Ќобус ва никояти лашкари ў ба роњи биёбон биёмад. Чун ба Рай расид,
муддати ду сол ба њурмати тамом дар миёни ањли Рай буд, марљуъун
илайњи929 дар муњиммоти давлат ва мавсуќун бињи930 дар ройу тадбир
ва таќдиму таъхир. Пас ба иллате ва нисбати зиллате ўро бигирифтанд
ва ба ќалъаи Устунованд931 фиристоданд. Ва муддате он љойгоњ мањсур
ва маъсур буд, то раќами афв бар сари зиллати ў кашиданд ва ўро бар
ќоидаи маъњуд бо миёни мулк оварданд. Дар ин айём, ки Маљдуддавла
инзиво карда буд ва аз раёсат ба диросат гаройида ва њашами Дайлам
лаљоми тоат аз сар кашида ва даст ба татовулу тааддї бароварда ва
аз халъи рабќаи тоат эшонро монеъ ва возеъ набуд. Ва њар кас њар чї
мехост – аз ќатлу нањабу ѓорат - мекард, магар касе, ки аз сари раъфат
ё мухофати Борї таъоло ё ба сабаби таќво ва хавфи уќбо мунзаљир
гаштї. Ва Наср ба таъдиб ва таърики њама ќиём намуд ва љамъеро ба
ќатл овард ва халќеро овора кард ва оќибат њама йадан воњидатан932
шуданд ва бар Наср њуљум карданд ва перомуни саройи ў фаро
гирифтанд. Ва ў бо хавосси хеш як замон ба мудофаати эшон биистод
ва оќибат њазимат шуд ва асбобу таљаммули хеш бад-эшон бозгузошт
ва баъд аз он дар хиноќи он мењнат изтироб мекард, то сипарї шуд.

Машрафиёт – шамшер
Мабаррат – некї.
928
Нањаб – ѓанимат.
929
Мањалли марљаа, баргардида
930
Эътимод кардашуда. ..
931
Устунованд, ки ба гунањои Устунобод, Устунобоз низ зикр мешавад, ќалъаи машњур
ва мустањкаме дар Дамованд аз аъмоли Рай мебошад, ки фосилаи он то Рай дањ фарсанг
будааст.
932
Якдаст шудан, иттифоќ кардан.
926
927
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ЗИКРИ БАЊОУДДАВЛА ИБНИ АЗУДУДДАВЛА ВА
МАОЛИ КОРИ Ў
Чун вилояти Сиљистон султонро мусаллам шуд, Бањоуддавла
раѓбати муволот ва хутбати мусофоти933 ў оѓоз нињод ва ба њукми
љиворї, ки миёни њар ду мамлакат ва ќурбдорї, ки миёни њар ду вилоят
буд, њамвора сабили мукотабот ва тариќи мухотабот маслук доштанд.
Ва раъйи султонро ба њукми шарафи убувват ва хасоиси зоти ў он
таваддуд ва тањаббуб мувофиќ меомад. Ва ба њаќќи кафоати934 мулк ва
улувви шарафи њар ду хона миёни эшон дар тавшиљи луњмати ќурбат
ва таъкиди маоќиди мањаббат сухан мерафт. Ва дар ин боб сафирон
биёмаданду бирафтанд ва дилњо бар маваддат ќарор гирифт ва ниятњо
дар иттињод софї шуд.
Ва султон мехост, ки он муволот ба муљоњара расад ва он мусофот
ба мусоњара935 пайвандад. Ќозї Абоамри Бастомї, ки шайхи њадис буд,
ба Нисобур ва ваљоњати ќадру набоњати зикр ва ѓазорати фазлу рифъати
мањал ва камоли илму фасоњати нутќ ва разонати раъйи ў дар аќтори
љањон мунташир, бад-ин сафорат ба Форс омад. Ва Бањоуддавла дар
иљлоли ќадру икром ва тањсили марому талтифи мањалли он чи лоиќи
љалолати султон ва мувофиќи камоли фазоили ў буд, таќдим дошт. Ва
бар аќаби вусули ў Бањоуддавларо оризае њодис шуд ва он муњим(м)
дар таъвиќ афтод. Ва низ Фахрулмулк, ки вазиру насир ва мудаббири
мулк буд, ба Баѓдод муќим буд ва бе мушоварат ва мурољаати ў он
корро итмом мутасаввар намебуд, ќозиро ба Баѓдод фиристоданд, то
он муфовазат ба масомеи ў расонад ва ризои ў дар ин ќазийят њосил
кунад. Ва чун ќозї аз Баѓдод бозгардид, Бањоуддавла љањон холї
карда буд ва вафот ёфта ва писари ў - Абўшуљоъ ќоиммаќоми падар
шуда ва аз сарои хилофат ба таќрири мансаби ў мисол нофиз гашта ва
ўро «султонуддавла» лаќаб дода ва ќадами ў дар мулк субот ёфта ва
лашкар сар бар хати мутоваати ў нињода. Ва ба њукми он, ки мухотаб
дар он рисолат падар буд, надонист, ки љавоби он сухан бар чї ваљњ
бояд дод. Аммо ќозиро ба икроми тамом бозгардонид ва дар хулуси
эътиќод дар њавохоњї ва сулуки љоддаи мувофаќат ва иќтидо ба падар
дар мусофоту мухоласат муросалате мушбаъ ва мукотабате муставфо
исдор кард.
Ва амир Абулфаворис – бародари ў ба Кирмон муќим буд.
Миёни њар ду бародар мушоњанате зоњир шуд ва бад-он расид, ки
Мусофот – дўстии пок.
Кафоат – њаммартаба будан; њамто шудан.
935
Мусоњара – бо касе хешї кардан ба василаи зан додан ва зан гирифтан; ќудо шудан.
933
934
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султонуддавла лашкаре ба Кирмон фиристод, то он вилоят аз дасти ў
берун кунанд. Ў ба мудофаат рўй ба кор овард ва миёни эшон њарбе сахт
ќоим шуд ва лашкари Абулфаворис шикаста гашт. Ва ў ба Сиљистон
рафт бар ќасди хидмати султон ва илтиљо ба зиллу њимояту инояти
ў кард. Ва султон бар забони нуввоби амир Наср ибни Носируддин
ба бародар пайѓом дод, то маќдами ўро мукаррам гардонад ва дар
иќомати анзол ва мурооти њашами ў такаллуф вољиб бинад ва дањ
њазор динор бар сабили нисор тартиб дињад ва бад-ў фиристад.
Ва амир Наср дар таќдими ин абвоб ба ѓояте расид, ки љањониён
тааљљуб намуданд ва мўътариф шуданд, ки ба њеч ањд кас аз мулуку
салотини олам дар њаќќи њеч подшоњзода ва подшоње ин такаллуф
накардааст ва мисли он саховат аз абр ё аз дарё мустаѓриб будааст,
алалхусус аз њиммату муруввати башар. Ва зикри он масої ва сити он
аёдї ба аќосї ва адонии љањон бирасид ва дар дунё шоеъ ва мунташир
шуд. Ва чун ба њазрати султон пайваст, ба истиќболи ў берун омад ва
дар иљлолу таъзими ў муболаѓат кард ва бо ў аз зару сим ва хайлу анъом
чандон инъом кард, ки дар вањм нагунљад ва дар њиммати башарийят
наёяд, магар дар њиммати подшоњонаи султон, ки дунё пеши чашми
ў чун пашша бевазн ва чун хок беваќъ936 бувад. Ва се моњ мулозими
њазрат буд аз фарзандони салбї гиромитар ва аз бародарони насабї
азизтар. Ва баъд аз се моњ азми вилояти хеш кард ва аз султон мадад
хост. Султон ба хазоини бисёр ва созу силоњи фаровон муроот кард
ва Абўсаиди Тоиро, ки аз афозили куттоб буд ва маорифи њазрат, дар
хидмати ў равон кард бо лашкаре, ки бо њарбу зарб илф937 гирифта
буданд ва одат бар ќањру ќаср мустамир(р) карда ва чираи нањабу
ѓанимат гашта. Шеър:
Тањаммалат сањватан ухро шавокилуњо
Мин тули мо њамалат сабйан ала-л-кафали [189].
Ва амир Абулфаворис бо он лашкарњо ба Кирмон шуд ва
лашкаре, ки он љо муќим буданд, чун донистанд, ки тоќати муќовамат
надоранд, аз пеш бархостанд. Ва ў дар мамлакати хеш бар ќоидаи
маъњуд мутамаккин шуд ва Абўсайиди Тої баъд аз интизоми њол ва
истиќрори кори ў бо он лашкар, ки дар сўњбати ў буданд, бозгашт.
Ва муддате бар ин бигзашт ва аз бањри муроќабати љониб ва
муњофазати њурмати султон ва тањошї аз њадми бунёде, ки ў таъсис
фармуда буд ва ибтоли ќоидае, ки ў мумањњад гардонида буд, кас
тааррузи ў нарасонид, то султон азми Fазна кард ва њайбати рояти
ў дур афтод ва амир Абулфаворис бе зањир ва муљир бимонд.
Султонуддавла дигар бор лашкар фиристод ва ўро бишкаст ва ў аз он
њазимат ба Њамадон рафт пеши Шамсуддавла. Ва ў дар маърифати
936
937

Ваќъ – шараф, эътибор.
Илф/алф – хў гирифтан бо касе
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њаќќи ќаробат ва эњтимом ба манозими ањволи ў ва иѓтиноми ќиём ба
масолењи вай муболаѓат намуд. Ва чанд рўз пеши ў муќим буд ва баъд
аз он ба хаёле аз пеши ў мутафарриќ шуд ва андешид, ки аз љониби
Шамсуддавла бо ў ѓадре хоњад рафт ва ўро гирифта бо султонуддавла
хоњад фиристод. Бад-ин сабаб аз Њамадон ба Баѓдод рафт ва баќийяти
њоли ў дар мавзўи хеш шарњ дода ояд.

ЗИКРИ ЭЛИКХОН ВА ХОТИМАТИ КОРИ Ў
Эликхон баъд аз њазимати Балх бо вилояти хеш рафт бар ѓуссаи он
вањн муталањњиф ва дар изтироби он аљз мутаассиф. Ва бо бародари
хеш - Туѓонхон бар ќуъуд аз нусрату хумуд939 дар иъонати ў иътоб
мекард ва ба Ќадархон истиѓосат мефиристод ва таќдири осмонї
бо ў муонадат менамуд ва рўзгор дар тайсири муроди ў мунокарату
мунокадат мекард, то аз ин ѓусса бар фароши марг афтод ва аз дунё
ба дори баќо рењлат кард ва љуъи њирси ў ба тўъмаи хок сер гашт ва
њиммати ў, ки бо фалаки тадвир ва чархи асир баробарї мекард, ба
дасти ќазову таќдир забун шуд. Шеър:
Фањабњу рањан йуљро лања-л-йамму моањо
Ва лайса лањо ќутбун бимозо йудируњо.
Ва ќад йунњизу-л-усфура касрату ришињи
Ва тасќуту из ло ришун фињо нусуруњо [190].
Ва вафоти ў дар санаи салосу ва арбаъамийата (403/1012) буд
ва бародари ў бар мулки Мовароуннањр муставлї шуд. Ва бо султон
тариќи муњодоту муњоданат пеш гирифт ва талофии љароиру љароими
бародар бо ихлоси таваддуд ва исори таќарруб мутаќаббал шуд. Ва
аз љониби Чин лашкаре бо сад њазор хиргоњ ба мухосамати ў ва ќасди
билоди ислом берун омад, ки дар муддати ањди ислом кас чунон касрат
нишон надода буд бар азми итфои нури ислом ва аълои ќусури асном.
Ва надонистанд, ки таъйиди дини муњаммадї рояти њар тоѓї нагусор
кунад ва сари њар боѓї дар хок андозад.
Ва Туѓонхон аз атрофи мамолики ислом аз бањри мудофаати
эшон лашкар хонд ва аз ансори дин ва муттаввиаи940 ислом сад њазор
мард љамъ кард. Ва дар дилњои ањли ислом аз он нидои њойил ва бинои
мойил раъбе азим њодис шуд ва амдоди иртиёъ ва илтиёъ дар замоир
мутамаккин гашт. Ва ањли салоњ дар маобиду масољид дастњо ба дуо
938

Вањн – сустї кардан дар кор; суст шудан.
Хумуд љамъи хамд – 1. Фурў нишастани забонаи оташ 2. Бењуш шудан.
940
Муттаввиа – гурўњи љињодкунандагон, бе он ки љињод бар эшон вољиб бошад.
938
939
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бардоштанд ва њимматњо баргумоштанд ва Туѓонхон ба муљоњадати
он љамъ равон шуд ва дил бар истиќболи аљал ќарор дод ва нийят
бар идроки дараљаи шањодат маќсур гардонид бар умеди ваъдаи
Борї таъоло дар нусрати дин ва аълои калимаи яќин, чунонки насси
Ќуръони маљид бад-он ворид аст: «Инно ланансуру русулано ва-ллазина оману фї-л-њайоти-д-дунйо…».941
Ва чанд рўз дар маќоњими он малоњим ва маборики он маорик
ва масоќити он маоќит аз латмаи њудуди зубот942 бар худуди кумот ва
садамаи ханољири ѓузот бар њанољири он ѓувот ва зањмати маносили
анљод бар мафосили он авѓод ва ламъи бавориќи суюф ва хатфи
савоиќи њутуф ва фатњи навоири уруќ ва зарби маноњири њулуќ хун чун
савби анво ва завби андо мечакид. Ва Борї таъоло бандагони мухлиси
хешро дар њарзи амон мегирифт ва ба насри таскин ва айди матин
таъйид медод. Ва калимаи нуљуми дин ва руљуми шаётин калимаи улё
мегардонид, то як рўз оташи њарб боло гирифт ва Бањром943 нитоќ
бигушод ва даври дўстконии таъни зарб дар миёни фариќайн бидод.
Авлиёи дин дар сукри 944 шукри Борї таъоло ва тараби талаби
раъфат ва интишоќи насими љаннат ва иштиёќ ба лиќои манозили
рањмат чун фуњули њоиљ ва буњури моиљ аз ваќти ламаи фалаќ то гоњи
масќати шафаќ бо талоеи марг ба бозї даромаданд ва ба малаи аъло
ба ниёзе њарчи тамомтар њамрозї карданд. Лољарам аз њазрати ќудс
мадади тавфиќ бирасид ва аз мањабби945 лутф насими нусрат бивазид
ва ќурби сад њазор мард аз марадаи куффор бар фазои он масоф(ф)
бар замин андохтанд, сарњо видои тан карда ва љонњо ба итоби ќолаби
толиб муфораќат шуда ва ѓуроби теѓњо аз љайфаи946 куффор ѓизои
тамом ёфта ва зибоъ ва сибоъ дар хисби он маротеъ947 ба фарохї
расида. Ва ќурби сад њазор барда аз зарориву љавории эшон, ки дар
њусн бо моњ баробарї мекарданд ва дар нур аз луълуи мансур гарав
мебурданд, ба дасти ањли ислом афтод. Аз мавошиву ѓаноим аѓноми
эшон чандон њосил шуд, ки дар фазои сањро ва аќтори байдо948
намегунљид. Ва баќоёи он мадобир бирамиданд ва роњи њазимат
гирифтанд. Ва башорати ин фатњи азим ва наљањи љасим ба љумлагии
диёри ислом бирасид ва дилњо бад-он биёромид ва љонњо биёсуд ва
забонњо ба шукри Бории таъоло равон шуд.
Мо фиристодагони худро ва низ касонеро, ки гаравиданд, дар ин љањон ёрї хохем
кард… (Сураи Муъмин, ояти 51).
942
Зубот љамъи зубат – дами шамшер ё найза.
943
Бањром – 1. Номи ситораи Миррих 2. Номи фаришта 3. Номи пањлавони эронї..
944
Сукр – мастї..
945
Мањаб(б) – љои вазидани бод.
946
Љайфа – мурдори бў гирифта
947
Маротеъ – чарогоњ.
948
Байдо – биёбон.
941
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Ва бар аќаби ин фатњ Туѓонхонро умр ба охир расид ва рўњи ў
дар љумлаи арвоњи шуњадо ба љаннатулмаъво тањвил кард ва мулки
ў ба бародари ў - Абўмансур Арслонхон ал-Асам, ки дар таќво ва
муроќабати љониби илоњї ва эњтимом ба умури динї мувофиќи сирату
мутобиќи сарирати ў буд, ќарор гирифт ва њамвора бар тоату намоз
ба љамоат ва тамњиди бисоти адлу раъфат ва таљонуб аз љониби кибру
нахват мустаќим буд. Ва бар ќазийяти мувофаќате, ки Туѓонхонро бо
султон буд, бирафт ва савобиќи мусофоти ў ба лавоњиќи муохот ва
муволот маъмур гардонид.
Ва дар ањди Эликхон аќилае аз мухаддароти авлоди ў аз бањри
амири љалил Абўсаид Масъуд ибни ас-султон Мањмуд номзад карда
буданд. Дар ин айём сафирон ба итмоми он вуслат васотат карданд
ва уќдаи он мунокањат ба истењком расониданд. Ва аз сиќоти њазрати
султон љамъе аз љињати наќли он дурри ятим бирафтанд, то он вадиат ба масабби истењќоќ расонанд. Ва љумњуре аз машоњири уламои
машриќ ва аиммаи мантиќ дар хидмати мањди ў ба Балх омаданд ва он
амонат бисупурданд ва мањмулоте, ки доштанд аз молу маќол ба адо
расониданд ва ба Балх ин валима ва зифофи он карима тамом шуд.
Ва султон бифармуд, то пеш аз вусули эшон дар Балх озин бастанд ва
шањр биёростанд ва аз анвои танљиду тазйин њеч боќї нагузоштанд.
Ва султон аз љињати рафъи мартабат ва аълои дараљати писар Њирот
бад-ў дод ва ба амволи бисёру таљаммули фаровон ва зинату сози
подшоњон ўро дар шуњури санаи самонин ва арбаъамиата (408/1017)
равон кард. Ва ў ба Њирот омад ва оини адл пеш гирифт ва ба садоди
сират ва рашоди тариќат раоёи он буќъаро дар риёзи амну љинон амон
бидошт.

ЗИКРИ АМИР АБЎАЊМАД МУЊАММАД ИБН АССУЛТОН ЯМИНУДДАВЛА ВА АМИНУЛМИЛЛА
МАЊМУД
Хулосаи њол ва зубдаи аќвол дар васфи маосир ва шарњи
мафохири ў он аст, ки гуфтаанд, шеър:
Инна-с-сариййа изо саро фабинафсињи
Ва ибну-с-сариййи изо саро асроњумо [191].
Њаќ таъоло ўро ба хасоиси адаб ва майл ба маолии рутаб ороста
буд ва фазоили зоти ў бар ирќи тоњиру мањтиди зоњир далеле ќотеъ ва
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бурњоне сотеъ буд ва зоти шарифи ў дар шараф мувозии самок ва дар
рафъат мусовии афлок. Аз њиљри949 кафолат ва канафи риоят ва сиќофи
тарбияти султон чун зар аз табаши оташ софии иёр омада ва чун моњ
аз тањтушшуои зоидуннур берун хиромида, дар бадви ифоъ950 ба йафои
маолї расида ва ба одоби сайфу синон муртоз гашта ва ба макорими
ахлоќ мутањаллї шуда. Ва чун аз синни туфулийят ба замони шабоб
расид ва тариќи шањомат ба оризи ў муњит шуд, султон дар ќазои њаќќи
бунувват951 ва тартиби кори ў бар ќазийяти мурувват шароити убувват
таќдим фармуд ва аз аќоили авлоди Абўнасри Фареѓунї каримае, ки
ба љалолати исолат ва кифояти кафоат ороста буд, аз бањри ў бихост.
Ва аъмоли Љузљон бад-ў дод љои Оли Фареѓун, ки дар иззу рафъат чун
Афредун буданд ва дар њиммат чун гардун ва дар саховат чун Љайњун
буданд.
Ва Абулњасан Муњаммад ибни Мењронро аз бањри вазорати ў муайян кард ва ў бад-он њудуд рафт ва ба људе њотил ва адле шомил эњёи
раоёи он буќъат ва суккони он ноњият бикард. Ва дилњо бар мењри ў
ќарор гирифт ва њама аз хулуси њавову сидќи вало хидмату тоати ў пеш
гирифтанд. Ва чун султон рўз ба рўз осори маосир ва анвори мафохири ў дар тазоюд медид, дар њусни исору лутфи истиноъ ва њирс бар
тадриљи маконат ва ирќои мартабати ў мефузуд ва ба мазиди раъфату
њафоват ва мазоёи ихтисосу ќурбат махсус мегардонид. Ва татиммаи
њоли ду бародар дар мавзеи хеш гуфта шуд.

ЗИКРИ ТОЊАРТЇ952 - РАСУЛИ МИСР
Султон аз бадви идрок ва иноси рушд ва ваќфи њиммат бар
ѓазавоти диёри куфр ба анвори суннату осори масоии падар муќтадї ва
муњтадї буд ва бар бањс аз улуми назар ва љадал мувозиб ва аз аќоиди
ањли суннат ва мазоњиби асњоби бидъат мустакшиф ва мутафањњис ва
дар усули дин мустабсир ва дар ќамъи ањли илњод муљидду муташаммир
ва бар маърифати тафсиру таъвил ва ќиёсу далел ва носиху мансух ва
сањењу матъуни953 ахбору осор воќиф ва аз сари басират бар навозеи
нањл ва навобеи малал инкори балиѓ кардї ва ширъаи шариат аз
Њиљр//њуљр – 1. Канор, доман 2. Паноњ, канаф, њиљри тарбият
Ифоъ – ба булуѓ наздик шудани кўдак.
951
Бунувват – 1. Писарї 2. Писархондагї..
952
Тоњартї мансуб ба «Тоњарт» ва Тоњарт номи ду шањр аст дар Африќо, яке Тоњарт
ва дигаре Тоњарти љадид.
953
Матъун – таънзада, сарзанишшуда.
949
950
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ѓубори бидъат нигоњ доштї. Ба масомеи ў расониданд, ки дар миёни
раийят љамъе њодис шудаанд ва ба асњоби Миср интимоъ мекунанд
ва агарчи зоњири даъвати эшон рафз аст, ботин калимаи куфри мањз
аст. Ва аз зоти хеш насси танзилро таъвиле чанд менињанд, ки мўљиби
њадми ќавоиди дин ва рафъи маоќиди яќин аст. Ва дар ибтоли маолими
шаръ ва наќзи мароири дин мекўшанд ва аз ањкоми шариат ва ќазоёи
тариќат эъроз менамоянд.
Султон љосусонро баргумошт ва аз мавозеъ ва маљомеи эшон
таљассус кард. Марде ба даст оварданд, ки сафир буд миёни эшон
ва муќтадои эшон ва њамаро ба асмо ва симо мешинохт ва дар
зери азабаи таъзиб љамъеро ба даст боздод. Аз амокину масокини
мутафарриќ ва шањрњои мухталиф њамаро ба даргоњ оварданд ва бар
дарахт баркашиданд ва сангсор карданд. Ва тоифаи эшонро татаббўъ
кард, то њамаро нест гардонид ва сиёсат фармуд. Ва устод Абўбакри
Мањмишод,954 ки шайхи ањли суннат буд ва фозил ва мутадаййин ва
бузург, дар ин боб мувофаќати раъйи султон намуд ва њар кас, ки бадин фирќаи ѓолї ва ањли бидъати љофї интимо дошт ва аз минњољи дини
ќавим ва љоддаи мустаќим удул љуста буд, њамаро мусла гардонид.
Ва љоњи ў ба сабаби ин эњтисобу муболаѓат дар ин боб зиёдат шуд ва
матмањи риљол ва матмаи омол гашт. Ва њар ќабул, ки аз дину диёнат
ва илму амонат хезад, дар улувви шаън ва нумувви макон ба зирваи
Симок955 ва ќуллаи афлок расад, чунонки дар хабари маъсур мазкур
аст, ки Борї таъоло дунёро фармуд: «Ман хадаманї фаахдимињи ва
ман хадамака фаитъабињи».956
Ва дар аснои ин њол аз диёри Ироќ марде бархост, ки бо шаљараи
алавиён интимо мекард ва чунон менамуд, ки ба рисолат аз соњиби
Миср пеши султон меравад ва номае мастур ва њамле мавфур ба
њазрати ў мерасонад. Ва то Нисобур биёмад ва ба сабаби насаб ва
салафи шараф мубоњот менамуд ва идлолу муфохарат мекард. Ўро ба
Нисобур мавќуф карданд ва њоли ў ба њазрати султон эълом доданд
ва ў аз сари шатату тањомул њаракат кард ва ба Њирот рафт бар
азми Fазна. Ва султон мисол фармуд, то ўро бо Нисобур бурданд,
то ало рууси-л-малаи ва-л-ашњод957 рисолате, ки дорад, адо кунад, то
назоњати маљлиси султон аз њаволати ќабули сухани ў лоињу возењ
гардад ва ѓубори тўњмате бар њошияи тањорати арзи ў нанишинад. Ва
Д-р Шиор дар ќисмати ёддоштњои чопи дувуми китоб менигоранд, ки «Мањмишод»
(Мамишод) мухаффафи «Муњаммадшод» аст, ба мисли «Ањмшод», ки мухаффафи
«Ањмадшод» ва Хоќонї ќасидае дар мадњи ў дорад.
955
Зирваи Симок – ѓояти баландї ё худ нўги њар як ду ситора,ки дар пои Асад бошанд
ва он дуро «Симокони» номанд.
956
Худо (дар дунё хитоб кард, ки): Эй дунё, њар кас ба ман хидмат кард, ту низ ўро
хидмат кун ва њар кас туро хидмат кард, ўро дучори ранљ гардон.
957
Дар њузури бузургони ќавм ва њозирон
954
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чун ўро бо Нисобур оварданд ва аз аќволу афъоли ў кашф карданд,
дар сўњбати ў чанд китоб ёфтанд, ки ањли ботин тасниф карда буданд
– муштамил бар муњол ва уѓлутае чанд, ки сухани маљонину васвоси
ањли барсом958 аз он бар бунёдтар бувад - на аз маъќул њуљљате ва на аз
манќул баййинате ва на онро мањсуле ва на адиллаи онро муносабат
бо мадлуле. Ва устод Абўбакр дар боби муќтадои ў бо ў мунозара кард,
ўро бар мањакки имтињон иёре наёфт ва сухани ўро дар таќрири њаќ
эътиборе надид. Ў дар ѓумори ин муљодалат маќоми хеш бишинохт
ва бидонист, ки худро бад-ин сафорат дар вартаи њалок андохтааст ва
нишонаи тири даммор959 карда. Ўро ба њазрати султон фиристоданд
ва дар маљлисе ѓос(с)960 ба аъёну аимма ва ќуззоту вуљўњи фуќањо ва
ѓуззот њозир карданд ва Њасан ибни Тоњир ибни Муслими Алавї аз
шоњидони он машњад ва њозирони он мањфил буд.
Ва ќиссаи ин саййиди бузургвор он буд, ки дар содоти толибия
аз фарзандони Њусайни Асѓар аз љадди ў ваљењтар961 ва набењтар962 кас
набуд ва ба ясори њол ва касрати мол аз њама гузашта буд ва Муъиз(з)
– халифаи Миср963 кас бад-ў фиристод ва духтари ў аз бањри писари
хеш - Азиз мехост. Ва сабаби ин хутбат он буд, ки ў дар сарои хеш
руќъае ёфт - ин ќитъа бар он навишта, шеър:
Ин кунта мин Оли Абї Толибин
Фаахтиб ило баъзи Банї Тоњири.
Фаин раока-л-ќавму куфуван лањум
Фї ботини-л-амри ва фї-з-зоњири.
Фаумму ман суффиња хузиййатун
Йаъаззу минња-л-базра би-л-охири [192].
Ва ин шоир модари ўро бо Хузистон бад-он нисбат кардааст,
ки модарљадди ў Муњаммад ибни Абдуллоњ ибни Маймуни Хузї буд
ва Муслим аз мусоњарати Муъиз ва мувосалати ў бар истеъфо буд
ва ўро куфв намешинохт, љавоб боздод, ки њар як аз духтарони ман
дар њиболаи никоње аст. Ва Муъиз(з) бад-ин сабаб ўро мањбус кард
ва њар чї бад-ў мешинохт, аз њитоми дунёвї бистад. Ва оќибат бар
дасти ў њалок шуд ва бар кайфияти њоли ў касро вуќуф наяфтод. Баъзе
гуфтанд, ўро ба ќатл оварданд ва пинњон дар хок карданд. Ва ќавме
гуфтанд, аз њабс бигрехт ва дар баъзе аз водии Њиљоз мунќатеъ шуд.
Ва Тоњир падари Њасан ба Мадина рафт ва он љойгоњ амир
Барсом – номи бемориест, ки шахси бар он мубталогашта њазён мегўяд; зотулљунуб.
Даммор – њалок
960
Њамин тавр омада ва бино бар ишораи Љаъфари Шиор дар нусхаи дигар ба љои он
вожаи «хос(с)» омада, ки ин асањ аст.
961
Ваљењ – 1. Соњиби љоњу ќадр 2. Раис, мењтари ќавм.
962
Набењ – 1. Њушёр, огоњ 2. Шариф, бузургвор.
963
Муъиз(з) ли дини-л-Лоњ Абўтамим аз Хулафои Фотимии Миср буд, ки солњои 952975 њукумат рондааст.
958
959
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шуд ва Абўалї ибни Тоњир писари ам(м) ва домоди ў буд ва дар
сўњбати ў ќойим. Чун Тоњир вафот ёфт, Абўалї дар аморати Мадина
ќоиммаќоми ў шуд. Ва баъд аз вафоти Абўалї Њонї ва Мањаннї писарони ў аморат бигирифтанд ва Њасанро ба сабаби ќусури њоли ў
дар сарвату мукнат дар њисоб наёварданд. Ва ў бад-ин сабаб ба Хуросон
омад ва ба њазрати султон илтиљо сохт. Чун Тоњартї ба рисолат омад,
шариф Њасан забони ваќиат дар ў кашид ва ўро аз интисоб бо давњаи
рисолат ва шаљараи нубувват нафй кард ва ба ибоњати хуни ў фатво
дод. Ва султон њукми Тоњартї бо Њасан андохт ва саййид Њасан ўро
бикушт. Ва аз амирулмўъминин ал-Ќодир Биллоњ дар боби Тоњартї
мисол расида буд ва ба сиёсати ў ва таассубу тасаллуби дин ва тамсилу
танкили ў ишорат рафта. Ва чун хабари ќатли ў ба Баѓдод расид ва
салобати дини султон маълум шуд ва забони асњоби аѓроз ва азли
уззол баста гашт, амирулмўъминин онро ба ињмод маќрун дошт ва ба
мавќеи ќабул афтод ва масали Тоњартї чунон буд, ки гуфтаанд, шеър:
Ва ман йашраби-с-сумма-з-зуъофа фаиннању
Њаќиќун бианёби-л-манойа-н-навоњиши [193].

ЗИКРИ АМИР АБУЛАББОС МАЪМУН ИБНИ
МАЪМУНИ ХОРАЗМШОЊ ВА ХОТИМАТИ КОРИ Ў ВА
РАСИДАНИ МУЛКИ ВАЙ БА СУЛТОН
Чун мулки Хоразм аз Маъмун ба писари ў - Абўалї расид ва
вилояти Хоразм ва Љурљония ўро мусаллам шуд, хоњари султонро дар
никоњи худ овард ва асбоби ќаробат муаккад гашт ва хонњо яке шуд
ва ин ќоида то охири ањди ў мумањњад буд. Баъд аз инќирози амри
ў бародари вай - Маъмун ибни Маъмун964 ба љои ў бинишаст ва ба
султон фиристод ва манкуњаи бародарро хитбат кард ва аз мазиди
хулус ва вуфури нусуъ дар хидмат эълом дод. Ва султон мултамаси ў
ба эљоб маќрун дошт ва њоли њар ду давлат дар иштироку иштибок ва
иттињод дар видод мунтазам шуд, то султон аз ў илтимос кард, ки дар
964
Абулаббос Маъмун ибни Маъмуни Хоразмшоњ (ваф.с. 1017) сеюмин фармонравои хо-надони Маъмуниён (с.њукм. 1008-1017). Баъди вафоти бародараш – Абулњасан
Алї ибни Маъмун (с. њукм. 997-1008) ба тахти салтанат нишаст. Ў соли 1015 аз Мањмуди
Ѓазнавї хост, ки зављаи бародари марњумашро, ки хоњари Султон буд, ба аќди никоњи
хеш дарорад. Пас аз мувофаќати Султон Мањмуд риштаи алоќаи онњо истењкоми бештар
пайдо кард. Вале рафтори хушомадомези ў ба Ѓазнавиён ба лашкариёни Хоразм писанд
наомад ва эшон алайњи ў исён бардоштанд. 17.03.1017 ўро, ки беш аз 23 сол надошт, ба
хорї ќатл ва бародарзодаи ў – Абулњорис Муњаммад ибни Алиро бар тахт нишонданд.
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мамолики хеш хутбаву сикка ба номи ў бикунад. Ва дар танаљљузи ин
њол расуле фиристод ва ў дар ин боб бо аъёни атбои хеш машварат
кард. Њама сар аз ин тањаккум бипечиданд ва ибову илтиво ва нифору
истикбор пеш гирифтанд. Ва гуфтанд: «Модом мулки ту ба истиќлолу
истибдод мусаллам бошад ва аз вусмати ширкат масуну мањфуз, мо
камари хидмат бастаем. Ва агар ту мањкуми дигаре хоњї буд, мо дар
мухолафат шамшерњо берун кашем ва туро маъзул кунем ва дигареро
ба подшоњї фаро дорем».
Расул бо хидмати султон омад ва ин калима, ки ба мушофања шунида буд ва муояна дида, бозронд. Ва ањли Хоразм дар авоќиби сухани хеш ва љуръат, ки бар валинеъмати худ карда буданд, андеша карданд ва аз хотимати он ќавли фазеъ ва радди шанеъ њаросон шуданд
ва муќаддами њама Янолтекин буд – соњибљайши Маъмун. Ба тадбири
кор машѓул шуданд ва ба њилату ѓилат бад-он расониданд, ки рўзе
ногоњ бар одати салом ба хидмати ў рафтанд ва хабари вафоти ў аз
андарун берун омад ва њаќиќати њол маълум нашуд, ки чи гуна афтод?
Ва љамъи лашкар бар байъати писари ў муљтамаъ шуданд ва ўро ба
љои падар биншонданд ва донистанд, ки султон аз ин њодиса мумтаиз
шавад ва интиќоми ин љарима бихоњад. Бо якдигар бар мухолафати
султон муњолафат карданд ва ба уњуду мавосиќ истизњор бастанд, ки
агар аз љониби султон ќасде равад, њама йадан воњидатан бошанд ва ба
љавоби ў ќиём намоянд. Ва њамоно ин калима талќини иќболу давлати
султон буд ва мўљиби ин азимат саодати айёми ў то ба василати ин
мухолафат он мамлакат дар мамолики ў афзояд ва бо дигар вилоёти ў
музоф гардад.
Ва султон бо лашкаре тамом ба Хоразм рафт ва Янолтекин бар
талиаи султон шабехун кард. Ва Абўабдуллоњи Тої бо љамъе, ки талиа
буданд, бо эшон ба муњорабат биистоданд ва хабари мувоќааи965 эшон
ба султон расид, бо лашкаре рўй бад-эшон овард ва аз ваќти тулўи
ливои субњ то истивои офтоб миёни эшон мунољазат рафт. Ва хоразмиён
бар умеди зафару нусрат пой бияфшурданд ва надонистанд, ки ѓадр
ќилодаест, ки як тарафи он ољили ор аст ва дигар тараф ољили нор ва
хиёнат бо валинеъмат мўљиби вуболу наколу доияи хисору идбор966.
Ва чун рўз ба ваќти завол расид, аз садмаи хуюлу зањмати фуюл халќе
бешумор аз лашкари Хоразм бар сањрои он разм бељон гашта буданд
ва боќї рўй ба њазимат оварда ва дар миёни бешањои соњили Љайњун
мутафарриќ шуда ва ќурби панљ њазор мард асир гашта.
Ва Янолтекин љањд кард, то магар аз Љайњун бигзарад ва љон берун барад, надонист, ки ѓодирро дар шашдараи ѓадр роњи халос бастааст ва махласу махраљи наљот масдуд ва сазои макри бадсигол њар
965
966

Мувоќаа – набард, пайкор.
Идбор – мунњазим шудан дар њарб.
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оина бирасад. Чун дар киштї нишаст, бо дигаре ба сабабе аз асбоб
хусумате оѓоз нињод ва миёни эшон ба муљодалат кашид ва ў Янолтекинро бибаст ва миќвати киштї ба дасти маллоњ дод, то ўро ба лашкари султон супорад. султон ўро бо дигар асирон пеш хонд ва аз мўљиби
љуръат бар валинеъмат суол кард. Ў чун донист, ки халос нахоњад ёфт,
љавобњои сахт дод ва боќї асирон сар дар пеш афканданд ва аз ташвиру
хиљолат љавоб надоданд. Ва султон бифармуд, то баробари мадфани
Маъмун дарахтњо фурў бурданд ва њамаро бар дарахт кашиданд ва
бар девори мадфани ў бифармуд навиштан: «Њозо ќабру фулони ибни
фулонин баѓо алайњи њашамуњу ва иљтараа ало дамињи хадамуњу,
фаќаййаза-л-Лоњу таъоло лању Йамину-д-давлати ва амину-л-миллати
њатто интасара лању минњум ва салабањум ала-л-љузуъи ибратан лин-нозирина ва ойатан ли-л-оламина»967. Ва боќии асиронро ѓулњо бар
гардан бастанд ва ба Fазна фиристод ва дар матмура боздошт ва баъд
аз муддате њамаро озод ва мутлаќ гардонид ва дар зумраи мустахдимони давлат ба диёри Њинд фиристод. Ва Хоразм ба њољиб Алтунтош
дод, то баќоёи ањли фасодро татаббўъ кард ва њамаро бех барканд ва
кори вилояти Хоразм ба амну роњат расид, золика таќдиру-л-азизи-лалим.968

ЗИКРИ ФАТЊИ МАЊАРРА969 ВА ЌИННАВЉ970
Чун султон аз муњимми Хоразм фориѓ шуд ва он вилоят бо
дигар вилоёту мамолики султонї музоф гашт, хост, ки то охири сол
осоише дињад ва андешаи ѓазве мубаййит гардонд, ки чун рўи бањор
бихандад, он андеша ба итмом расонад. Ва бар љониби Буст њаракат
кард, чун офтоб, ки ба ваќти он, ки ќасди љониби шимол кунад ва ба
нуќтаи эътидол расад, љањон аз ў зебу зинат гирад ва атрофи замин
ороиш ёбад. Ва чун ба Буст расид, ба мутолааи аъмол ва таљдиди ањду
ањволи раийят машѓул шуд, то Борї таъоло асбоби вусул ба маќарри
Ин ќабри фалон ибни фалон аст. Зердастонаш бар вай ситам карданд ва ба рехтани
хунаш љарї шуданд. Пас Худованд Султон яминуддавла ва аминулмиллатро барои гирифтани интиќомаш аз эшон муайян кард. Ин подшоњ ононро ба дор зад, то ибрат барои
бинандагон ва нишона барои љањониён бошад..
968
Ва он танзиму барќарор сохтаи Худои тавонои доност (Сураи Ёсин, ояти 38).
969
Мањарра – ибодатгоњи њиндуён
970
Ќиннављ, ки бо гунањои Ќаннуљ, Ќанављ, Канављ низ дар сарчашмањо зикр шудааст,
шањрест дар ноњияи Фаррухободи Њиндустони кунунї ва воќеъ дар масофаи панљ мил аз
рўди Ганг.
967
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иззу макони мулк муяссар гардонд. Ва аз он љойгоњ тахмири971 раъй ва
тадбири андешаи ѓазв пеш гирад. Ва Худои таъоло бар ќазийяти меоде,
ки дар таъйиди дин ва нусрати шариати муњаммадї фармудааст, дар
боби ў он ваъда ба инљоз расонад ва эъљози Каломи маљид, ки бадин маонї ворид аст, ба тањќиќ пайвандад, агарчи масофати маќсад
имтидоде дошт ва роњ дур гашта буд ва аѓлаб билоди Њинд дар диёри
ислом афзуда ва њама ба шиори даъвати њаќ ороста шуда ва сирри
куфр љуз дар замири Ќашмир номонда ва то бад-он њудуд биёбонњое
дурдаст буд, ки мурѓ дар њавои он наљунбидї ва бод дар фазои он гум
шудї.
Ва дар ин айём ќурби бист њазор мард аз муттаввиаи ислом аз
аќсои Мовароуннањр омада буданд ва мунтазири айёми њаракати султон нишаста ва шамшерњо кашида ва такбири муљоњадат зада ва љонњо
дар роњи ињтисоб бар кафи даст гирифта ва танњо дар бозори «иннал-Лоња иштаро мина-л-муъминина анфусањум ва амволањум бианна
лањуму-л-љанна»972 бар «ман йазид»973 дошта, давоии њиммату бавоиси
нањмати эшон муњаррики азму муњарризи ќасди султон шуд ва хост, ки
бо он њашр ба ноњияти Ќиннављ равад. Ва ин ноњияте аст, ки аз бадви
олам њеч подшоњи бегона бар он буќъаи рафъа даст наёфтааст ва пой
нанњода, магар Гуштосб, ки заими мулук ва сари подшоњон буд.
Ва аз Fазна то он навоњї се моњ роњ буд ва султон баъд аз
истихорат азимат бар он ѓазв мусаммам кард ва аз лаззати хобу ќарор
муфораќат намуд ва бо он љамъи ѓафир ва љамъи касир аз сари шавќи
саодат ва њирси шањодат ба ишдоќи974 он маховиф ва афвоњи он таноиф
фурў рафт. Ва аз рўдњои Сайњун ва Љелам975 ва Чандроња976 ва Эроя
ва Байтњарз ва Шаталдар977 гузар кард ва дар њиётати њифзу сиёнати
њирзи Бории таъоло аз ин ѓамарот ба саломат берун афтод. Ва ин љумла
рўдњое аст, ки сангњои гарон бигардонад ва ба сари савор дарояд ва
лутфи Борї таъоло ўро аз мазоири он маобир нигоњ дошт. Ва њар куљо
расид, расулон ба истиќбол омаданд ва камари тоат бибастанд ва беш
аз андозаи ќудрату истатоат хидмат карданд.
Тахмир – сириштан, моя задан..
Худо аз мўъминон љонњо ва молњои эшонро харид, то ин ки бињишт ононро бошад
(Сураи Тавба, ояти 111).
973
Кї зиёдат мекунад? Ин љо муаллиф ишора ба ояти ќуръонї мекунад, ки дар он гуфта
мешавад: «Йавма наќулу лиљањаннама њали-мталаъта ва таќулу њал мин мазид», яъне «
Рўзе аз дўзах мепурсем, пур шудї? Ва ў мегўяд: Оё зиёдатї њаст?» (Сураи Ќоф, ояти 30)..
974
Ашдоќ љамъи шидќ – рухсорањо.
975
Љелам – яке аз панљ рўди азими Панљоб мобайни Пешовар ва Лоњур ва роњаш аз
васати шањри Кашмир мебошад. .
976
Чандроња низ рўде аст дар Њиндустон.
977
Шаталдар номи рўдест аз рўдњои шимоли ѓарбии Њинд. Дар бораи ду рўди
ќаблуззикр иттилое ба даст наомад.
971
972
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Ва чун ба наздикии Ќашмир расиданд, Чанкї ибни Самњї, ки
соњибдарби Ќашмир буд, ба хидмат пайваст, чи донист, ки бо фарти
баъсу њайбати шамшери ў љуз ислому истислом чора нест. Камари
бандагї бар миён баст ва ба ќалоузии978 лашкари султон биистод ва
дар пеш мерафт ва водї баъд аз водї мегузошт. Ва њар шаб пеш аз
наъраи хурўс ѓиреви нойу кўс бархостї ва аз њаракати сипоњ замин
мутазалзал гаштї ва то охири рўз манзил мегузоштандї, то бистуми
раљаби санаи тисъин ва арбаъамиата (20.7.409/2.12.1018) Мољун бо
паси пушт гузошта буданд ва навосии он ќилоъ ва сиёсии он биќоъ
дар ќабзаи мурод гирифта, то ба ќалъаи Барна аз вилояти Њирдаб
расиданд ва ў подшоње буд аз љумлаи подшоњони бузурги Њинд. Ва
чун бар касрати ансори ислом иттилоъ ёфт, дарёе дид аз лашкар, ки
мављ мезад. Бо ќурби дањ њазор мард фурў омад ва ба шиори даъвати
ислом тазоњур намуд ва ба саодати њидоят мустасъад шуд. Ва аз он љо
ба ќалъаи Кулчанд рафт ва ў аз љумлаи фароинаи шаётин ва рууси он
малоин буд, умр дар каф гузошта ва ба њайбати мулк ва бастати њукм
аз муоразаи фуњул ва муморасати нусул истиѓно ёфта ва касро бар ў
фурсати таѓаллуб нобуда ва санодиди ќурум ва машоњири мулук ба
аљз рўй аз ў бартофта ва ба иззати њолу касрати мол ва ќуввати афёлу
шавкати риљол ва маноиту манозил ва њисонати маоќил аз тавориќи
айём ва њаводиси рўзгор масуну мањрус монда. Чун дид, ки султон
оњанги муљоњадати ў кард, асбобу њашам ва хуюлу фуюли хешро
тартиб дод мустазњари бешае, ки шўълаи офтобро дар манобати он
роњ набудї ва сўзон аз авроќу аѓсони он бар замин нарасидї.
Ва султон талоеи худро фармуд, то хештанро дар миёни бешањо
андохтанд ва аз болои ќалъа роње биёфтанд ва чун дарёи ахзар
«Аллоњу акбар» заданд ва дар сари куффор афтоданд ва шамшер дар
эшон бастанд ва халќеро бар замин андохтанд. Ва эшон замоне ба
муќовамат биистоданд ва њамлањои паёпай меоварданд ва чун борон
тирњои паррон мерасониданд ва ќудрати Бории таъоло ањли исломро
аз њадди шамшер ва нўки синон нигоњ медошт, шеър:
Казока суйуфу-л-њинди танбу зуботуњо,
Ва таќтаъу ањйонан манота-л-ќалоиди [194].
то маълум шавад, ки корњо дар ќабзаи ќудрати Бории таъоло
аст. Ва шамшер агарчи ба баъси шадид ва њадди њадид мавсуф аст,
маъмури амру мањкуми њукми таќдир аст, агар дар хуни мусалмоне
нофиз шавад, њикмат дар он истишњоду саодати меод бувад ва агар
нобе шавад, сабаби эъљози ќудрату изњори ибрат бошад. Ва он
махозил аз он њолат тааљљуб намуданд ва чун осори ансори дин муояна
бидиданд ва нубувви аслињаву олоти хеш мушоњадат мекарданд, бо
978
Ќалоузї – саворонеро гўянд, ки ба љињати муњофизати лашкар дар беруни лашкар
ме-бошанд.
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якдигар мегуфтанд: «Ин тоифа на аз љинси инс ва зумраи башаранд!
Шамшерњои мо, ки сахраи саммоъ мегузорад ва аз барќи хотиф њикоят
мекунад, аз мафориќи эшон муфораќат мекунад ва аз манокиби эшон
танаккуб мељўяд. Магар хизлоне дар роњ аст ё адборе рўй намудааст!».
Ва надонистанд, ки шумии туѓён ва куфрону нишони нуњусат фисќу
исёни эшон буд. Ва ба иттифоќ худро дар миёни об афганданд, то магар
касрати об ва ѓазорати мављ воќї ва њомии эшон шавад. Ва маълум
накарданд, ки агарчи об мояи њаёт ва моддаи зиндагонї аст, ќудрати
Бории таъоло онро сабаби њалоку дамор тавонад гардонид ва дар
њасми моддаи куфр ва ќатъи силсилаи ширк шарики шамшери ѓузот
ва зањири979 тоифаи њудот980 донад сохт, то баъзе ба теѓ даромаданд
ва бархе дар об ѓарќ гаштанд, чунонки миќдори панљоњ њазор мард
аз эшон њалок шуданд ва ба дўзах расиданд. Кулчанд ханљар берун
кашид ва зани хештанро ба ќатл овард, пас шиками хеш фурў дарид
ва дар роњи дўзах рафиќи фариќи хеш гашт ва аз ѓаноими эшон саду
њаштоду панљ сар фил бо дигар анвои ѓаноиму анфол ба султон расид.
Ва аз он љо ба шањре рафт, ки маъбади ањли Њинд буд. Чун он љо
расид, шањре дид аз ѓароиби мабонї ва аљойиби маѓонї, ки мегуфтанд
аз мабонии љин(н) аст ва кайфияти он љуз ба муоянат дар идрок наёяд
ва уќул њикояти номаќбул дорад, аз сангњои азим девор бароварда ва
бар талле баланд ќавоиди он устувор карда ва бар њаволї ва љавониби
он њазор ќаср аз санг бунёд нињода ва онро бутхонањо сохта ва ба
масомир муњкам карда. Ва дар воситаи шањр як хона аз њама олитар
бино сохта, ки аќломи куттоб ва хомаи наќќошон аз тањсину тазйини
нуќуши он ољиз ва ба ѓояти тааннуќу танаввуќи он нарасад. Ва дар
номањое, ки султон аз он сафар навишта буд, чунон шарњ дода буданд,
ки агар касе хоњад, ки мисли ин абния иншо кунад, сад њазор бор њазор
динори сурх бар он харљ шавад ва дар муддати дувист сол бар дасти
устодони чобукдаст ба итмом нарасад.
Ва дар љумлаи санамњое, ки ба хидмати султон оварданд, панљ
санам буд аз зари сурх сохта, ба миќдори панљ газ дар њаво бидошта
ва ду ёќут дар чашмњои яке аз он љумла таркиб карда, ки агар султон
дар бозори арз биёфтї, ба панљоњ њазор динор мустархас981 дидї ва
ба раѓбате тамом бихаридї. Ва бар санаме дигар порае ёќути азраќи
обдор буд ба вазни чањорсаду панљ мисќол ва аз ду пои санаме чањор
њазору чањорсад мисќол зар ба вазн даромад ва санамњое симини
садпора зиёдат буд, ки вазни он љуз ба рўзгори дароз ба эътибори
мавозин ва маойир маълум нагаштї.
Ва султон бифармуд, то он бутхонањоро оташ дарзаданд ва хароб
Зањир – мададгор, њампушт, ёр.
Њудот љамъи њодї – њидояткунанда.
981
Мустархас – мустархис, арзоншуморанда.
979
980
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карданд. Ва аз он љойгоњ бигузашт бар азми Ќиннављ ва ба тасњифи он
фол гирифт ва муаззами сипоњро бозпас гузошт, то магар Рољипол ройи Ќиннављ чун хиффати аъвони султон бинад, субот намояд. Ва
пеш аз мудофаат ва мусодамат аз њазимат ор дорад, чи ў муќаддами
мулуки Њинд буд ва њама тоати ўро гардан нињода буданд ва ба
рифъати шаъну иззати макони ў мўътариф шуда. Ва дар ин масофат
ба њар буќъае, ки расид, њар ќалъае, ки дид, бистад ва хароб кард ва
сабоё ва ѓаноими он бардошт, то сомини шаъбон (8.VIII/20.XII.1018)
ба Ќиннављ расид. Рољипол аз пеш бархост ва аз оби Ганг гузар кард.
Ва ин об дар заъми ањли Њинд шарафе ва хатаре азим дорад ва манбаи он чашмаи хулд шиносанд ва мурдаро чун бисўзонанд, дар он об
пошанд ва онро зубдаи њасанот ва туњраи осом ва саййиоти982 ў донанд. Ва аз роњњои дур рањобин ва бароњима биёянд ва худро дар он об
шўронанд983 ва онро сабаби наљот ва рафъи дараљоти хеш шиносанд.
Султон ќалъањои Ќиннављро татаббўъ кард, њафт ќалъа дид бар
канори оби Ганг нињода ва ќурби дањ њазор бутхона дар ин ќилоъ
бино карда ва ањли Њинд ба хурофот ва акозиби хеш нисбати бадви он
мабонї ба дувист-сесад њазор сол карда ва бар он эътиќод нашъунумў
ёфта ва аќоиди эшон бар он мустамир(р) гашта ва ба таќлиди аслоф дар
он маобид ниёзманд шуда ва ба ваќти њољот перомуни он тавоф карда
ва зориву тазаррўъ намуда. Муаззами ќавм аз хавфи лашкари султон
автон бозгузошта буданд ва баъзе бар љой монда. Султон дар як рўз
он њафт ќалъа бистад ва ѓорат кард ва аз он љойгоњ ба ќалъаи Муниљ,
ки ќалъаи «Бароњима» мехонданд, тохтан кард ва ањли он ќалъа ба
муќовамат бозистоданд. Ва чун бидонистанд, ки мукнати984 субот ва
ќудрати наљот нест, худро аз шурфањои ќалъа ба зер андохтанд ва
баъзе худро бар синони найзањо ва њадди шамшерњо заданд ва љони
нопоки хеш ба дорулбавор985 фиристоданд.
Ва султон аз он љо бо ќалъаи Осї рафт ва он ќалъа Љандболбањур
дошт ва ў аз мутањаввирони Њинд буд - музтазњар ба бастати986 мулк
ва касрати љунуд. Ва ройи Ќиннављ аз ў танг омада ва борњо ќасди
вилояти ў карда ва ба аљз бозгашта. Ќалъаи ў дар воситаи бешањое
баанбўњ нињода ва перомуни он хандаќе амиќ кашида. Ва чун Љандбол
зањмати мавокиб ва садамаи марокиби султон дид, донист, ки аљал чанг
ба гиребон ёзидааст ва малакулмавт дандон бар ќалъи987 ў тез карда,
ќалъаи хеш фаро замин шикофт ва роњи гурез гирифт. Ва нуљуми дин ва
Туњраи осом ва саййиот – поккунандаи гуноњњо ва бадињо.
Шўрондан – шўридан, шўйидан, шустан.
984
Мукнат – ќудрат, тавоної.
985
Дорулбавор – љањаннам.
986
Бастат//Бустат – фаррухї, кушодагї; фазилат.
987
Ќалъ – аз бех баркандан.
982
983

262

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

Тарҷумаи Таърихи Яминӣ
руљуми шаётин ва ансори султонуссалотин бар аќаби эшон мерафтанд
ва мекуштанд ва меѓоратиданд. Ва Љандбол њамеша ба атбои хеш
маѓрур буд ва эшонро аз кумоти катоиб ва њумоти маќониб шинохтї.
Чун сурати абтол ва савлати риљоли султон мушоњадат кард, бидонист,
ки аз махраќаи мулоиб988 то мухораќаи далерони муѓолиб басе роњ аст
ва камони муљаллињони989 хунхор на ба бозуи муњаллиљони990 дасткор
аст.
Ва чун султон аз Љандбол бипардохт, рўй ба Љандрой нињод ва ў
соњиби њисне њасин буд ва мегуфт, шеър:
Атасту бианфин шомихин ва тановалат,
Йадойа-с-сураййо ќоъидан ѓайра ќоими [195].
Њаргиз миќвади инќиёд ба кас надода буд ва љуз тааззузу
таљаббур нашинохта ва миёни ў ва Барўљибол ба каррот муновашот
рафта ва њарбњои азим ќоим гашта ва халќе бисёр аз љонибайн ба фано
расида ва дасти муѓолабат миёни эшон ќоим гашта ва аз сари зарурат
њаќни димоъ991 ва савни зимоъ992 ба муводаат ва мусолањат расида. Ва
оќибат Барўљибол духтари ў дар никоњи писари хеш - Бањимол оварда
аз бањри њасми моддаи хусумат ва истидомати абвоби улфат. Ва писар
пеши ў фиристод, то ин вуслат ба итмом расад ва асбоби мушоракат
дар абвоби неъмат мумањњад гардад ва зотулбайн муттањид шавад. Ва
чун домод дар дасти ў афтод, ўро бигирифт ва банд барнињод ва ивази
моле ва асбобе, ки бар дасти падараш талаф шуда буд, аз ў мутолабат
кард. Ва Барўљибол аз ин њол ољиз омад ва истихлоси писарро чора
надонист.
Ва дар аснои ин мухосамот роёти султон бад-он њудуд расид ва
маоќилу њусуни диёри Њинд бар дасти ў зеру забар шуд. Ва Барўљибол
аз нињеби султон ба яке аз мутааззизони аќсо диёри Њинд илтиљо сохт
ва љон берун бурд. Ва Љандрой ба вусуќи муноати ќалъа ва њисонати
њисн ва касрати лашкар азми мудофаат мусаммам кард ва мустаидди
кор шуд. Бањимоли мањбус, ки домоди ў буд, кас бад-ў фиристод ва
гуфт: «Мањмуд на аз љинси акобири њунуд аст, ки бо ў бар руќъаи
муњорабат мулоабат шояд кард, ё дар маърази роёти ў субот тавон
намуд. Басе ќалъа аз ќалъаи ту њасинтар ба њомун овардааст ва басе
ќувват аз ќуввати ту матинтар забун кардааст. Њазимат аз ў ѓанимат
бояд шинохт ва аз аъвону ансори ў роњи нифору фирор бояд талабид.»
Ин насињат ќабул кард ва асќолу анфол ва амволу афёли хеш дарњам
Мулоиб – бозигар.
Муљаллињон – њамлаварон.
990
Муњаллиљон – њаллољикунандагон.
991
Њаќни димоъ – боздоштан, нигоњ доштани гиря.
992
Савни замоъ – њимояти рамаќи љон.
988
989
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баст ва ба кўње, ки бар Сури фалак993 ба мунотања мекўшид ва бешае, ки
рўи замин аз чашми кавокиб мепўшид, илтиљо кард ва пардаи таврият
дар рўи маќсади хеш кашид ва касро маълум нашуд, ки бар кадом
љониб рењлат кард ва куљо афтод. Ва ѓарази Бањимол аз он насињат
ва тањрибу таѓриби Љандрой он буд, ки аз њуљуми лашкари султон
ва таклифи калимаи имон метарсид ва меандешид, ки чун аъмом ва
аќориби хеш дар њиболаи ислом ва истислом баста шавад.
Ва чун султон бирасид ва он ќалъа бистад ва ба амволу ѓаноими он
мутафаррид шуд ва лашкари ў аз хасби он ќалъа ба мартае њаний(й)994
ва марбае саний(й) расиданд, аз он фатњ бо фавоти маќсуд ва ифлоти995
кофири кануд лаззате наёфт ва ба њусули он наљањ розї нашуд, то
дар миёни манобити ашљор ва масоќити ањљор пайи ў бигирифт ва
ќурби понздањ фарсанг бар асари ў рафт ва бисту панљуми шаъбон
(25.8/6.I.1019) дар ў расид ва авлиёи давлатро бар иќтисосу иќтиноси ў
тањриз дод. Ва он махозил рахту бунаи худ бирехтанд, то магар ваќояи
љону сабаби халоси эшон шавад. Ањли ислом бад-он илтифот нанамуданд ва љуз ба абадаи нор996 ва анадаи997 куффор ва ташаффї ба дарки
сор998 розї нашуданд. Ва се рўз паёпай дар пайи эшон мерафтанд ва
мекуштанд ва созу силоњ мебистаданд. Ва баъзе аз филони эшон ба
ќањр ба даст оварданд ва баъзе ба тавъ999 бо маробити султон омаданд
ва эшонро «худойовард» ном нињоданд. Ва султон ба латоифи сунъи
Бории таъоло ва авоиди карами ў шукр мегуфт, ки филе, ки љуз ба
истеъмоли њиял ва таовуни аъвон ва таљаллуди мардон ба даст наёяд,
ба лутфи илњоми ў аз маобиди асном муфораќат кунад ва рўй ба
хидмати маоњиди ислом нињад. Шеър:
Ќул ли-л-амири абадта њатто,
Ќад атока-л-филу абдо [196].
Ва аз хазоини Љандрой аз зару сим ва љавоњири нафис ва явоќити
самин се њазор бор њазор динор њосил шуд ва касрати барда ба љое
расид, ки аз ду дирам то ѓояти дањ дирам ќимат њар як зиёдат нашуд. Ва
ин мавќиф тирози дигар мавоќифу маѓозии султон шуд ва башорати
он аз њудуди Машриќ то аќсои Маѓриб бирасид.

Сури фалак - номи яке аз бурљњои фалак.
Мартае њаний(й) - чарогоњи хуш.
995
Ифлот – фавт кардан.
996
Абадаи (љамъи обид) нор – парастандагони оташ.
997
Анада љамъи онид – ситезагарон.
998
Ташаффї ба дарки сор – осудахотир шудан бо дарёфти кина ё интиќом.
999
Ба тавъ – ба иродаи хеш.
993
994
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ЗИКРИ МАСЉИДИ ЃАЗНА
Чун султон аз диёри Њинд музаффару мансур бо амволи мавфур
ва нафоиси номањсур бозгашт, чандон барда биёвард, ки наздик буд,
ки масорибу машореъи Ѓазна бар эшон танг ояд ва маокилу матоими
он навоњї бад-эшон вафо накунад. Ва аз аќосии аќтор аснофи
туљљор рўй ба Ѓазна оварданд ва чандон барда ба атрофи Хуросону
Мовароуннањру Ироќ бурданд, ки адади эшон бар адади њароир ва
ањрор зиёдат шуд ва мардуми сапедчењра дар миёни эшон гум гашт.
Султонро раѓбат афтод, ки анфоли он аѓфол дар ваљњи бирре воќї1000
ва њасанае боќї сарф кунад. Ва ба ваќти нањзат фармуда буд, то аз
бањри масљиди љомеъ ба Ѓазна арсае ихтиёр кунанд, чи љомеи ќадим
бар вифќи рўзгори собиќ ва ќадри хиффати мардум бунёд карда буданд
ба ваќте, ки Ѓазна аз замаоти1001 билод буд ва аз шањрњои маъмуру
диёри машњур дурдаст афтод. Ва чун султон аз ин ѓазв бозгашт, таќтеъ
ва тавсеи масљид таин рафта буд ва таъсису тарбеи он тамом гашта
ва деворњои он мумањњад шуда. Бифармуд, то дар ваљњи итмоми он
моли фаровон бирехтанд ва устодони њозиќ ва амалаи1002 чобук тартиб
доданд ва аз сиќоти њазрат ќањрамоне кофї ва меъморе љалд бар эшон
гумоштанд, то аз бом то шом ба сари эшон мушорафат мекард ва ба
сидќи амал ва мараммаи1003 халал мутолабат менамуд. Ва чун каффаи
офтоб бар ќуллаи уфуќи маѓриб нишастї, тарозу фаро пеш гирифтї
ва аз ўњдаи уљрати эшон берун омадї ва њама гаронбор ду аљри љазил
ва ду савоби љамил бо масокини хеш рафтандї: яке манќуд аз хазоини
султон ва яке мавъуд аз њазрати Рањмон.
Ва аз навоњиву аќтори Синду Њинд дарахте чанд биёварданд дар
разонату расонат мутаќориб ва дар сахонату матонат мутаносиб ва дар
камоли эътидол баѓоят ва дар истиќомати ќомат банињоят. Њамоно
рањми замин он дарахтњоро аз бањри коре маълум тарбият мекард
ва аз барои рўзе мањтум тартиб медод. Ва аз љойњои дурдаст сангњои
мармар фаро даст оварданд – мураббаъ ва мусаддас, њама равшану
амлас ва тоќњо бар ќадди мадди басар баркашиданд, ки тадвири он
аз муќавваси фалак њикоят мекард ва Садиру Хаварнаќро1004 аз њусни
мабонии он номус мерафт. Ва онро ба анвои алвон ва асбоѓ чун арсаи
боѓ биёростанд ва чун равзаи рабеи пурнаќш бадеъ карданд, чунонки
чашм дар он хира мегашт ва аќл дар он њайрон мемонд ва тазњибу
Бирре воќї – некии нигоњдоранда, њифзкунанда.
Замаот љамъи замаа – замини нишеб.
1002
Амала љамъи омил – коргарон.
1003
Марамма – таъмир, ислоњ.
1004
Номи нањр ва ќасрњои машњури Њироти бостонї.
1000
1001

265

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

Тарҷумаи Таърихи Яминӣ
тазвиќу тарвиќи он ба љое расониданд, ки санъати суннои Русофа1005
ба изофати тасаннуъ ва танаввуќи наќќошони рўзгор ночиз шуд ва дар
тазйину тамвењи он ба захоруфи зари ноб ихтисор накарданд, балки
шафшуњњое1006 зар аз ќудуди будуд1007 ва аљсоми асном ва абдони авсон
фурў мерехтанд ва бар дарњову деворњо мебастанд.
Ва султон як хона барои мутааббади хеш тартиб фармуд ва дар
тарбеи бино ва тавсеи фано ва ташкили аътоф ва ирљои он абвоб
тааннуќ таќдим рафт ва изору1008 фарши он аз санги рухом фароњам
оварданд ва перомуни њар мураббае аз мураббаоти он хатте аз зар
даркашиданд ва ба ложувард такњил карданд ва аз талвину тазйин ба
љое расониданд, ки њар кас, ки медид, ангушти тааљљуб дар дандон
мегирифт ва мегуфт: «Эй он, ки масљиди Димишќро дидаї ва бад-он
шефта шуда ва даъво карда, ки мисли он бунёде мумкин нагардад ва
љинси он иморате сурат набандад, биёву масљиди Ѓазна мушоњадат
кун, то бутлони даъвии худ бинї ва сухани хешро ба калимаи истисно
истидрок кунї ва бидонї, ки њусн сифате аст аз маљмўи авсофи ў ва
ибдоъ иборатест аз санъати алтофи вай.»
Ва дар пеши ин хона маќсурае1009 буд, ки дар машоњиди аъёд ва
љумуот се њазор ѓулом дар ў ба адои фароиз ва сунан биистодандї
ва њар як дар маќоми маълуми хеш бе музоњамати дигаре ба ибодат
машѓул шудї. Ва дар љавори ин масљид мадрасае бино нињод ва онро
ба нафоиси кутуб ва ѓароиби тасонифи аимма машњун кард – мактуб
ба хутути покиза ва муќайяд ба тасњењи уламову аиммаву фуќањо. Ва
талабаи илм рўй бад-он нињоданд ва ба тањсилу тартили илм машѓул
шуданд ва аз авќофи мадраса вуљўњи равотибу мавољиби эшон муваззаф
мегашт ва мушоњароту мусонањоти эшон роиљ мерасид. Ва аз сарои
аморат бо њазираи1010 масљид роње тартиб доданд, ки аз матмањи абсор
ва мавќифи нуззор пўшида буд ва султон дар авќоти њољот бо сакинате
тамом ва тумаънинате комил аз бањри адои фариза бад-он роњ ба
масљид рафтї. Ва њар як аз афроди умаро ва оњоди кубаро њазирае
муфрад бино нињоданд, ки њаќиќати њусн ва истикмоли сифати он љуз
ба мушоњадат ва муояна имкон напазирад.
Ва арсаи Ѓазна дар айёми давлати султон дар иттисои бунён ва
истењкоми аркон аз љумлагии билоди олам даргузашт. Ва аз љумлаи
завоиди мабонии он њазор муњавват1011 буд аз љињати маробити филон,
Номи масљид дар Баѓдод.
Шафшуф - шўшаи тилло ва нуќраи гудохта.
1007
Ќудуди (љамъи ќад(д) будуд (љамъи буд//бут/будо) – ќоматњои бутњо.
1008
Изор – чодар.
1009
Маќсура – 1. Њиљла, хилватхона 2. Љои истодани имому халифа дар масљид 3.
Сарои њисордор.
1010
Њазира – оѓил, саисхона.
1011
Муњавват – он чи, ки дар гирдогирди он деворе бароварда бошанд.
1005
1006
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ки њар якро сарое фасењ ва хиттае васеъ мебояст аз барои файёл ва
мураттибони таом ва кофилони њавоиљи ў. Ва Худойро дар таъмири
билод ва таксири ибод масолењи хофї ва њукми вофї мудриљ ва музмир
аст ва њува ало мо йашоу ќадирун.1012

ЗИКРИ АФЃОНИЁН
Чун ваќдаи њавољир1013 ва ваѓраи зањоири1014 тобистон бигзашт,
султон аз бањри дафъи љамъе аз тавоифи афѓониён, ки масоиди ќилол
ва маоќили љибол ватан сохта буданд ва ба ваќти муовадати султон аз
ѓазви Ќиннављ дасти татовул ба азноби њошияти ў ёзида, машѓул шуд
ва хост, ки бар эшон тохтанї кунад ва ошёнаи эшон барбод дињад ва
моддаи фитнаи он ќавм мунќатеъ гардонад. Аз Ѓазна берун омад ва
овозаи ќасди љонибе дигар баровард ва ногоњ дар сари эшон афтод ва
шамшер дар эшон баст ва халќеро ба фано овард. Шеър:
Саръо ило саръо каанна љулудањум,
Тулийат биња-ш-шаййону ва-л-улому [197].
Ва бо Ѓазна омад ва раъйи ў мутараддид буд, ки баќияти сол бар
ќасди истиљмом1015 муќим бошад ва он зимистон ба Ѓазна биёсояд,
ё азми ѓазве мусаммам кунад, ки баќияти куфр ва кунуд аз диёру
масокини њунуд барандозад ва баќоёи асёфро,1016 ки дар аќосии он
навоњї силсила мељунбониданд, муталошї гардонад. Иззати ислом ва
њамийяти дин ѓолиб омад ва шамшери мозии ў ба маном розї нашуд ва
њар ду ѓирори посу нуоси ў аз масокини љуфун нифору фирор гирифт
ва рўй ба љониби Њинд тофт бо мардоне, ки эшонро шањавот сањавоти
хуюл буд ва лаззот мулоќоти фуњул ва муќосоти маносилу нусул ва
гулзор маъракаву майдон ва бунафшазор теѓу синон ва риёз маѓомиди
суюф ва њиёз мавориди њутуф ва самир кавокиб ва абир ѓубори мавокиб
ва бод рафиќу шаб ёри шафиќ ва сумњарї њамрозу мушрифе њамовоз
аз он биёбонњо бигзашт ва он махойизу маобир бозгузошт ва аз баќоёи
он мадобир аз нињеби њашр ва осеби лашкари султон ѓирев бархост
ва нифор ба осмон расид. Ва султон њар касро, ки мегаравид ва имон
меовард, амон медод ва њар кас, ки сар аз чанбари њукми ў мепечид,
сар меандохт ва вилоят меѓоратид, то чандон ѓанойим љамъ кард, ки
Ва Худо ба њар чї хоњад, тавоност.
Ваќдаи њавољир – гармои сахт.
1014
Ваѓрои зањоир – гармои нимрўз.
1015
Истиљмом – осудан, осоиш.
1016
Асёф љамъи сайф – шамшерњо.
1012
1013
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обу оташ нахўрдї ва дар аќди њуссоб ва забти куттоб наёмадї, то ба
обе расид, ки ба «Роњиб» маъруф буд – обе бисёр ва мадхале душх(в)
ор, ки махойизи он савору пиёда фурў мебурд ва дар маобири он хурду
бузург ѓарќ мегашт. Барўљибол он љойгоњ мустаидди кор нишаста ва
ба ѓазозати об мустазњар шуда ва мехост, то ба мудофаати лашкари
ислом бозистад ва нагузорад, ки аз об касе бигзарад, чандонки шаб
даррасад ва дар пардаи зулмат роњи гурез гирад. Чун султон бар
макидати ў вуќуф ёфт ва маќсаду маќсуди ў бишнохт, ѓуломони хешро
бихонд ва хикњо тартиб дод ва бифармуд, то бод фурў даманд ва бар
шикам банданд ва аз об бигзаранд. Њашт кас аз мамолики ў фаро
пеш давиданд ва хикњо барбастанд ва худро бар об андохтанд. Ва чун
Барўљибол эшонро бар рўи об бидид, панљ фил бо фавље аз мардони
кор ба мудофаати эшон фиристод. Ва Њаќ таъоло аз бањри тасдиќи
ќавл ва тањќиќи ваъдаи Расули амин ва Набии муайяд ба наср ва
тамкин дар ин калима, ки: Зувийат лийа-л-арзу фауриту машориќањо
ва маѓорибањо ва сайаблуѓу мулку умматї мо зувийа лї минњо1017 он
њашт ѓуломро илњом дод, то ба ќадаме росих ва азме собит бар љой
биистоданд ва ба захми тир атрофу ахфофи он пилон бар њам дўхтанд
ва мардонро ба замин оварданд ва бар лафзи султон рафт, ки њар киро
ќудрати сибоњат даст дињад, ранљи имрўз аз бањри роњати њамаи умр
тањаммул бояд кард. Ва лашкар аз лутфи сухани султон ва њирси тоати
ў бар якдигар музоњамат карданд, баъзе ба хикњо бигзаштанд ва баъзе
даст дар навосии асбон заданд, то њама ба саломат берун шуданд ва бе
аламеву халале бар соњил афтоданд ва бо пушти асбон нишастанд ва
«Аллоњу акбар» бизаданд. Ва он малоинро баъзе ба теѓ дароварданд
ва бархеро асир гирифтанд ва дувисту њафтод сар фил аз филони ў ба
маќуди ќањр ва каманди аср бо маробити султон оварданд ва кофир
њазимат шуд ва амволу хазоин ба ѓанимат бигузошт. Ва султон пеш
аз мулоќоти кофир ва муомалоти дуруъ1018 ва маѓофир1019 аз Ќуръони
маљид фол гирифта буд ва ин оят баромада: Асо раббукум ан йуњлика
адуввакум ва йастахлифакум фї-л-арзи файанзура кайфа таъмалун.1020
Чун ваъдаи њаќ ба инљоз расид ва Њаќ(ќ) таъоло нусрат арзонї дошт,
ба муљозоти он тавфиќ ва мукофоти он таъйид вафо кард. Ва дар
эњкоми ќавоиди адл ва тамњиди бисот инсоф фузуд, ба шукри неъмати
Бории таъоло ќиём намуд, лољарам имдоди иќболу давлат ва эъдоди
Замин барои ман дар як љо гирд омад ва машориќу маѓориби онро ба ман нишон
доданд, мулки уммати ман ба он љое, ки нишонам доданд, хоњад расид.
1018
Дуруъ љамъи даръ – зирењњо.
1019
Маѓофир љамъи миѓфар – кулоњхўдњо.
1020
Шояд ки Худованд душманони шуморо њалок кунад ва шуморо дар замин љонишини
онон кунад ва бинигарад, ки чї гуна амал мекунед? (Сураи Аъроф, ояти 129).
1017
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пирўзиву нусрат ало мурурилайём1021 мутавотир мешуд ва он чї дар
сарои хулд ва бињишти боќї муадду муњайё аст, аз барои ў роиљтар
ва рољењтар аст. Ва ладору-л-охирати хайрун ва ланиъма дору-лмуттаќина.1022

ЗИКРИ УСТОД АБЎБАКР МУЊАММАД ИБНИ ИСЊОЌ
ИБНИ МАМШОД ВА ЌОЗЇ АБУЛЪАЛО СОИД ИБНИ
МУЊАММАД ВА МУЉОРОТИ1023 ЭШОН
Устод Абўбакр Муњаммад ибни Мамшод дар айёми давлати
султон ба чашми эњтиром манзур буд ва аз аиммаи Хуросон ба ваљоњат
ва набоњат мазкур. Ва падари ў аз ахёри ибод ва ањбори уббод буд.
Ва ў бар минњољи падар дар тадарруъ либоси таќво ва таварруъ аз
захорифи дунё ва тарбияти мўътаќад ва тамшият мутамассак мерафт.
Ва амир Носируддин чун тааффуфу таќашшуф ва тарањњубу тазањњуди
асњоби ў медид, мањмуд медошт ва дар эшон эътиќоди нек мебаст ва
ба назари эъзозу икром мулоњазат мефармуд. Ва тоифаи карромияро,
ки ба табъияти ў мавсум буданд, гиромї медошт, то ривољи кор ва
нафоќи бозори эшон ба осмон расид. Ва Абулфатњи Бустї дар њаќќи
эшон гуфтааст, шеър:
ал-Фиќњу фиќњу Абињанифата вањдању,
Ва-д-дину дину Муњаммади-бни Кароми.
Инна-л-лазина ароњуму лам йуъмину,
Би Муњаммади-бни Кароми ѓайру кироми [198].
Ва чун лашкари турк ба Хуросон расид ва султон ба ѓазви
Мўлтон буд, устод Абўбакрро гирифтанд ба сабаби он ки аз ѓулувви
ў дар таассуби султон ва ѓалабаи атбои ў ноэмин буданд ва ба ваќти
тулўи роёти султон ўро бо хештан бибурданд, то фурсати халос ёфт
ва бо Нисобур омад ва ин њолат бо васоилу зароеи ў музоф шуд ва
ба мазиди њурмат махсус гашт ва њаќќи ѓурбат ва муќосоти курбати ў
мўљиби ихтисос ва ќурбат шуд.
Ва дар аснои ин њол аврати асњоби бидъат ва арбоби залолат зоњир
шуд ва дар миёни ањли ислом љамъеро ба фасоди эътиќод ва майли ањли
ботин ва илњод муттањам гардониданд. султонро лозим шуд кашфи њол
1021
1022

Бо гузашти рўзњо.
Ва хонаи он љањон бењтар аст ва чї хуш аст хонаи парњезгорон! (Сураи Нањл, ояти

30).
1023

Муљорот – 1. Бо њам рафтан 2. Бо њам баробарї кардан 3. Бо якдигар сухан кардан.
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ва таќдими наколи ин тоифа фармудан ва устод Абўбакр ба тасвиби
раъй ва ташњизи азми ў дар ин бобу ионати ў дар ињонати ин тоифа
ва њасми офату истисоли шаъфати1024 эшон ба раги гардан биистод ва
љамъеро бад-ин иллат њалок кард. Ва тамайюз миёни барї ва муљрим
бархост ва ба њаќќу ботил халќе ба фано расиданд ва мардум аз хавфи
он њаволат рўй ба устод Абўбакр нињоданд ва дар њарами њарими ў
гурехтанд ва њайбати ў дар дили хоссу ом(м) мутамаккин гашт ва ўро
дар заййи тасаввуф раёсате мутамаккин ва њукме то иллиййин зоњир
шуд ва атбои ў оммаи мардумро забун гирифтанд ва бар эшон кисањо
дўхтанд ва аз эшон моли бисёр андўхтанд. Ва њар кас, ки дар маърази
таваќќуи эшон дафъе медод, ё манъе мекард, ба илњоду фасоди эътиќод
мансуб мекарданд.
Муддате бар ин њол бигзашт, ки касро мукнати итфои он фитна
набуд ва таѓйири он ќоида мумкин нашуд. Ва њар оина рўзгор ба
таѓйири ањвол ва табдили ибдол мутакаффил аст ва корњо рањинаи
авќот ва айёму соот аст. Ва њар кас, ки бар тасорифи айём ва таѓойири
азмон сабр кунад, басе гарданкашонро асири миќвади1025 муњонат
бинад ва бисёр асиронро дар канафи амну роњат ёбад. Шеър:
Ва ман сањиба-л-лайолийа алламатњу,
Хидоъа-л-улфи ва-л-ќили-л-муњоло.
Ва ѓаййарати-л-хутуба алайњи њатто,
Турињи-з-зарра йањмилна-л-љиболо [199].
Ва иттифоќ афтод, ки Ќозї Абулъало Соид ибни Муњаммад дар
санаи иснатай ва арбаъамиа (402/1011) азми њаљ мусаммам кард. Ва
ў аз машоњири аиммаи олам ва кибори ањбори1026 умам буд - фозиле
љазл1027 ва бозиле фањл.1028 Айёми умри нафиси хеш бар дарсу тадрис
сарф карда ва дар камоли илм ва ѓазорати фазл аз аќрону акфои рўзгор
ќасабуссабаќ рабуда ва ба зулфи нафс ва набоњати ирз ва такаффуф
аз матомиу1029 матоим1030 мазкур ва машњур гашта ва аз аъмоли љасим
ва ашѓоли азим тафодї намуда ва дар таќлиду таклиф он дасти
рад бар рўйи њукми мулук ва илтимоси салотин нињода. Ва чун ба
Мадинатуссалом расид, аз мавќифи хилофат ва мансаби имомат дар
таваќќур ва таваффури њурмату икроми љониби ў муболаѓат рафт ва ба
ваќти муовадати ў аз њарими Макка бар дасти вай навиштае ба султон
исдор фармуданд ва дар муњиммоти мулк бар забони ў пайѓомњо
Истисоли шаъфат – аз бех баркандани реша.
Миќвад – лаљом, зимом.
1026
Ањбор љамъи њибр – донишмандон, олимон.
1027
Љазл – бузург.
1028
Бозиле фањл – бахшандаи нерўманд.
1029
Матомиъ љамъи матмаъ – чизе, ки дар он тамаъ банданд.
1030
Матоим љамъи матъам – хўрданињо.
1024
1025
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доданд. Ва чун ба хидмати султон расид ва он тањмилот адо кард,
устод Абўбакр дар њазрат буд ва суханони карромиён ба миён афтод
ва эътиќоди эшон бар таљсиму ташбењ ва аѓолити он гурўњ дар ояту
ахбори муташобењ ва мазаллаи ќадами эшон дар иѓтирор ба завоњири
нусус бар раъйи султон арз шуд. Аз ин њаволот ва маќолот тааннуф
намуд ва устод Абўбакрро њозир кард ва аз кайфияти аќоиди эшон
истикшоф фармуд ва ў аз ин мазњаб табарро намуд ва бар ин нисбат
инкор кард ва бад-ин василат аз маърази хашми султон бархост.
Ва султон бифармуд ба нуввоб ва уммол, то дар боби асњоби
ў мисол содир гашт, то рууси эшонро бигирифтанд ва њар кас, ки аз
табдеъ ва ќавли шанеъ табарро кард, мутлаќ гардониданд ва маљолиси
тадрис ва манобири тазкир бар ќоида мусаллам доштанд ва он чи бар
имоят ва ѓивояти хеш исрор намуд, баъзеро биронданд ва баъзеро
аз аќди маљолис ва њукми мадорис маъзул карданд ва роњи фузулу
мафосиди фусули ў барбастанд ва хонаи ў бар ў зиндон карданд.
Ва султон ќозї Абулъалоро бинавохт ва ба хилъате лоиќи љалоли
ќадри ў мушарраф гардонид ва њаќќи вифодати ў аз њазрати хилофат,
маљљаддања-л-Лоњу,1031 ба тамњиди асбоби њурмат ва таъкиди маоќиди
њашамат ба адо расонид. Ва њар ду имомро барои номуси шариат ба
тамкине тамом гусел кард. Ва ѓайзу ѓуссаи таљсим ва њаволати ташбењ
дар синаи устод Абўбакр мављ мезад ва фурсати мукофот ва мукнати
муљозот нигањ медошт ва ба анвои макоид тамассук месохт, то мањзаре
бар эътизоли ў бибаст. Ва ба хутут ва шањодоти љамъе, ки дар шиъаби
њавои ў ќадам мезаданд ва ба мусоадату мувофаќати ў мегароиданд,
машњун гардонид ва ба тариќ аз љињати таќбењи сурат ва истифсоди
њоли ќозї Абулъало ба султон расонид. Ва тири тадбири ў бар воситаи
ѓараз омад ва султон дар хашм шуд ва ќозиюлќуззот Абўмуњаммад
Носињиро њозир кард ва ба бањси њакиќати њол мисол дод ва аз он
тасвиру тазвир истикшоф фармуд. Ва ќозиюлќуззот Абўмуњаммад
дар хидмати султон ба васоили акид ва шавофеи њамид ихтисос дошт
- њам аз рўи ѓазорати илм ва њам аз љињати камоли таќво ва вараъ. Ва
мансаби тадрис ва мартабати фатвои дорулмулк – Ѓазна бад-ў ороста
буд ва чун алами илми ў муртафеъ гашт ва дараљаи ў дар абвоби
фатвову таќво ба нињоят расид, ќазои мамолик бад-ў тафвиз фармуд.
Ва чун ќозї Абулъало ва устод Абўбакрро њозир карданд ва дар
мањфили ѓос(с)1032 ва маљмаи ом(м) аз кайфияти он мањзар тафањњус
рафт ва аз шуњуд адои шањодат талабиданд, устод Абўбакр донист,
ки он ќоида воњї аст ва бинои он бар табоњї ва исрор бар он маќолат
мўљиби хиљолат. Гуфт: «Таорузи мо - њар ду дар маърази илм ва
танофуси мо бар дараљаи љоњ бад-ин вањшат расонид ва мўљиби он
1031
1032

Худой бузургаш дорад!
Мањфили ѓос(с) – мањфили пур аз мардум.
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омад, ки ў ташбењ ба ман њаволат кард ва ман эътизол бад-ў ва њар ду
аз сари њуќди муљодалат ва ѓуссаи мунофасат сухан рондем, њам ў аз
ин њаволат мубаррост ва њам ман аз ин тўњмат муарро.» Ва шуњуди
мўњзир баъзе дар мудоро ва муњобо мусоадати Абўбакр карданд ва
баъзе лисоми1033 эњтишом1034 биандохтанд ва асобаи таассуб ба пешонї
бозбастанд. Ва мукошафоти аниф ва мушофањоти муњиш рафт ва агар
њайбати њузури султон монеъ набудї, фитнае ќавї ва њодисае саъб
воќеъ шудї.
Ва ќозиюлќуззот он муљодалат бар ваљњи латиф ба масомеи
султон расонид ва сурати он воќеа ба тариќи љамил ба њазрати ў
инњо кард. Ва амир Наср ибни Носируддин фурсат нигоњ дошт ва дар
бароати соњати ќозї Абулъало ва таќрири хасоиси таќво ва вараи
ў муболаѓат намуд ва султонро бар талофї ва тадоруки халоќат ва
мањонат, ки аз он нисбат бад-ў расида буд, танбењ кард. Ва султон
сухани ў бе ѓараз шунуд ва хасмони ќозї Абулъалоро ба истихфоф
аз боргоњи хеш биронд. Ва ќозї Абулъало ба сари кори худ бозомад
ва дар хона ба њурмате њар чї мавфуртар биншаст ва аз маърази
мухосамот ва муковањот иљтиноб намуд ва ба вазоифи ибодат ва
нашри илм машѓул шуд, чи донист, ки баќияи умр аз он азизтар аст,
ки дар аќовили мањол ва хидмати фузули омол ва ѓуссаи ќилуќол сарф
шавад. Ва њар ду писарро – Абулњасан ва Абўсаид ба ниёбати хеш
фаро дошт ва аз ќазои њуќуќ ва ќиём бар маросими тањонї ва таозї
доман даркашид ва ба тартиби илм ва тањќиќи бањс аз масоили назар
ва ќиёс машѓул шуд ва аз умр ва рўзгор ва фароѓи хеш њаззе вофир ёфт,
чунонки Абулфатњи Бустї гўяд. Шеър:
Ќад љамаъа-л-Лоњу арбаъан лї,
Фињинна иззї ва њусну њолї.
Балоѓу илмин масоѓу шурбин
Рафоѓу айши фароѓу болин [200].
Ва кори Абўбакр ва атбои ў дар нифози њукм ва вуфури љоњ ва
фарти тањаккум бар табаќоти раият ва муонадат бо аъёни њазрат аз
њадди эътидол даргузашт ва забонњо ба ваќиати ў дар маљлиси султон
равон шуд ва аз тањомули асњоби ў нафир ба осмон расид. Ва султон
муддате бар он аќовил иѓзо мефармуд ва аз ибтоли савобиќи саноеъ
ва њадми ќавоиди аворифи ў муњтариз мешуд ва намехост, ки асбоби
њурмате, ки аз рўи эњтисоби савоб тамњид фармудааст, ботил гардонад
ва ќоидае, ки дар ризои Борї таъоло бунёд нињодааст, мунњадим
шавад. То кор аз њад бигзашт ва мафосиди он ќавм ба нињоят расид,
раёсати Нисобур ба Абўалї ал-Њасан ибни Муњаммад ибни ал-Аббос
тафвиз фармуд. Ва ў марди бузургзода буд ва аслофи ў дар айёми
1033
1034

Лисом – 1. Дањонбанд 2. Ниќоб.
Эњтишом – бузургї, шавкат, њашамат.
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Оли Сомон ба сарвати тамом ва њурмати мавфур машњур буданд ва
падари ў дар бадви кори султон ва айёми аморати љуюш ба хидмати
султон расид ва ба муошарат ва мунодамати ў махсус шуд ва ба сабаби
муносабати шубоб дар зумраи атробу асњоби ў мунтазам гашт. Ва
умри ў вафо накард ва ба љавонї фурў рафт ва писар ба њукми он, ки
бо амир Абўнасри Миколї ќаробате дошт, ба ахлоќи ў мутахаллиќ
гашта буд ва аз анвори маосиру мафохири ў бањрае тамом ёфта ва ба
буъди њиммату иззати нафс ва шарафи зоти ў иќтидо сохта.
Чун Абўнаср вафот ёфт, њоли залоќату лаёќат ва зарофату
латофати ў бар ройи султон арз доданд. Ўро пеши тахт хонд ва дар
маљолиси муошарат бинишонд ва аввал назара дар чашми султон
омад ва ба тўли ихтибору эътибор ба мазиди ќурбату рутбат махсус
шуд ва љоњи тамом ёфт ва дар маърази мувозоти бузургони давлату
лашкаркашони мулк ва асњоби маносиб омад.
Ва ѓарази султон дар таќлиди раёсати ў он буд, ки тоифае, ки
ба иллати тазањњуду тааббуд истило ёфта буданд ва иззати љоњи хеш
ќарини иззи дин карда ва сурат баста, ки моњи љоњ эшонро муњоќ
натавонад бувад ва кавкаби рифъати эшонро эњтироќ мумкин нагардад
- њамаро бо њадди хеш нишонад ва мааррату мазаррати эшон мунќатеъ
гардонад ва аз тамаи маносиби саний(й) ва тааррузи матомеи дунёвї
даст барбандад. Ва чун ў ба Нисобур расид, сиёсате оѓоз нињод, ки агар
зиёд мушоњадат кардї, аз сиёсати худ мустазид гаштї ва аз даќоиќи
кифояти ў мустафид шудї. Ва Нисобур ба њайбати ў биёромид ва
дабиби аќориби бало ва сарири љанодиби ањво бияфтод ва касро дар
ихтилофи мазоњиб ва танозуи маносиб маљол намонд ва ањли фитнату
асњоби бидъат сар дар гиребон кашиданд ва аз талаби фузул доман
дарчиданд. Шеър:
Лаќад басса Абдуллоњи хавфа интиќомињи,
Ала-л-лайли њатто мо тадиббу аќорибуњ [201].
Ва агарчи ў дар таскини он фитна ва итфои он љамара осори
маъсур ва масоии машкур намуд, аммо њама асари баракату њиммат ва
натиљаи њайбати султон буд, ки кўњ аз сиёсати ў мутазалзал гаштї ва аз
нињеби шамшери ў хок аз ќаъри дарё бархостї ва суљуми сањоб агарчи
сабаби назрати раёњин аст ва руљуми шињоб агарчи мўљиби нафрати
шаётин, аќл донад, ки мусаббаби њама ќодире аст, ки маљодењи1035
анвои тўњфаест аз навофињи рањмати ў ва ќоњире, ки масобењи самоъ
шўълае аз лавоќињи наќмати ў ва мустањиќќи1036 њамд муншии сањоб
аст, на сањоб ва мустављиби сано бории шињоб аст, на шињоб.
Пас ин раиси љамоати мустаъкиларо татаббўъ кард ва њар чї дар
Маљодењ љамъи миљдањ – боронњо ва ситорагони сегонаи осмон, ки далолат бар
борон мекунанд.
1036
Мустањиќ(ќ) – дархўр, шоиста.
1035
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айёми фитна ришват ситада буданд, аз эшон бистад ва њар якро дар
њабс боздошт. Ва хост, ки устод Абўбакрро низ молише бидињад, рўй
даркашид ва дар гўшае пинњон бинишаст. Ва ў ба њукми он, ки султон
нахост, ки ўро тааррузе зиёдат расад ва ба мутолабати молї бо ў хитобе
равад, чашм аз ў бияндохт, то дар хонае ба ибодат машѓул мебошид ва
аз одати хеш дар тањйиљи фитна ва иѓвои авом хўй бозканд. Ва љамъе
содотро, ки пой аз доираи рашод ва иќтисод берун нињода буданд, ба
анвои эъзору инзор бо љоддаи мустаќим овард ва бо њама муќаррар
кард, ки тавфири њурмату таќдими њашамати эшон бар тоати султон
ва сулуки тариќи сидод ва такаффуф аз абвоби шатату фасод маќсур
аст. Ва њама њукми ўро имтисол намуданд ва роњи салоњу ифоф пеш
гирифтанд. Ва ниёбати хеш ба истисвоби раъйи султон ба Абўмансур
Наср ибни Ромиш дод, ки хеши ў буд ва ба њазрати султон рафт ва
султон дар тарбияту табљили ќадр ва тамшияти кор ва тамњиди равнаќи
ў ба њама ѓояте бирасид ва маорифи кибор ва машоњири ањрорро бар
лузуми тоат ва ќиём ба хидмати ў таклиф фармуд ва њамаро илзом
кард, то дар ду тарафи рўз мулозамати девон менамоянд ва њукму
ишорати ўро гўш бозмедоранд. Ва њар ки сар аз авомиру завољири
ў мепечид – аз шарифу машруф, молиш медод, то њама раёсати ўро
гардан нињоданд ва њукми ўро мутеъ ва мунќод гаштанд. Ва дар
муддате наздик кори ў ба Сурайё расид ва раёсате мутамашшї шуд,
ки дар билоди Хуросон бад-он оину равнаќ кас раёсат накарда буд,
магар Абўабдуллоњ Асамї, аммо ба умре дароз ва сарвате фаровон ва
хадаму њашами бисёр ва саховате баифрот.
Ва кори Нисобур дар ањди раёсати ў низоми њар чи тамомтар
гирифт ва миёни бевазанону арбоби неъмату љоњ савийяте баинсоф
зоњир гашт ва дари тааззузу таѓаллуб баста шуд. Ва бар ањли бозор
ва мўњтарифа1037 муњтабиси амин гумошт, то дар эътибори мавозину
макойил эњтиёти балеѓ мекард ва роњи тазоњур ба хамру замр ва
мањзуроти шаръ барбаст ва авом аз фузулу тањомул дар абвоби таомул
даст бидоштанд.
Ва шавореи бозорњои Нисобур дар айёми ќадим пўшида
набуд ва аз исорати ѓубор ва тазоњуми амтор мутасаввиќа ва ањли
муомалот мутааззї мешуданд. Дар ањди раёсат ў бифармуд, то сари
бозорњо фароњам оварданд ва дар муддати ду моњ саросари шањр ба
таъришоти1038 покиза ва тасќифоти1039 роиќ бипўшиданд ва њар љое
фурљае аз бањри нуфузи шўълаи офтоб бозгузоштанд ва ќурби сад
њазор динор аз тиби нафс ва эњтизоз ба умуми адли подшоњ ва нишоти
мубоњоту муборот бар иморати бозорњо харљ карданд ва шањр чунон
Мўњтарифа – пешаварон.
Таъришот љамъи таъриша – сохтани саќфу арши хона.
1039
Тасќифот љамъи тасќифа – саќф кардани хона.
1037
1038
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маъмур шуд, ки чашм аз тасовиру таориљи он сер нагаштї. Ва дар
воситаи Нисобур самке то симок ва фалаке сомини афлок1040 зоњир шуд
ва осори кифояти раис ва кайфияти њоли шањр ва раият пеши султон
мавќеи тамом ёфт ва ба эњмоду иртизо маќрун шуд.

ЗИКРИ АМИР НАСР ИБНИ НОСИРУДДИНИ
САБУКТЕГИН
Чун султон мулки Хуросон бигирифт ва амир Наср ибни
Носируддин ба ќазои њаќќи кибари син(н) ва ќиём ба лавозими тоати ў
вафо намуд ва аз амир Исмоил доман даркашид ва ба шароити тибоат
ва истимрор бар ќазийяти убудийят ва истиќлол ба фароизи хидмат
ва таќдими осори муносањату мухоласат ќиём кард, султон љои хеш
дар иморати љуюш ва иёлати Нисобур бад-ў дод ва њуќуќи хидмати
ў ба тавфизи он мансаб ба адо расонид. Ва ў чанд сол дар иёлати он
буќъа осори њамида ва масоии писандида таќдим дошт ва дар дафъи
Мунтасир ва кифояти кори ў бар он мўљиб, ки шарњ дода омадааст,
љидди балеѓ ба љой овард. Ва аводии фитна ва давоии мењнати айёми
фитрат ба њусни иёлат ва юмни кафолати ў мунќатеъ шуд. Ва баъд аз он
султон ўро ба хидмати тахт хонд ва ба мушоњадаи ў истинос намуд ва
ў дар сафару њазар мулозамати хидмат мекард ва дар мавоќифи њуруб
ва маѓозии куффор аз сари сидќи шафќати ухувват сафои раъфати
ќаробат љон ваќояи зоти карим ва фидои нафси шарифи ў месохт.
Ва амир Наср ба мазњаби Имом Абўњанифа, рањимању-л-Лоњи,
мутамассик буд ва ба тарбияти асњоб ва тамшияти кори мутањаннифа
мутабаррик. Ва дар љавори ќозї Абулъало мадрасае сохт ва амволи
бисёр дар иморати он сарф кард ва зиёъ ва иќори фаровон бар он ваќф
фармуд ва ин буќъа аз вай зикре боќї ва садаќае љорї шуд ва фавоиду
авоиди он хайр ба оммаи уламо ва мутафаќќиња бирасид. Ва макорими
ахлоќу назоњати арз ва саљоњати хулќу вуфури њаё ва карами ў то њадде
буд, ки дар муддати умр як калимаи муњиш кас аз вай нашунида буд ва
бар кас љавру љафо накарда. Таќдири Бории таъоло ўро замон надод
ва ба љавонї фурў рафт ва љањон аз фазлу маолї ва лутфу маонии хеш
отил гузошт. Ва Утбї дар марсияи ў ин рисола иншо кардаст, шеър:
Оњ мин сафаратин биѓайри иёб,
Оњ мин њасрати ала-л-арбоб.
Оњ мин мазљаъи-л-амири-л-муфаддо,
1040

Сомини афлок – њаштумини фалакњо.
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Фавќа фаршин мина-л-њусо ва-т-туроб.
Насру-бни-л-амири носиру дини-лЛоњи садри-л-њуруби ва-л-мињроб.
Соњибу-л-љайши дуррати-ш-шарќи, то…
Љу-л-фахри ѓавсу-л-кироми ва-л-куттоб [202].
Наъоъ йо сосата-р-риљоли, наъоъ йо содата-л-фиъоли, йо
аъйона-л-улуми, йо ихвона-н-нуљуми, йо шуйууха-л-исломи, йо уйунал-кироми, йо ањрора-з-замони, йо ансора-с-султони, шеър:
Наъоъи ило кулли њаййин наъоъи,
Фата-л-карами ињталла рубъа-л-фанои [203].
А тадруна аййа рукнин инњадама ва аййа њаддин инсалама ва
аййа аќдин инфасама ва аййа саворин инќасама ва аййа равзин забала
ва аййа наљмин афала ва аййа бањрин назаба ва аййа тавдин тањассаба
ва аййа хатбин назала ва аййа насрин рањала? Рањала ва-л-Лоњи Наср
ибн ал-амир ал-љалил Носируддин ал-амир ибн ал-амир ва-ш-шињоб
ибн ал-асир ва-л-бањр ибна-с-сабир ва-л-њабр ибн ан-нањрир ва-ланбар ибн ал-абир мирриху-л-мулки ав афорињи ва сувару-д-дини ав
саворињи ва рукну-л-иззи ав ѓарорињи ва нуру-л-маљди ав арорињи
ва ѓорат бињи буњайрату-л-адаби-л-латї истаъзабатња-ш-шифоњу ва
заллат ќиблату-л-илми-л-латї вуллийат шатруња-л-љибоњу ва урийат
давњату-л-карами-л-латї хатабатња-л-ифоту ва љаффат тинату-лфазли-л-латї хадаматња-л-кифоту ва таллаќат каримату-л-бирри-ллатї дараса алайња-т-тавњиду ва ѓазо биња-л-йофиъу ва-л-валиду ва
уњйийат алайњо фавосилу-н-нањори ва њуллийат бињо авотили-л-асњори
ва аќшаат самоу шоми абноу-д-дини бивориќињо ва хофа ањзобу-лкуфри ва-л-љуњуди савоиќањо фало нора ва ло моъа ва ло хавфа ва ло
раљоъа.
Фаазњо бињи љайбу-з-замони машќуќан ва сакру-л-њадасони
мабсуќан ва биноу-л-иззи манќузан ва ливоу-л-маљди махфузан ва
дамъу-д-дини масфуњан ва тарфу-л-исломи маљруњан. Ва аќбала-лилма фї сурати-л-мафљуъи ва баззати-л-хушуъи йуќармиту хутвању
ва йанфису ило ањлињи шиквању, муѓриќан фї саъдои тазубу лањо
љавомиду-д-думуъи ва танќадду алайњо лавоњибу-з-зулуъи, шеър:
Фалав ѓайру-л-мануни атоњу ањво,
Илайњи ахуњу би-л-байзи-л-бавотири.
Йамину-д-давлати-л-мулки-л-мураљљо,
Сабоњу-д-дини мисбоњу-л-мафохири.
Валокинна-л-ќазоу лању мазоун
Тазиллу лиъиззи мазрабињи-л-манохири [204].
Ало йо соњибайй самъукумо илаййа ин кунтумо мусъадайни ва
љомиъайни илаййа килта-л-йадайни, шеър:
Аламмо ало Насри ва ќуло лиќабрињи,
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Саќатка-л-ѓаводийу марбаъан сумма марбаъан.
Файо ќабра Насри анта аввалу њафратин,
Мина-л-арзи хаттат ли-с-самоњати мазљаъан.
Ва йо ќабра Насри кайфа ворайта људању,
Ва ќад кона минњу-л-барри ва-л-бањри мутраъан.
Бало ќад васаъати-л-људу ва-л-људу маййат
Ва лав кона њаййан заќат њатто тасаддаъан
Фато иша фї маъруфињи баъда мавтињи
Камо кона баъда-с-сили маљроњу мартаъан [205].
Лаин љоза ли-л-мавти ан йаѓсаба-л-амира насран лаќад соѓа
лиан аѓсабањо маънан ва айна маън мин шаќиќи малики-ш-шарќи ва
соиси љамњури-л-халќи ва-л-ќоъиду мин ќиммати-л-фарќадайни алал-фарќи султони-з-замони йамину-д-давлати ва амину-л-миллати,
ман донат лиъиззатињи-л-ќуруми ва истаконат лињайбатињи-т-турку
ва-р-руму фафї баъзи хисолињи алфу маънан лам йараќ илайњи маън
бињимматињи ва лам йалиќ лању зикран фї дивони ниъматињи. Нола
њузвату мин султони замонињи бииттифоќин, иза-л-њарбу ќомат ало
соќин ва дорат куусуњо байна њосин ва соќин ва ќад фазањању ибну
банони фї људињи ва фазлињи би-с-сахои ан мављудињи сумма лам
йаътариз лању ќитту сиёнати ли фиъолињи ва лам йаътариф алайњи
мин баъди зињобан биъиззи њолињи ва љамолињи.
Њо инна-л-амира Насран вараса-л-ъизза абоњу ва лам йадум
мадда-л-умри илло ахоњу ва лам йашнањ ѓайра фароѓи-л-акйоси
ан шуѓли-л- мавоњиби ва фулули-л-асйофи ан ќироу-л-катоиби ва
ќатиату-д-дунйо фї силати-р-рањми ва исйони-л-њаво фї тоъати
султони валиййу-н-ниъами, нашаъа байна-л-Ќуръони ва-т-тафсири вал-имони ва-т-тазкири ва-л-илми би-с-салоти ва-с-сийоми ва-л-фарќи
байна-л-њалоли ва-л-њароми ва саххара-л-варо битарфи-л-инони ва
сана-л-ало бињадди-с-синони, ќад иќтасамат аййомуњу шароитис-силми биисмати суѓури ави-л-њарбу зоњирати-л-бусури фаиммал-маѓофиру ва-л-бавотиру ва имма-л-мањобиру ва-д-дафотиру ва
имма-л-мањозиру ва-л-манобиру ва имма-л-ќамотиру ва-л-масотиру
файавман фї љањими-л-ѓазаби ва йавман фї наъими-л-адаби ва йавман
байна залоли-с-суйуфи ва йавман байна маъони-л-њуруфи рафиќуњу
изо ињтамо зиљљун ав ќабиъатун ва надимуњу изо ињтабо њикматун ав
шариъатун.
Факам фї дийори-л-Њинди лању мин ваќоиъин интаќати-л-њадиду
ва ихрасати-л-валиду ва сакарати-л-басуќу ва фаљарати-л-уруќу ва
ѓодарат байзу-р-рибоъи фї фањмати-л-лайли ва хазабати-л-љарбо ан
самилати-л-кањили. Ва кам фї наводийи-л-фазли лању мин мањосинин
талсаму атрофиња-л-карими ва таъшуќу авсофиња-л-умам ва тасљуду
ли аъќобињи-л-њикам ва йаъвї ило барди зилолиња-л-караму ва ќад
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ѓанийат бизавби-л-уќули ан сафви-ш-шумул ва бињулви-л-маќоли
ан каъби-л-ѓазоли ва биѓурари-л-бароњини ан назњи-р-райоњин. Фал-Халилу ало зикрињи мањшурун ва каанна Сибавайњи мин таййиби
нашрињи маншурун ва аиммату-л-њудо алайњи укуфун ва малоику-ларши њавлуњу суфуфун ва мин сањифатин лизикри маншуратун ва мин
ухро биаќломи-л-адли мастуратун «ло лаѓвун фињо ва ло таъсимун
илло ќилан савобан.»1041
Ва њадисан кахолиси-т-табри музобан нафаса алайњи-д-дањру
маконању анна-д-дањра ѓайурун ва ало аќоили-з-замони љасурун
фасараъању кайодан ли-н-наззори ва азљаъању инодан ли-л-ањрор,
шоѓилан ани-л-људи йаминуњу ва ани-с-суљуди љабинуњу ва ани-ззикри лисонуњу ва ани-л-ѓазви сайфуњу ва синонуњу њатто изо кода
йатмаъу фї интиъошињи ва истимконињи ва ќад вазана ало миъйорил-фидои биазъофи љисмонињи фаљаъању бируњињи-т-тоњирати ва
нафсињи-л-латї лам таѓаз илло линаъими-л-охирати. Фасахо ани-лумри инзарра мо кона ѓусну шабобин ва интаќању фасла хитобин ва
акрамању авда назорин ва ањфазању њаќќа заморин ва авсаќању бид-дунйо дора ќарорин. Факам њуно лака мин сутури мањтукатун ва
думуъи масфукатун ва љуйуби машќуќатун ва руъуси мањлуќатун ва
судури маклуматун ва худуди бинаъоли-с-сабти малтуматун, шеър:
Рама-л-њадасони нисвата оли њарбин,
Бимиќдорин самадна лању самудо.
Фарадда шуъуруњунна-с-суди байзан,
Ва радда вуљуњуњунна-л-байза судо [206].
Њатто изо нашара ридоу-р-ридо алайњи ва ќаррабат њумулатул-бало илайњи, танозаъатњу актофу-р-риљоли камо танозаъатњу ќабла
зимои-л-омоли фа каанна-ш-шамсу ѓабро мин њасви-т-туроби ва-л-арзу
ѓарќо фї думуъи-л-масоби ва-л-озону мавќуратун мин рафъи-л-аќоири
ва-л-абсору махтуфатун мин наќзи-л-ѓадоири ва ќад ѓадати-л-вуљуњу
масфуратун ли-н-наззори ва-л-љумуъу мањшуратун ли-л-иътибори вал-ъуйуну байна љумумин таљрї савоќињи ва љумуду ло тандї маоќињи
ва ваддат зањру-н-нуљуми лав содафна лайлан фадаъуна вайлан ва
тановањна ала-л-масоби хайлан фахайлан фа амма-л-лайлу фаќад
ањсана фињи ман ќола ва ин ракиба-л-иртиљолу, шеър:
Лаќад бакати-л-лайолї фї даљоњо,
Ли мавти-л-ќарми мисбоњу-л-аноми.
Фаашхосу-н-нуљуми-з-зањри миммо,
Таљассама мин мадомиъињо-с-саљоми [207].
1041
Муаллиф дар ин љо оятњои гуногуни ќуръониро бо њам махлут кардааст. Ќисми
аввали он маъхуз аз ояти 23 Сураи Тур аст: «Ло лаѓвун фињо ва ло таъсимун – дар он љо
(бињишт) на сухани бењуда бошад ва на иртакоби гуноњ». Ва ќисмати дуюми он, зоњиран,
маъхуз аз маънии ояти 62 Сураи Марям аст: «Ло йасмаъуна фињо лаѓван илло саломан…
- дар он љо сухани бењуда намешунаванд, гуфторашон салом аст».
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Ва йазиллу њаљиран куллу сокили соирин ва соирин ило мавќифил-видоъи њоирин, шеър:
Ман кона масруран би мавти амирино
Фалйаъти нисватуно биваљњи нањори.
Йаљиду-н-нисоа њавосиран йандабнању
Би-с-субњи ќабла табаллуљи-л-асњори.
Йахмишна њурра вуљуњуњунна ало фато
Аффа-ш-шамоилу таййибу-л-ахбори.
Ќад кунна йахбаъна-л-вуљуња тасаттуран
Фа-л-йавму њина бидуни ли-н-наззори [208].
Њо, инно ли-л-Лоњи ва инно илайњи рољиъун,1042 мин шуъуби
таракати-л-ќулубу шуъубан ва авсаъати-л-акбоду суќубан ва казаматин-нуфусу курубан ва сафањати-л-ъуйуну ѓурубан ва назањати-л-вуљуњу
ќутубан ва насарат ќиноу-л-аслоби анбубан фаанбубан фасора шахсул-уло ило фарзати-л-бало фаридан вањидан, лам йуѓни анњу људуњу
ва лам йаљид алайњи љунудуњу ва лам йуќотил анњу фуйулуњу ва лам
йунозил дунању мараддињи ва куњулињи, хало аннању фоња закоу
маосирињи камо фоња кабоу муљомирињи ва вањат ало аршињи-рриќоби камо вањат њина асќалиња-н-ниъами-р-риѓоби, шеър:
Фалайса насиму миски раййо њунутињи
Валокиннању зока-с-санои-л-мухаллафи.
Ва лайса сариру-н-наъши мо тасмаъунању
Валокиннању аслоба ќавмин таќассафу [209].
Айо вайлу-л-ифоти мин баъдињи! Мо њолуњум ва мо фаъалат
бињим омолуњум, лаќад инќасама ва-л-Лоњи мањолуњум ва инќатаъа
дуна њотики-л-мавоти њаќќуњум ва мањолуњум, кааннї бињим ѓодина
ало саддати конат би-л-абвои таштабику ва талтазиму ва би-л-афвоњи
тасталиму ва биъасири рукбонињо йатамассаку ва бихидмати арконињо
йатанассаку. Ќад иќфарат фало боба ва ло баввоба ва ло њиљоба ва ло
њуљљоба! Йасъалуна айна-л-амиру? Ва мо фаъала-с-сариру? Ва айна-лњољибу ва-л-вазиру? Ва айна-л-мунодиму ва-с-самиру?
Ва мо њозињи-л-вањшату-л-мустаторату ва-л-ѓабрату-л-мусорату
ва-з-зулмату-с-сољийату ва-л-ѓаммату-ш-шољийату? Йаќулуна ракбул-амири йазуру абоњу ва йањйї би-с-саломи мањйоњу ва йаќзї назрал-иътикофи ало сароњи ва йаътазиру мин њиљратин тола алайњо
мадоњу. А фаман йаркабу ли-с-саломи йахзалу абвобуњу ва йаъдаму
баввобуњу ва йаъзилу њуљчобуњу ва йавњашу мунтабоњу? Њо аннањур-рукуб фамата-л-миъоду? Йаќулуна миъодуњу ва-л-Лоњи-л-миъоду, а
лам йарво урушању би-л-амси мањдудатан ва ѓурусуњу махзудатан ва
љийодуњу мањлубатан ва суруљуњу маќлубатан ва аййомуњу мафљуъатан
1042

Мо они Худованди хешем ва ба сўи ў боз хоњем гашт (Сураи Баќара, ояти 106).
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ва айдо йатомоњу фавќа-л-њоми мавзуъатан њуно лака ноду субуран»1043
ва алиму аннању-л-њаќќу маќдуран ва аќаду дуна њомати-л-байти
муноњатан ва надабу айна-л-варо адабан ва фасоњатан ва караман
ва самоњатан ва афъолан камо асфара-с-сариму ва абраза каффању-лкалиму маѓдоњу ва мароњању, йаътабуна ала-л-њуљљоби ва ќад ѓаду фї
байзи-с-сийоби. А йанзаъу-с-саводу ва ќад казиба-л-њадоду, алъона
ањваља мо кунтум илайњи назаътумуњу, њало холафтуму-р-расма лил-вуљуби ва лабистум либсата-л-манкуби ва ваќафтум виќфата-лњуљљоби ли-с-саййиди-л-мањљуби! Шеър:
Йо ќавма, лайса байоза-с-савби зинатукум,
Ва ќад фаљаътум бимавло куллуњу карамун.
Радду алайкум љамиъан фазла либсатикум,
Инна-л-њадоду ала-л-мафќуди мултазимун [210].
Фатафаќу йатаношидуна байнањум утбан ала-з-замони ва
нудбатан ли-л-фазли ва-л-ињсони, шеър:
Йо дањра, дунака мо фаъалта фаќад ѓадо,
Бика куллу мо йахша-р-риљолу салимо.
Ман за-л-лазї йарљу вафоака баъдамо,
Ѓодарат Насран фї-т-туроби рамимо.
Ман кона аъзабу шиматан ва саљийатан,
Ва алаззу макраматан ва атйабу хийамо.
Ва мина-л-ъаљоиби ва-л-ъаљоибу љамматун.
Ан ло талом ва ќад ѓадават мулимо.
Йо дањра, мо лака тулун ваќтука тартаъо,
Равзу-л-маъолї боризан ва љамимо.
Йо дањра, мо лака ва-л-кирому авла-н-нањо,
Мозо йазуррука лав таракта каримо [211].
Лаин сарра-л-амиру абоњу билиќйоњи ва шафо ѓиллата лавъатињи
ва садоњи, лаќад соа ахоњу биан адама масвоњу ва ифтаќада мисбањању
ва мимсоњу ва вакала мин баъдињи ило навоњиси-л-арзи ва лавоњисит-туроби ќароњу, локиннању мо йаснаъу ва сайфу-л-ќазои ањадду ва
њукму-с-самои њатмун ло йурадду. Шеър:
Ва мин ќаблињи мо ќад усиба набиййуно,
Абулќосими-н-нури-л-мубини биќосими.
Ва хаббара Ќайсу би-л-љалиййати фї ибнињи ,
Фалам йатаѓаййар ваљњу Ќайс ибни Осим.
Ва ќола Алиййу фї-т-таъозї ли Ашъас,
Ва хофа алайњи баъзу тилка-л-маосими.
А тасбир ли-л-балво азои ва њасбатан,
Фа тављир ам таслу салувви-л-бањоими [212].
1043
Дар он љо њалок ва маргро хостанд (маъхуз аст аз ояи «даъав њунолика субуро»
(Сураи Фурќон, ояти 13).
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Ло дурра дурра-л-мавти мин виќоњин ва ќарни кифоњин, мо
аншаба нобању илло ифтараса ва ла-л-љању махлабању илло интањаса
савоан алайњи-л-малики-л-муњаљљаби ва-с-султони-л-муѓаллаби ва-лфаќири-л-мустазъафи ва-с-сувќати-л-мутанассафи. Шеър:
Ало таъису њоза-л-мавту кайфа иртаќо ило
Њамо ќасрању оли-л-муниъи-л-љавониби.
Фамарра ало тилка-л-ќанобили ва-л-ќано.
Ва љоза ало тилка-л-ќавозї-л-ќавозиби.
Аљабту лању ва-л-мавту лайса бимуъљибин
Ва фињи изо факкарта кулла-л-аљоиби.
Лаумрї, лаќад љарроњу њина ѓазо ало
Нињобу-н-нуфуси ва иѓтийолу-л-катоиби.
Ва фањњамању фатња-л-њусуна ва аннањо
Савомї-л-мароќи сомийоти-л-маротиби.
Ва бассарању би-л-фатки фї ѓазавотињи
Ва рама-р-разойо ва ифтироси-л-мазориби.
Факкара алайњи шиддата-л-лайси ва интањо
Катавфи фуњули-с-суи њавла-л-ќароиби [213].
Ва мин аљиби-л-умури фї њукми-л-маќдури ан ихтарама-лмозї баррада-л-Лоњу њуфратању ва наввара ѓурратању њатафа анфању
ало ихторињи бинафсињи фї ќањми-л-њутуфи ва иътирозињи ли-шшањодати байна-л-асиннати ва-с-суйууфи ка Холид ибна-л-Валид њина
вофо аљалању, из ќола соварати-л-њуруб мунзу аќалту фамо фї баданї
маѓзуру ибратин илло ва фињи њаззу зарбатин ав вахзу таънатин ва њо
ано амуту мавтата-л-њимори. Инна-л-њукма илло ли-л-Лоњи-л-воњидил-ќањњор1044, ав каломан шабињан бињи. Аммо инна Холидан лам йадур анна-л-Лоња таъоло ламмо љаъалању акрама-н-нуфуса маноќиба
ќаййаза лању ањмада-л-умури авоќиб ва ќад фариќа Ибн ар-Румї мин
њоза-л-маъно фаљаввада ва баййаза ваљња-л-бурњони бимо саввада,
шеър:
Ин лам йакун зуфру-л-њиљо маниййатуњу
Фаакрама-н-набта йазвї ѓайра мухтазидди.
Аммо тара-л-ѓарса ло тазвї кароимуњу
Илло ало суќињо фї солифи-л-абади.
Ламайтату-с-сайфи ќавмун йасрифуна бињо
Лайсу мина-л-маљди фї ѓойотиња-л-буъди.
Иззу-л-њайота ва иззу-л-мавта маљ-тамаъо
Асно ва абно либайти-л-ъиззи зї-л-амади.
Мавту-с-саломати ли-л- инсони наъламању
Ва иннама-л-ќитлату шанъои ли-л-и асади.
1044
Фармон ва коргузорї љуз аз Худои ягонаи тавоно нест (Сураи Анъом, ояти 57;
Сураи Юсуф, оятњои 40 ва 67; Сураи Сод, ояти 65 ва ѓайра).
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Лам йамали-с-сайфу зулман фї зароибињи
Фалам йусаллит алайњи каффа зї ќудин [214].
Ва лиумрї ина-р-разиййата бињи, ќаддаса-л-Лоњу руњању, ли
ќотирати-л-ѓумуми мушотиратун байна-р-риљоли ала-л-умуми, ѓайра
анна-л-ќозї Аболъало ва соиру шиъатињи ва шорибина мин зилоли
шариъатињи авфару мина-л-ањзони иќсотан ва ашадду ало мурудил-ишљони иртиботан. Фаќат кона аррафа-л-Лоњу турбатању лањум
зиллан мамдудан ва шурбан маврудан ва кањфан маќсудан ва ливоан
ало нусрати-д-дини маќъудан.
Ва лав ло анна-л-Лоња љалла зикруњу садда салмата масоби ва
халата-л-иктиоби би мулки-ш-шарќи ва саййиди-л-ѓарби ва њуљљатул-Лоњи фї-л-арзи султону-з-замони йамину-д-давлати ва амину-лмиллати атолла-л-Лоњу баќоању ва њафиза ала-д-дини ва-д-дунйо
бањоању ва саноању фа фї баќоињи ивазун мин кулли шољибин ва
халфа мин кулли ѓорибин ав озибин, ло тасъал ќавла фї азми њоза-ннаъйи фаќад золика шањобу-л-мазиййи ва ниќобу-л-алмаъиййи, ѓайра
анна-н-ниъмата бињамди-л-Лоњи фимо баќийа зафийата-л-либоси
номийата-л- ѓироси нозирата-л-акнофи њофилата-л ахлофи.
Фало зола фазлу-л-Лоњи алайњи азиман ва санъуњу ладайњи
љасиман ва лутфуњу кариман ва ло халлафа анњу-з-замони йатиман ва
ал-њамању-л-Лоњу таъоло фимо ароњу рољињата-с-сабри ва аррафању
фї мо ѓазоњу фотињата-н-насри ва лаќќоњу малъу-л-вањми мавоњибу
тањриту-д-дунйо фї силки мулкињи ва таќаррарањо би њаќќи-л-вуљуби
фї ќабзати мулкињи ва рањима-л-Лоњу золика-л-амира-л-адими-нназири ва-л-љалили-л-фаќиди-л-мисла ва-л-бадила рањматан табаррада
ъарињању ва таќаддаса руњању ва рињању ва арафа лању масоъињи фїз-забби ан дини-л-Лоњи ва-с-саъйи фї сабили-л-Лоњи ва-л-фарзи мин
молињи ли авлийои-л-Лоњи. Ва авваза-л-Лоњу машоиха-с-содата аммо
дањоњум фаавњоњум савобан йањфазу алайњим динањум ва йасќилу
фї мавќифи-л-адли мавозинањум ваљаъално мина-л-мустаъиддина
лийавми-д-дини ва инна њукма-л-Лоњи (ала-л-ъибодати би-л-мавти)
йаќри-л-љафра ва-л-халќа фињо шараъа ва-л-охиру ли-л-аввали табаъа.
Тамма-л-китобу бињамди-л-Лоњи ва минњу йавма-л-арбиъоис-сонї ва-л-ъишрина мин шањри рабиъи-л-охири саната ситта ва
салосина ва ситтумиа (22.IV.636/2.ХII.1238) ало йади-л-абди-з-заифи-лмухти-л-муњтољи ило рањмати раббињи Муњаммад ибн Муњаммад ибн
Абдуррањмон ар-Розї, рањима-л-Лоњу ман ќараа ва даъо ликотибињи
би-р-рањмати ва-л-маѓфирати ва лиман ќола омин рабби-л-ъоламин.
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Чун ин тарљума ба охир расид, тарафе аз ањволи рўзгор ва анвои
фитнаву ташвиш дар айёми футур ва аљоиби иттифоќот ва сарњои
бузургон, ки дар сари кор шуд ва харобии хиттаи Ироќ ва њоли
Љурбозиќон бар ваљњи эљозу ихтисор оварда шавад,
иншоаллоњу таъоло

ЊАВОДИСИ АЙЁМ

Дар шуњури санаи иснайни ва самонина ва хамсумиа (582/1186)
кавокиби њафтгонаро дар бурљи мизон иљтимоъ афтод ва муддатњо
буд, то дар афвоњ афтода буд ва мунаљљимон дар кутуби ањком оварда,
ки дар ин замон тўфон бод бошад ва миќдори се газ ва дар баъзе аќовил
дањ газ ва бист газ аз рўи замин баргирад ва кўњњои азим бардорад ва аз
одамї ва дигар њайвонот чизе бинамонад. Ва ќиёмат, ки дар Ќуръони
маљид ва ахбору осор омадааст, мавсими он ин айём хоњад буд. Ва ин
вањм бар хавотир муставлї шуд ва руъбе азим дар замоир бинишаст.
Ва яке аз маорифи Хуросон хабаре ривоят кард – ва-л-уњдату
алайњи фимо равоњу,1045 ки аз пайѓомбар, салавоту-л-Лоњи алайњи,
пурсиданд, ки: «Мато ал-ќиёмату?»1046 Паёмбар, салавоту-л-Лоњи
алайњи, гуфт: «ал-Ќиёмату.» Ва чанд бор мурољаат карданд ва њамин
љавоб дод. Ва зиракон дар ин лафз тааммул карданд ва ба њисоби љумал
бозандохтанд ва аз њуруфи ин калима понсаду њаштод (ва) ду адад
њосил шуд. Ва ин аъдод мувофиќи ањкоми ањли нуљум ва адади солњои
њиљрї омад. Ва хаёлњо бад-ин сабаб мустањкамтар гашт ва бисёр кас
аз ањли тамйиз ва асњоби неъмату сарват андеша бар он гумоштанд, ки
дар ѓорњо маскан ва маъво гиранд ва баъзе ованњои муњкам сохтанд ва
дар масорибу мадохили замин љойњои њасин тартиб доданд.
Ва дар моњи раљаби санаи иснин (VII.582/IХ.1186), ки мавъиди
ќирон буд, таќдири Бории таъоло чунин афтод, ки муддати як моњ
барг бар дарахт намељунбид ва хирманњо бар сањро бимонд, ки
бод дар танќияи1047 он ёрї намедод. Ва љањониёнро маълум шуд, ки
аќовили ањли нуљум ва туррањоти1048 эшон саросар њама бод аст. Ва
њама дар илм ќосиранд ва аз њаќоиќу даќоиќи санъати хеш ѓофил
ва надонанд, ки Худои таъоло чун кори уммате ба завол расонад ва
бад-эшон азобе фиристад, олами суратро дар он мадхале набошад.
Ва он чи Борї таъоло ва таќаддас,1049 дар Каломи маљид ал-лазї» ло
йаътињи-л-ботилу мин байни йадайњи ва ло мин халфињи ва танзилун
Неку бад бар ўњдаи ў (ровї) аст, дар он чї ривоят кард.
Ќиёмат чї ваќт аст?
1047
Танќия – покиза сохтан.
1048
Туррањот љамъи туррања – суханњои ботил.
1049
Худой бартар аст ва муназзањ аст!
1045
1046
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мин њакимин њамидин»,1050 чанд љойгоњ дар њаќќи Од ва Самуд ва
дигар умам ёд кардааст, ки: «Фаарсално алайњим рињан сарсаран,1051
«Фаљаъално олийањо софилањо»,1052 ва амсоли ин бар тариќи маљоз
аст. Ва маънии ин калимот ва-л-Лоњу аълам1053 он бошад, ки суннати
Бории таъоло чунон аст, ки дар њар муддат дар ќарне љамъе зоњир
шаванд ва эшонро таъйиди илоњї ва нусрати осмонї мадад дињад,
то бар ќутре аз аќтори љањон муставлї шаванд ва њукми он тараф
ба подшоњиву фармондињии сокинони он хитта эшонро мусаллам
гардад. Ва њикмати Худои таъоло дар ин боб он бошад, ки ба макони
эшон љањон ободон монад ва раият ва зердастро бар минњољи адлу
ќоидаи ростї бидоранд ва аз њайбату сиёсати эшон роњи тааддї ва
таѓаллуб баста бошад. Ва то эшон он љодда нигоњ доранд ва халќи
Худойро аз эшон осоиш бошад, рўз ба рўз амдоди нусрат ва фирўзї ва
комравоию фармонравої муттасил мегардад ва Худои азза ва љалла
эшонро аз макоиди аъдо ва мафосиди хусум сиёнат мекунад ва дилњо,
ки дар ќабзаи ќудрати ўст, бар мутоваату мањаббати эшон мустаќиму
мустадим медорад.
Ва чун инояти азалї дар њаќќи эшон рўй дар нуќсон нињад ва
замони хизлону адбори эшон бирасад, аз аъќобу азноби он мулук
ва улуламр навбат ба љамъе расад, ки дар маърази сахату1054 ѓазаби
Бории таъоло оянд ва шафќат аз дилњои эшон бархезад ва зулм бар
тибои эшон муставлї гардад ва раийят, ки вадоеи Њаќ(ќ) таъолоанд,
аз эшон ба мењнату осеб расанд. Ва дилњои халќ бар эшон гарон шавад
ва њиммат дар заволи мулк ва њукми эшон банданд ва дар авохири
салавот ва авќоти халавот дуои бад кунанд, он гоњ сарсари фитна
биљунбад ва уќубати «љаъално олийањо софилањо» зоњир гардад ва
мўъљизаи «алќайно байнањуму-л-адовата ва-л-баѓзоа»1055 ва калимаи
«катабно алайњим ани-ќтулу анфусакум ави-хруљу мин дийорикум»1056
муњаќќаќ шавад, то чунин ки мо дар ањди хеш мушоњада кардаем
ва дар муддати умри хеш дида, ки дар ин бист сол, ки ин ќирон буд,
лашкаре як калима, ки њама «канафсин воњидатин»1057 буданд, дар
иълои рояти мулк ва њифзи сарири салтанат ва дар воситаи Ироќ, ки
1050
Њеч ботил на аз пеш ва на аз паси он намеояд, ин китоб аз сўи Худои донои сутуда
фиристода шудааст (Сураи Фуссилат, ояти 42).
1051
Ба он ќавм боди сахт бо бонг фиристодем (Сураи Фуссилат, ояти 16).
1052
Шањрро зеру забар кардем (Сураи Њиљр, ояти 74).
1053
Худо донотар аст.
1054
Сахат – 1. Ќањр, ѓазаб 2. Нохушнудї, кароњат.
1055
Ва дар миёни онњо (яъне яњудиён) то рўзи ќиёмат душманї ва буѓз афкандем (Сураи
ал-Моида, ояти 64).
1056
Ва агар мо бар эшон муќаррар мекардем, ки хештанро бикушед ё аз хонумони хеш
берун шавед, љуз гурўње андак бад-он амал намекарданд (Сураи Нисо, ояти 66).
1057
Канафсин воњидатан будан – чун як љон будан.
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сурраи1058 замин ва зубдаи љањон аст, мутамаккин нишаста ва аз хавфи
баъс ва њайбати теѓи эшон дар атрофи Руму Њинду Туркистон то аќсои
Маѓриб номуси мулк ва фарру шукўњи давлати эшон дар замоир восих
гашта ва тољдорони олам ва лашкаркашони дунё авомиру навоњии
эшонро гардан нињода. Ва њар як дар он тараф, ки буд, бар мутоваату
мутобаати эшон нашъунамо ёфта ва дар аќоид мутарассих гашта, ки
ин мулкро то домани ќиёмат завол натавонад буд ва кавкаби иззату
азамати эшонро уфулу ѓуруб суратпазир нест.
Низоми аќд ва асоси кори эшон ба вафоти Атобаки аъзам малики муаззам Муњаммад ибн ал-Атобак ас-Саид Элдигиз, ќаддаса-лЛоњу руњањума-л-азиза,1059 ки кофили мулк ва мураббии давлат буд,
гусаста шуд ва мулк чун ќолабе бељон бимонд ва он дўстони њамбоз
ва хољатошони1060 њамхўру њамхоб теѓ дар њам бастанд ва мухолафате
шанеъ миёни эшон ќоим шуд. Ва хољагони њаќ(ќ) хидмати бандагон
мўњмал гузоштанд ва бандагонро дасти неъмати хољагон фаромўш
шуд ва дўстон бо дўстон барошўфтанд ва хеш аз хеш безор шуд
ва ёр бо ёр дар пайкор омад ва агар ба шарњи он ќиём равад, ки
муќомоту муќоталоту муњоработи эшон дар ин муддат чи гуна рафт,
ба муљалладот ба охир нарасад. Аммо як аъљуба тањрир меафтад ва
баён карда меояд, ки њар як аз руус ва умарову кибори ин уммат ба
њар љониб, ки илтиљо сохт ва ба њар кадом тараф, ки паноњид, сабаби
њалоки ў аз он љо хост ва бар мисоли парвона худро дар оташ андохт ва
чунон буд, ки дар амсоли тозї гуфтаанд: «Аса-л-ѓувайру абуъсан».1061
Ва њамчунин гуфтаанд: «Ка-л-боњиси ан њатфињи бизилфињи».1062 Ва
њамчунин гуфтаанд: «Мин маъманињи йуъта-л-њазиру».1063
Ва баёни ин сухан он аст, ки султон Туѓрал, ки подшоњ ва сардори њама буд, дар дафъи њашами атобакї ба султон Хоразмшоњ мукотаботи паёпай менавишт ва аз ў истионат мехост ва дар истидъои
ў тазарруъњо мекард, то чун ба Ироќ омад, њол дигаргун гашт ва
муоризони мулк бад-ў паноњиданд ва лашкаре чун мўру малах ба дари
Рай омад. Ва султон Туѓрал бо чанд каси маъдуд рўй ба кор бознињод
ва худро дар миёни эшон андохт ва хўд аз сар баргирифт ва ному
насаби худ мехонд, то перомуни ў фаро гирифтанд ва ўро ба зории зор
бикуштанд ва дар миёни бозори Рай бесар бар дарахт кашиданд ва
Сурра – ноф.
Худованд љони гиромии он дуро пок дород!
1060
Хољатошон љамъи хољатош – ѓуломон ва навкарони як шахс.
1061
Ѓувайр мусаѓѓари ѓор ва абус љамъи буъс ба маънии сахтї аст, яъне шояд шер аз
тарафи ѓор зоњир шавад. Ва ин масалро он гоњ гўянд, ки касе худ сабаби шар(р) шуда
бошад.
1062
Монанди љўяндаи марги худ бо самми худ.
1063
Барои шахси бимнок аз љойгоњи амни ў меоянд (аз маъман ба ў метозанд ва
ѓофилгираш мекунанд). Аз аќволи машњури араб аст.
1058
1059
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мардум он чї дар дил наёрастанд ронд, муояна бидиданд. Ва ин абёт
аз љумлаи ќасидаест, ки ман дар марсияи ў иншо кардаам:
Ло зола њамњамату-л-њамоми-с-сољиъи,
Фї-л-айки йалъабу би-л-фуоди-л-љозиъи.
Мо лї аро вазњу-н-нањори кааннању
Либсу-л-њидоди ала-л-мусоби-л-лозиъи.
Ва даљо фало шамсу-з-зуњо бимазиъати
Фињї ва ла-л-бадри-л-мунири битолиъи.
Ва лаќайту мо лам йалиќ айно нозири,
Ва самиъту мо алво бисамъи-с-сомиъи.
Мо ли-л-вуљуњи раайтуњо мабњутатан
Њайри лизилзилати-л-мулимми-л-воќиъи.
Њозо њува-л-йавму-л-мусаддиќи ваъдању,
Ли-л-оламина ало лисони-ш-шориъи.
Йавмун биашроти-л-ќийомати ќоимун,
Ло ал-молу фињи ва ло ал-банун бинофиъи.
Њозо њува-л-љабалу-л-музаъзаъи рукнуњу
Биавосифи ва ќавосифи ва заъозиъи.
Торат дакодикуњу фасорат фї-л-њаво
Аљзоу зока-л-аръани-л-мутаќориъи.
Њозо њува-ш-шамсу-л-латї ќад кавварат,
Фї раъди маъмаъати-н-нањори-л-мутиъи.
Њозо њува-л-ќамару-л-мушаќќати бадруњу
Зараба-л-маќориъи шалла каффу-л-ќориъи.
Вањйун ала-л-исломи аъйо хираќуњу
Њатта-л-миъоду ало бинони-р-роќиъи.
Лањфї ало асади-л-арини йалукуњу
Анйоба авраќи би-л-аќиќати хомиъи.
Аќќу ва шаќќа аса-л-вифоќу љамиъуњум
Ва-з-заръу йушаку њасдуњу ли-з-зорињи.
Фаљаъу бињи ашболињи ва убайдињи
Ва љунудињи ва-л-Лоњу њасбу-л-фољиъи.
Тараку бимуътарики-л-малоњими шалуњу
Њирона байна мудаффиъи ва мудофиъи.
Буримат бимањбуки-л-њадиди атофуњу
Фааљтоба њилњилати-л-ѓубори-с-сотиъи.
Маликун тайаќќину анна ањдо саррадо
Суниъат биаъзали санъуњо би-д-дориъи.
Фаѓадо йухаффафу абъању ан матнињи
Сиќатун бимухтарати-л-њисоми-л-ќотиъи.
Њазама-л-љумуъу бибаъсињи илла-л-лазї
Катаба-л-ќазоу ала-л-љабини-л-ломиъи [215].
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Ва Атобак Музаффаруддин Ќизил Арслон баъди вафоти бародар
ба Ироќ омад, љавоне покнињод ва салимсадр ва ростхона1064 буд. Ва
ўро гуфтанд, ки панљ навбат бибояд задан ва бар сарири салтанат
нишастан, ки аз асбоби подшоњї ва вуфури њашаму касрати ансор
дарбоястї, нестї. Ва ў ин сухан бишнид ва аз бањри таъкиди асбоби
мулк ва тасмири маоќиди салтанат манкуњаи бародарро, ки хотуни
мулк ва кофилаи давлат ва модари подшоњзодагон буд, дар аќди
никоњ овард. Ва он вуслат сабаби суботи кор ва давоми мамлакати хеш
донист. Баъд аз чанд рўз шабе аз шабњо бар дасти чанд фидойї кушта
шуд ва душманон он чи њавои нафси эшон буд, дар иборат оварданд ва
дар забонњо афтод, ки ин мењнат аз буни хона берун омад, шеър:
Ќад ќила золика ин њаќќан ва инказибо,
Фамо иътизорука мин шайъин изо ќило [216].
Ва Хоља Азизуддин, ки вазири давлат буд ва дар айёми Атобаки
Аъзам њукми љањон ронда ва бо сари икфо ва иќрони хеш афтода ва
аз ин хонадон љоње ариз ёфта ва Атобак Музаффаруддин вазорат ба
ќоида бар ў муќаррар дошта, чун ў азми Озарбойљон кард, бе мўљибе
бар ў осї шуд ва дар Њамадон рафт ва бо эътимоди чанд кас аз умарои
давлат, ки дар ин иттифоќ бо ў њамдам буданд, бозистод. Ва ба султон
Туѓрал мулаттафот равон кард ва ў ба вилояти Ќумиси Мозандарон
ёвагї мегашт, ўро бо сари мулк овард, то ўро ва писари ўро ва писарони
Њасан Фодорќумиро, ки куттоби давлат буданд, ба ќатл овард, шеър:
Уъаллимуњу-р-римойата кулла йавмин
Фаламмо истадда соидуњу рамонї [217].
Ва Љамолуддин Ой Абањњи Сумайрамї ва Сайфуддин Рус ва
Љамолуддин Азоба, ки бандагони хоси Атобак Саид Муњаммад
буданд ва баркашидаи ў ва ба љойе расида, ки њар якро њазор савор
дар хидмат буд, бар хољазодагони хеш хуруљ карданд ва ба хидмати
султон Туѓрал рафтанд ва дар муддати наздик њар се бар дасти ў кушта
шуданд. Ва Шарафуддин Албарѓун - писари Амирбор, ки рабиби
давлат ва саниаи хонадони атобакї буд, њамчунин ба тавъу раѓбат
пушт бар хонаи эшон кард ва ба хидмати султон омад ва бар дасти
ў кушта шуд. Ва малик Ќутлуѓ Инонљ, ки љигаргўшаи давлат ва нури
дидаи малик буд, аз султон Хоразмшоњ мадад хост ва ў Маёљиќро ба
муованат ва дафъи хусуми ў равон кард. Ва чун ба Ироќ расид, малик
Ќутлуѓ Инонљ бе истизњоре ва эъдидоде ба истиќболи ў равон шуд.
Ва чун ба њам расиданд, ўро ба ќатл овард ва њоли ў чунон буд, ки
гуфтаанд: «Ка-л-мустаѓиси мина-р-рамзои би-н-нори».1065
1064
Ростхона – шахсе, ки бо њама кас аз ќарори ростиву дурустї ва амонату диёнат
рафтор кунад.
1065 Монанди касе, ки аз гармои сахти офтоб ба оташ паноњ бурд. Дар бораи касе масал зананд, ки аз коре ба сахттар аз он бигурезад, яъне аз барф гурехта, ба борон дучор
шудан.
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Ва Сирољуддин Ќоймоз ва Нуруддин Ќаро, ки ду ноби давлат ва ду
имоди мамлакат буданд ва доираи кор бар эшон мегардид, ба хидмати
дорулхилофа рафтанд ва дар мавкаби вазир Муаййидуддин ба Ироќ
омаданд ва миёни эшон сууззанне њодис шуд. Ва ба дари Оба бар дасти
панљ туркмони маљњул, ки ба шањнагї аз ќибали вазири дорулхилофа
дар Оба буданд, ба ќатл омаданд. Ва Нуруддини Ќуръонхон, ки
хамирмояи њама буд ва Амри Оси1066 ваќт ва маркази доираи фитна дар
воситаи Ироќ ќалъаи Натанзро иморат фармуд ва амвол ва хазоину
дафоини хеш он љойгоњ фиристод ва хаёл баст, ки дасти тасорифи
рўзгор ба домани рифъати ў нарасад ва бо чунон ќалъае ўро аз
тааррузи њаводис боке набошад. Ва ин ќалъа ба Нуруддин Муњаммад
Вушоќ супурд ва ба сабабе аз асбоб нафрате дар миёни эшон афтод ва
ќалъа ба даст бозгирифт ва ўро љавоб боздод ва ў бад-он ѓусса фурў
шуд. Ва баъд аз он ду писари Ќуръонхон, ки силсилаи мутолабати Сор
мељунбониданд ба тавъу раѓбат ба пояи ќалъа рафтанд ва ў ба санъат
эшонро дар дом кашид ва бар ќалъа бурд ва њар дуро сар бибурид. Ва
оќибати кор љойи бад-он мењнат ба даст оварда бе мўљибе ва музъиље
ба ихтиёр бозгузошт ва ба Хуросон шуд ва муддати ду сол он љойгоњ
муќим буд. Ва он рўз, ки бо лашкари Хуросон ба сарњади Ироќ расид,
ба муфољот фурў шуд ва он њасрат бо хок бурд.
Ва амир Саййид Алоуддавла – раиси Њамадон, ки халифаи Аљам
буд ва шарафи насабу улувви рутбати ў аз Фарќадайн1067 гузашта, ба
таассуби султон бархост ва оќибат њам мањмуд1068 наёмад ва Садруддин
Муњаммад ибн Абдуллатифи Хуљандї1069 ба лашкари Баѓдод илтиљо
кард ва эшонро ба Исфањон овард ва бар дасти эшон шањид шуд. Ва
чун лашкари Хоразм ба Ироќ омад, аввал кас, ки ба таассуби эшон
бархост, Иззуддин Муртазо Рай буд ва бар дасти эшон дараљаи
шањодат ёфт. Ва Изуддини Фаррух – султоне, ки дар киёсату кифоят бо
Аторуд баробарї мекард, чун мурѓи зирак дар дом афтод ва бо фавље
андак ба њирсе њарчи тамомтар худро ба Исфањон дар миёнаи лашкари
Баѓдод андохт, то ба як лањза сари ў бар найза карданд ва гирди љањон
1066
Амр ибни Ос аз сањобагону сардорони маъруфи ислом (ваф.с. 664) ва фотењи Урдуну Миср мебошад. Дар ихтилофи Муовия ва њазрати Алї (р) аз љониби Муовия њакам
буд ва бар Абўмўсои Ашъарї – њаками љониби Алї (р) ѓолиб омад. Дар байни эрониёни
шиа Амр ибни Ос тимсоли боризи макру фиреб ва найранг аст ва ба ин маънї бар ў масал мезананд.
1067
Ду ситораи наздики Ќутби Шимолро гўянд ва ин вожа таснияи (дутоии) вожаи
«Фарќад» аст.
1068
Мањмуд – ситоишкарда; неўсират.
1069
Садруддин Мањмуд (Муњаммад) ибни Абдуллатиф ибни Муњаммад ибни Собити
Хуљандї аз донишмандони хуљандиасли эронї, ки муддате дар Баѓдод нозири мадрасаи
Низомия буд ва сипас раёсати мактаби ањли суннати Исфањонро бар дўш дошт. Соли 1195
Санќари Тавил – шањнаи Исфањон ба сабаби адовате, ки миёни эшон буд, ўро бикушт.
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бароварданд. Ва Нуруддини Кукља, ки дар охири ањд арсаи Ироќ холї
ёфт ва мулк бо даст гирифт ва иќлиме, ки сарњои Љабборон дар сари
он рафта буд ва љумњуре аз кибори мулук ва санодиди умаро бад-он
сабаб ба фано расида, афван сафван ўро муяссар шуд, ба њукми он, ки
љуз шамшер олате дигар надошт ва русуми подшоњї надонист, чанд
касро баркашид ва оќибат бар дасти эшон кушта шуд.
Ин њикоёт бад-он овардам, то маълум шавад, ки бо таќдири
Бории таъоло тадбири башар ботил аст ва ба њар кас, ки ќазои
мањтум1070 нозил гашт ва аљали маълум бирасид, беихтиёр ба миќоти
аљал ва миоди фано давад, чунонки насси Ќуръони маљид бад-он
ворид аст: «Ќул лав кунтум фї буйутикум лабараза-л-лазина кутиба
алайњиму-л-ќатлу ило мазољиъињим.1071 Ва сухани соњиби шариат,
алайњи-с-салоту ва-с-салом, бар он шоњид: «Изо арода-л-Лоњу инфоза
ќазоињи ва ќадарињи салаба завийу-л-уќули уќулањум њатто йунфиза
фињим ќазоању ва ќадарању».1072
Ва њар кас надонад, ки агар мањрабе гирад ё малљае созад, аз
Њазрати ќудс ва даргоњи љабарут бояд сохт ва бад-ў бояд паноњид ва
офият аз ў бояд хост ва такя бар килоат ва њиросати ў бояд зад ва ба
њиммати нек ва ойини хуб ва сирати писандида тамассук бояд кард,
чунонки подшоњи одили муаййиди музаффари мансури муљоњиди
маробит љамолу-д-давла ва-д-дин носиру-л-исломи ва-л-муслимин
Улуѓ Борбак, аъазза-л-Лоњу ансорању,1073 ки дар ин айём, ки аз њаводиси
он шаммае шарњ дода шуд, ба сабаби адлу инсоф ва майли ў ба абвоби
хайрот Худои таъоло ўро ва фарзандони ўро аз офот нигоњ дошт ва аз
тўфони ин ќирони хунхор ва рўзгори ѓаддор ба Људии наљот расонид.
Ва як латифа аз латоиф, ки Бории таъоло дар њаќќи ин подшоњ, ки
њамеша муаййид ва мансур бод, кардааст, њикоят бозкунам, то мисдоќи
ин муќаддима ва муќаррири ин калима бошад ва равшан шавад, ки
некї ба њеч њол зоеъ намонад ва эњсон њаргиз бебар нагардад, чунонки
насси Ќуръон бад-он нотиќ аст: «Инна-л-лазина оману ва амилу-ссолињоти инно ло нузиъу аљра ман ањсана амалан».1074
Дар ин айёми мухолафат ва ѓайзу ѓуссаи султон Туѓрал аз
њашами атобакї ва ѓулувви ў дар ќањр ва истисоли эшон ин подшоњ
дар дасти ў асир шуд ва тамаъњо аз ў мунќатеъ гашт ва ваљњи халосу
умеди наљот баста монд ва озоду бандаи ў аз ў ноумед шуданд ва лањза
Мањтум – вољиб, лозим.
Бигўй, агар дар хонањои хеш њам мебудед, њамоно касоне, ки бар онњо кушта шудан
муќаррар шудааст, сўи ќатлгоњи хеш берун меомаданд (Сураи Оли Имрон, ояти 154).
1072
Он гоњ, ки Худованд иљрои ќазову ќадари худро хоњад, аз соњибони уќул аќлњои
эшонро бигирад, то хости худ анљом дињад.
1073
Худованд ёрони ўро пирўз кунод!
1074
Касоне, ки имон овардаанд ва корњое шоиста кардаанд, бидонанд, ки Мо мукофоти
некўкоронро барбод намекунем (Сураи Кањф, ояти 30).
1070
1071
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ба лањза аз хавфи вуќўи мањзур ва сатвати он мутаљаббири мавтур
њуш аз танњо мерафт ва ќарор аз дилњо мешуд. Ва Шарафуддин
Албарѓунро, ки домоди ў буд, љавоне аз моњ покизатар ва аз сарви
сињї хубтар ба ќатл овард ва сари ў баробари чашми ў бинињоданд ва
ќалъаи Фарзин бо тасарруфи султон афтод ва мўътамаде ба кутволии
он љойгоњ фиристод ва ин подшоњ рањинаи ќалъа шуд ва мардумро
яъси куллї њосил омад. Ва ман дар ин ањд ба даргоњ будам ва дидаме,
ки соњиби одил саййидулвузаро Абулќасм ибни Абилњасан дар ин
мулимми муълим ба ин њодисаи музлим чун моњї дар шаст метапид
ва чун борон ашк аз дида меборид ва рўзу шаб дар њазрати Бории
таъоло менолид ва мезорид ва садаќањои сар бадрањо дармедод ва
дар масољиду маобид худро дар хок меандохт ва аз ањли салоњ мадади
дуо ва њиммат мехост, то Бории таъоло, ки муќаллибулќулуб ва
мусаббибуласбоб аст, рўзе бар забони яке аз раоёи Кошон дар бозори
Халќони Њамадон биронд, ки Атобак Муњаммад Љамолуддини Ой
Абањро ба дувист ё сесад динор харида бошад. Кошкї султон ўро
ба сад њазор динор бо мо фурўхтї, то мардон ба кадди ямин1075 ва
араќи љабин касб мекардандї ва занон дар завоёи манозил ба сарири
маѓозил фаро даст меовардандї ва ўро бозхаридандї, ки мо аз ў хайри
бисёр дидаем ва дареѓ бошад, ки чун ў љавонмардеро осебе расад. Ва
аз њусни иттифоќ яке аз хавосси султон мегузашт ва ин сухан бишнид
ва ба масомеи султон расонид. Ва таќдири Бории таъоло ёр шуд ва чун
кўкнор чашми хашми ў дар хоб кард ва басари1076 басирати ў бедор
гашт ва бо худ андешид, ки касе, ки бо раияти хеш чунин зиндагонии
некў карда бошад, зиштномии тамом бошад чунин некномеро озурдан
ва аз љињати дунёи мурдор чунин покнињодеро ранље бирасонидан. Ва
дар он чанд рўз ўро халос дод ва ба ташрифе лоиќ бинавохт ва миёни
рўзи халос ва рўзи вилодати ў кас фарќ накарда. Бояд ки љањониён аз
ин њол эътибор гиранд ва аз сидќи яќини маънии ин оят фањм кунанд:
«Ва ин йамсаска-л-Лоњу бизуррин фало кошифа лању илло њува ва ин
йамсаска бихайрин фањува ало кулли шайъин ќадир. Ва њува-л-ќоњиру
фавќа ибодињи ва њува-л-њакиму-л-хабир».1077
Ва њоли раийят дар аснои ин мунотањот ва муковањот аз њадди
баён даргузашт ва ќасиратун ан тавилатин дар њамаи хиттаи Ироќ як
хонае ќадим бинамонд ва саройњои арбоби неъмат, ки бар он улуф1078
харљ рафта буд, мешикофтанд ва наќзи он ба самани бухс мефурўхтанд
Кадди ямин – зањмати даст, дастранљ.
Басар – равшании дида.
1077
Агар Худо ба ту газанде расонад, касе љуз худи ў он бознатавонад бурд ва агар ба
ту некї расонад, ў ба њар чиз тавоност. Ва Ўст ѓолиб бар бандагони худ ва Ўст донои огоњ
(Сураи Анъом, оятњои 17-18).
1078
Улуф љамъи алф – њазорњо.
1075
1076
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ва муфрадайе, ки дар ањди истиќомат дањ њазор ва бист њазор зари сурх
арзид, аз тазоњуми маунот ва касрати ихрољот ва мазаррати иљтиёзи
лашкар ройгон аз даст медоданд ва касро љуръати он набуд, ки ќабул
кунад. Ва роњњо аз хавфи сибоу зибоъ, ки дар масокини ањли њарсу
заръ маъво сохта буданд, ноомин шуд ва љуз ба истизњори рафиќон ва
силоњњо гузаштан сурат намебаст. Ва ба чанд навбат ќањтњои шанеъ
њодис шуд ва дарвешон ба фано расиданд ва расми хољагї ва дастордорї
бияфтод. Ва мардумзодагон сар ба шаторату батолат бароварданд
ва њама заййи обову аљдод бигардониданд ва даст аз давоту ќалам
бидоштанд ва њирс бар корду шамшер гумоштанд ва ањли айсу фасод
ѓалаба гирифтанд ва корњо аз забт бияфтод ва мардуми оќил марг орзу
карданд.
Ва Љурбодиќон дар ин мењнат бо дигар шањрњо мушорик буд
ва бад-ў иловаи гаронбор ва ду мењнати бекарони мумтањан: Яке, он
ки бар мадраљаи љањон афтода буд ва дар миёни ду дорулмулк ва бар
љавори чанд ќалъа. Ва њар офат, ки дар њаволии Ироќ њодис мешуд,
сар бад-ин хитта бармеовард ва каромати Авњади Њилолї дар ин абёт
зоњир гашт, шеър:
Асбањту фї Љурбодиќона ва њимматї
Ташку ал-њирона илаййа баъда шимосињо.
Баладун изо махза-з-замону бимињнатин,
Мањзуратин фањунока масќат раъсињо.
Сирно сукоро мин равоињи хамрињо,
Сиру бино ќабла истидорати каъсињо [218].
Дуввум, он ки њар сол ба ду-се муќтаи1079 љофї1080 додандї, ки
бар хуну моли мусалмонон ибќо намекарданд ва аз ањдоси руасо
љамъе лоиќи рўзгор битонаи кор мешуданд ва мардумро фаро даст
медоданд, то ќавме азизнафсу саломатљўй њар чи доштанд аз маврусу
муктасаб ваќояи нафси хеш сохтанд ва дар њеч сарой аз нотиќу сомит
чизе бинамонд ва оќибат аз сари истирор аксари мардум љилои ватан
ихтиёр карданд ва адои молу муомалоти подшоњ бо панљоњ-шаст
муаддї1081 афтод ва њамсояро ба њамсоя ва хешро ба хеш мегирифтанд.
Ва бад-он расид, ки баќоёи ќавм муттафиќ шуданд, ки шањр
бозгузоранд ва ѓурбату оворагї ва машаќќат бар дил осон кунанд, то
Худои таъоло чунонки дар Ќуръони маљид фармудаст: «Амман йуљибул-музтарра изо даъоњу ва йакшифу-с-суъа».1082 Фарёди дарвешон расид
Муќтаъ – 1. Марде, ки номаш дар девон набошад 2. Касе, ки султон замине ба иќтоъ
ба ў мебахшад, то аз њосили он зиндагонї гузаронад.
1080
Љофї – ситамкор, љафокунанда.
1081
Муаддї – пардохткунанда.
1082
Оё он касе, ки бечораи дармондаро иљобат мекунад ва ранљу нохуширо аз ў мебарад
(бењтар аст ё худоёни дурўѓин?) (Сураи Намл, ояти 62).
1079
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ва подшоњи одил Улуѓ Борбак ва хољаи љањон Саййидулвузароро
баргумошт ва ин хитта ботадбир девони эшон афтод. Ва эшон чун
дар бечорагї ва заъфи ин раият нигаристанд ва масканату фаќри
эшон бидиданд, бар ќазийяти шафќати мусалмонї ва диндории хеш
бибахшуданд ва њиммат бар ислоњи њол гумоштанд ва нашъатан
сониятан1083 ин мардумро эњё карданд ва завоиди муомалоту иловоти
муун ва русумоти мўњдас бияндохтанд ва оини доду адл бигустурданд
ва бунёди савийят дар миёни раийят устувор карданд ва навољими
шарру навобиѓи зар(р), ки дар айёми футур њодис шуда буд, ба теѓи
обдор ва раъйи њушёр музмањиллу муталошї гардониданд,1084 то ањди
батолат сар ба гиребони узлат фурў бурданд ва пой дар домани адаб
кашиданд ва даст аз шаторат боздоштанд ва рўй ба њирафу синооти
хеш оварданд. Ва аз бањри раёсат амирраис љамолуддин саъдулислом
маликурруасо Умар ибн Абибакр ибн Муњаммадро, ки исфањсолор
ва пешвои шањр буд, ихтиёр карданд, ки тадоруки кори ин шањр љуз
бар дасти ў суратпазир набуд ва олату адавоти раёсат љуз ў касе дигар
надошт.
Ва љавоне буд аз абнои рўзгор ба кифояту шањомат ва дирояту
саромат бар сар омада ва Њаќ(ќ) таъоло дар њаќќи ў мўъљизае «алќайту
алайка мањаббатан миннї»1085 изњор фармуда ва дилњо бар мењру
мањаббати ў ќарор гирифта ва хоссу омми шањр ба њавои ў бархоста
ва љонњову сарњо ва молњо фидои ў карда ва валойи ў дар замойир
мутамаккин шуда ва ў дар зоти хеш ба хасоиси макорим мутањаллї
ва бар раъйи разин ва аќли комил мутахассис ва дар синни љавонї
таљоруби пирони рўзгордида ёфта ва дар саховат аз абру дарё гузашта
ва дар тањаввуру танаммур аз шери шарза сабаќ бурда ва дар рафъати
њиммату хасби риёз муруввату футувват Муин1086 ва Њотамро маъзул
карда ва раёсат кисвате буд бар ќадди маолии ў бофта ва аз масоиву
маонии ў шарафе тамом ёфта.
Ва чун раёсат бар ў муќаррар шуд, чун табиб гирди аворизи
иллат баромад ва њар чї сабаби айсу фасод ва мўљиби азияти раийят
буд, аз бех биканд ва чунонки дар насси танзил ворид аст: «Ва ло
таъхузкум бињимо раъфатун фї дини-л-Лоњи».1087 Аввал бародарони
хешро аз анвои љавру шатат ва татовул бар бандагони Худои таъоло
даст барбаст ва атбои эшонро, ки мояи шаѓабу манбаи фитна буданд,
Нашъатан сониятан – дубора навпайдо намудан; муротибаи дигар
Музмањиллу муталошї гардонидан – несту нобуд кардан.
1085
Муњаббати хеш бар ту арзонї доштам (Сураи Тоњо, ояти 39).
1086
Манзури муаллиф Абулвалид Муин ибн Зоида ибн Абдуллоњ аш-Шайбонї (ваф.с.
768) аст, ки аз љумлаи далерон ва фусањои араб буд, вале шўњраташ бештар аз њиммат ва
бахшандагиаш мебошад.
1087
Дар фармонбардорї аз Худой дар бораи онон (бадкорон) раъфату мењрубонї
накунед (Сураи Нур, ояти 2).
1083
1084
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баъзе бар шамшер бигузаронид ва баъзе бар дарахт кашид ва њар кї
дар ў ањлияти салоњ дид, бо хеш гирифт ва аз хосси моли худ ваљњи
маоши ў бисохт, то њама даст аз батолат бидоштанд ва оташи фитнаи
эшон, ки дар ин чанд сол месўхт, фурў мурд ва обрўи дањоќин ва
маќодири ањли тамйиз ба ќарори маъњуд бозрафт ва муташарридон
рўй ба ватан нињоданд ва амне тамом ва сукуне комил њосил шуд. Ва
бад-ин сабаб њам подшоњро дар њаќќи ў инояти тамом рўй намуд ва
зимоми њаллу аќди шањру вилоят ба дасти ў боздод ва бар зилфи1088
нафсу кўтоњдастиву камтамаї ва шафќати ў бар њоли раийят эътимод
кард ва њам раийятро мењру мањаббати ў музоаф гашт ва дар саройњо
саљљодањо бигустурданд ва дуои подшоњи одил - Улуѓ Борбак ва
Саййидулвузаро, азза насруњумо1089 ва раиси мушфиќи мунсиф аз
миёни љон ба осмон расониданд ва некномии эшон дар диёру аќтори
љањон мунташир шуд. Ва њаззи саройи охират ва масубати аќабї ва
масокини хулд, ки дар љаннатулмаъво аз барои эшон бад-ин хайроту
мубаррот муадду мумањњад аст рўзи мањшар ва арзи акбар бад-он
хурраму шодмон бошанд, иншоаллоњу таъоло: «Ли-л-лазина ањсанул-њусно ва зийодатун ва ло йарњаќу вуљуњањум ќатарун ва ло зиллатун
улоика асњобу-л-љаннати њум фињо холидун».1090
Ва чун фотињаи китоб ба ќасидае аз мадоињи садри кабир
Саййидулвузаро, азза насруњу, мутарраз буд, хостам, то њам бар
санойи ў ин китоб хатм шавад. Ин ќасида дар васфи њолї ба хидмати
ў исдор афтодааст, шеър:
Даъ йо узула фаќад талабта мањолан
Кайфа-с-сулувву ва заммаму-л-аљмоло.
Мо ли-л-вашоти изо раунї авсаъу,
Калиман тамурру ала-л-ќулуби насоло.
Њассу рикобањум ва фавќа њудуљињо,
Римун саканна мина-л-њарири њиљоло.
Мин кулли зоњирати-л-љабини муниъатун
Таъба-л-њилолу лириљлињо халхоло.
Њамалат аволиња-л-асваду авомилан
Самаран кањаййоти-с-сарими тиволо.
Ламаъат ало атрофињинна асиннатун
Бишабботињо абтолуња-л-абтоло.
Ќавмун изо самиъу-с-сабоња туњаллилу
Ка-р-равзу азњакању-н-насиму шамоло.
Мустарсилина ила-л-њийољи кааннањум
Зилф – ниёзмандї ва сахтї дар маишат.
Пирўзии њар дуяшон бузургу гиромї бод!
1090
Музди онон, ки некї мекунанд, некист ва чизе афзун бар он. На сияњрўй шаванду на
хор. Инњо ањли бињиштанд ва дар он љовидонанд. (Сураи Юнус, ояти 26).
1088
1089
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Дайрун тамурру риъолињо ирсоло.
Рабату биаъмидати-л-ќубоби савофийан
Ашъурна мин алаќи-л-камоти љалоло.
Ло тањсибу анно насино ањдакум
Ав ан талабно анкуму-л-абдоло.
Инна-л-ќулуба бињуббикум махтуматун
Њатто йусибу бибардиња-л-ољоло.
Назрун алаййа лаин назалту биарзикум
Йавман љаъалту туробања-л-акњоло.
Ва лаашъалунну ало маљомири њаййикум
Ќалбї камо шаъала-с-салиту зуболо.
Ва лаалсаќунну туробањо битароибї
Ва лаарвайанну биъибрати-л-атлоло.
Мо ањла Наљда ло йазолу йашуќунї
Барќун йусофилуњу-л-азибу таъоло.
Њал йарњамуна лимуднифи авсолуњу
Зобат лимањорими-л-њабиби висоло.
Йастахбиру-р-рукбону тула нањорињи
Анкум ва йахбиру анкуму-с-суъъоло.
Њатто изо мадда-з-залому равоќињи
Аѓра-л-ѓирому биќалбињи ањволо.
Ман мубаллиѓу аннї-л-вазиру-л-вакти
Йалќа-л-њайоу йусаъу-л-аќволо.
Кам тавќу миннатин неъматин машкуратин
Лака фї риќоби лоќати-л-аѓлоло.
Мо ли-з-замони ва анта авну љафоињи
Рафаъа-л-килоба ва заъзаъа-р-риболо.
Халла-л-кирома ало хаторати ќадрињим
Ѓарса-л-бутуна ва ашбаъа-л-арзоло.
Ва-р-разилу йатѓињи-н-наъима ва кулламо
Йаздоду њусна-л-њоли зода наколо.
Ав ласту модињука-л-лазї бифазоилї
Ањлу-л-фазоили тазрибу-л-амсоло.
Сорат масиру-ш-шамси фика ќасоидї
Татва-с-суњулу ва таќтаъу-л-аљйоло.
Халладту зикрака би-л-мадињи камо ѓадо,
Ѓилону халлада би-с-санои Билоло.
Мо лї укаллифу фї замоника фавќа мо
Таќва-л-љиболу ва би ибъињи асќоло.
Абадан утолибу би-л-њитоми ва лам акун
Йавман мина-л-аййоми азхиру моло.
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Илла-л-маосиру ва-л-маноќибу асбањат
Фї ваљњи арбоби-л-маосири холо.
Иннї балиту бињиссатин мо арфаќат
Илла-л-хирољу ва саќлуњу аѓлоло.
Ќасаман лав аннака баъда мо фораќтукум
Абсартанї лаваљадта сумма хайоло.
Шоњадта фавќа-л-хадди миннї усфуран
Вараайта њашва ѓалолатиййа халоло.
Инни аъузу би њусни раъйика ан аро
Байна-л-лиоми камо тароњу мазоло.
Мо лї сиво фазли илайка василатун
Ва-л-фазлу индака йуљибу-л-ифзоло.
Фаамнин алаййа бимо раайта фаиннанї,
Саабуссу шукрака баъдуњу ањволо [219]
Ва ин ќитъа ба садри кабир тољуддин муъинулислом
саййидуламосил ва-с-садр Алї ибни Муњаммад ибни Абилѓайс, ки
муставфии ин њазрат ва воситаи уќди маорифи ин давлат аст, навишта
омадааст ва ин китоб ба мадади њиммати ў ба итмом расидааст. Ва
абёти порсї, ки дар сиёќати он таркиб рафтаст, бештар аз натоиљи
хотири ваќќод ва насоиљи табъи мунќоди ўст, ки назму насраш аз
сењри њилолу оби зулол њикоят мекунад ва мафохири ў ва аслофи ў
ва фазлу фазоили падараш, ки Ибн ал-Амидї ваќт1091 ва Абдулњамиди
Рўзгор1092 буд, дар китоби «Тўњфат-ул-офоќ фї мањосин-ил-Ироќ»
муставфї эрод карда омадааст, шеър:
Йо Ибн Муъинуддин инна-л-ало
Марњунатун би-л-адаби-л-комили.
Ва иннама-л-маръу биодобињи,
Йафхуру ло би-ш-шуѓли-ш-шоѓили.
Ва-ш-шарафу-л-аъло ликулли имраин
Йасдуќу фињи амалу-л-омили.
Йасуррунї ваљњука анни имруъун
Аъшуќу ваљња-р-раљули-л-фозили.
1091
Ибни Амиди ваќт – Манзури муаллиф Абулфазл Муњаммад ибни Њусайн ибни
Муњаммад ва машњур ба Ибни Амид (ваф. ХII.972) мебошад, ки вазири Рукнуддавлаи
Дайламї, писари соњиби девони расоили Нўњ ибни Насри Сомонї ва мулаќќаб ба «Амид»
- Абўабдуллоњ Њусайн ибни Муњаммад буд. Ибни Амид њамчун нависандае, ки сабки наверо дар насри арабї ба вуљуд овард, шўњрат дошт ва њанўз дар замони зиндагии хеш сазовори унвонњои фахрии «Устод», «Устодурраис» гашта буд ва дар балоѓат бар ў њадс мезаданд.
1092
Абўѓолиб Абдулњамид ибн Яњё ибн Саъд Омирии Котиб (ваф.с. 749) аз удабо ва
мардони бузурги Шом аст, ки дар балоѓат бар ў масал мезананд. Расоили ў дар њудуди
1000 вараќ аст. Ў аз муќаррабони Марвон ибни Муњаммад – охирин халифаи умавии Шом
буд ва дар Миср бо ў ба ќатл расид.
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Йаъљабанї адно мањалло мина-лФазли ва ин кона ало отили.
Ва ло аболї бисивоњу ва лав
Аллаќати-д-дунё ало љоњили.
Иннї ва иййока разиъони мин
Садйин би албони-л-уло њофили.
Ва байнано аќрабу ќурбї ва ин
Боъиду амру-н-насби-л-восили.
Ахтубу мин ваддика харъубатан
Ин раѓаба-л-акфоу би-л-озили [220].
Нањну, атола-л-Лоњу баќоъа-л-маљлиси-л-ъолї фї заманин, алњурру фї ањлињи ѓарибун ва-л-кариму фї ќавмињи марибун, ло сиййамо
ѓурбатони њумо курбатони: ѓурбату-л-фазли ва-л-буъди ани-л-ватани
ва-л-ањли. Ва-л-маљлису-л-ъолї, адома-л-Лоњу алоњу ва ин кона мин
одобињи байна нудомї ва љуллос. Ва мин худдомињи байна мароъї
ва мавос, локиннању изо њадарат њамомату фазлињи лам йаторињњо
њадилун ва изо ѓаррадат саннољату табъању лам йуъовинњо расилун,
фаин арода ан йазумма ило хафифи авзонињи саќилан, ав ило алаййа
шаънуњу аќилан лазимтуњу масоа сабоњин ва хадамтуњу камо тахдумул-аљсома-л-арвоњи ва лї фї золика-ш-шарафу-л-аъло ва-с-саъодату-лузмо ва-р-раъйу мазиду-л-ъулувви ва-р-рифъати ва-с-саломи. 1093

Бино ба ќайди д-р Љаъфари Шиор дар нусхаи дигар калимаи «ва-с-салом» вуљуд
надорад. Аммо дар поёни сањифаи охири ин нусха омадааст: Интањо њоза-т-таълиќу
йавма-с-суласои лихомисин мин шањри-л-Лоњи-л-асам(м) аззама-л-Лоњу њурматуњу санати
ар-баъин ва ситтина ва ситтумиа (сешанбеи 5.VII. 664/12.IV. 1266) ва катабању азъафу ибоди-л-Лоњи таъоло Саъид ибн Усмон ал-Бухорї ѓафара-л-Лоњу лано ва ливолидино ва
лиљамоъати-л-муъминина бирањматика йо арњама-р-роњимин.
1093
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ТАРЉУМАИ ОХИРИ ЯМИНЇ

ДАР ЗИКРИ АБУЛЊАСАНИ БАЃАВЇ, КИ УТБЇ АЗ Ў БАЃОЯТ
РАНЉИДА БУДААСТ

ТАРЉУМАИ АБЎИСМОИЛ САЪИД ИБНИ АБИЛМАФОХИРИ
ИСФАЊОНЇ МАЪРУФ БА СУККАРЇ (ДАР НИМАИ АВВАЛИ
ЌАРНИ VII ЊИЉРЇ)
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Сутури зайл тавзење аст аз муњаззаби1094 котиб – нависандаи
нусхаи «Шин айн», ки ќабл аз оѓози «Тарљумаи охири Яминї» овардааст
ва дар он мутарљим, яъне Абўисмоил Суккариро сарзаниш карда ва ўро
шоистаи арзи вуљуд дар баробари Љурфодиќонї надонистааст.
Шунуда омадаст, ки садри саид Шињобуддин Абушшараф,
таѓаммадању-л-Лоњу биѓуфронињи,1095 ки аз афозили асри хеш буд ва
иттифоќи калимаи акобири Ироќ бар он, ки ў сибоќи ѓоёти фазоил
аст ва чун аз «Тарљумаи Яминї» бипардохт, тааррузи рисолати охири
он накард. Ва эърози ў аз он на аз роњи ќусур буд, бал хост, ки баъд аз
ў дигаре дар он шурўъ кунад, то тафовут бидонад, ки «ва бизиддињо
татабаййану-л-ашйоу».1096 Ва бузургони Исфањон, ароња-л-Лоњу
руњањум1097, њар ки як дар дурри адаб ва дурре фалаки фазлу њунар буданд ва амосили љањон донанд, ки ин сухан аз шойибаи такаллуф мубаррост. Аз тарљумаи ин фасл тахаллуф намуданд ва агарчи аз баъзе
њукком ба итмоми он маъмур шуданд, чун ба усур (?) пеш омаданд,
маъзур гаштанд. Ва мутарљими ин фасл чун аз мубарризони удабо буд
ва на аз муњаќќиќони фузало, пиндошт, ки аз њар хор гул ояд ва аз
њар най шакар зояд. Дар ин кор ѓавс намуд ва худро бад-ин тафсиру
таќрир ва тањриру тасдир миёни ањли маънї ташњир кард, ки уммат
каман йако буд (?) баъд аз солњо зоњир шуд ва фарќ миёни зарра ва
баъра1098 пайдо омад ва байти Саййид, саќа-л-Лоњу сароњу,1099 њасби
њол гашт:
Чи монад ба товус, агар зиштмурѓе,
Нињад чун магас бар сапедї сиёње!
Ва Анварї, наварра-л-Лоњу марќадању,1100 њам хуб гуфтааст:
Фарќ бошад хоса андар љилвагоњи эътибор,
Охир аз наќши илоњї то ба наќши оразї.
Ва њозо тањриру-л-муњаззаби-л-котиб.1101

Муњаззаб – 1. Покиза гардида, пироста 2. Тарбият ёфта.
Худой ўро дар омўзиши хеш бипўшонад!
1096
Моњияти чизњо дар ќиёс бо зиддашон ошкор мешавад.
1097
Худой рўњашонро дар роњату осоиш расонад!
1098
Баъра – саргини њайвонот.
1099
Худой моли ўро сероб гардонад!
1100
Худой гўри ўро нуронї кунод!
1101
Ва ин тањрири покизашудаи котиб аст.
1094
1095
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БИСМИ-Л-ЛОЊИ-Р-РАЊМОНИ-Р-РАЊИМ ВА БИЊИ
НАСТАЪИН1102
ал-Њамду ли-л-Лоњи-л-лазї аншаа-л-инсона мин сулолатин мин
тин фаљаъалању зо аќлин тањвї-л-њаќоиќа ва афњома таъа-д-даќоиќа ва
љарраъању сулофа-н-ниъмати ва дарраъуњу итофа-н-ниъмати, халаќању
фї ањсани таќвимин, раќама алайњи мина-л-уруќи њумра-л-љадовили
ва ќалладању тавќа-л-каромати, из маййазању мин соири-л-њайавоноти
би-л-манотиќи ва-л-маќовили, камо ќола азза ман ќоилун: «Ва лаќад
каррамно Банї Одама ва њамалноњум фї-л-барри ва-л-бањри» вас-салоту ало саййиди-р-русули ва муршиди-н-набили Муњаммадун
дуррату тиљони-л-анбийои ва тирози сиљоли-л-асфийои ва ало олињи
масобињу-л-уммати ва мафотињу-р-рањмати.
Бибояд донист, ки сухан шарифтар фазилате аст, ки одамї бадон мутањаллї аст ва баландтар пояест, ки фазли Офаридгор инсонро
бад-он махсус мекунад ва бузургтар маосирест, ки оќил бад-он домани
мафохир бар ашрофу акобир мекашад ва судмандтарин сармояест,
ки шарафи ахлоф баъд аз аслоф бад-он пайдо мешавад. Ва одамї аз
рўи њаќиќат шаљараест, ки самарааш сухани раќиќ ва маонии даќиќ
аст. Ва аз љумлаи аљоиб он аст, ки шаљара фонї мешавад ва авосифи
марг онро аз бех бармеканад ва сар-сари ќањри аљал баргу бориш
бимерезонад ва бо ин њама самарааш солњои дароз боќї мемонад ва
шарафи одамї бар дигар њаявонот ба мазийяту фазилати калом аст.
Ва дар ин рўзгор раѓбати мардум аз иќтибоси адабу тааллум
баѓоят ќосир аст ва тибоъ ба њазл моил ва бозори фазл косид ва мизољи
љуњњол фосид. Ин заиф ба њукми ин муќаддамот абкори1103 суханони
хешро, ки насоиљи хавотир ва натоиљи замоиранд ва дар паси пардаи
хумул1104 монда, бар назари мардуми рўзгор арз намекунад.
Ва дар ин ваќт чанд фасл дар охири «Китоби Яминї», ки сухани
Утбї аст, рањимању-л-Лоњ ва онро «Охири Яминї» мехонанд ва дар он
зикри шахсе аз ањолии Хуросон мекунад, ки аз ў баѓоят ранљида будаст
ва маљории ањволу маќобињи афъоли ў аз райъони1105 умр то охири
ањди машиб ёд карда. Ва аъљубае чанд аз сирати сарирати ў бозгуфта,
тасњењи ин нома бо бузурге аз акобири афозил, ки ноќиди латоифсухан
аст, мерафт ва зикри айёми имоми саид маликулафосил шињобуддин
Бино бар ишораи мусањњењи матн ин ќисмат, ки дар њаљви Абулњасани Баѓавї аст,
танњо дар нусхаи «шин айн» омадааст.
1103
Абкор љамъи бикр – 1. Тоза, навойин 2. Андешањое, ки пештар дар зењни касе ба ёд
наомадааст.
1104
Хумул – гумном ва беќадр гардидан.
1105
Райъон – аввали њар чизе ва афзали он.
1102
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Абушшараф Носењ ибни Зафар ал-Муншї ал-Љурбодиќонї, рањимањул-Лоњ, ки дар ин аср ба ѓазорати фазл ва латофати иборат ва назми
раќиќ ва маънии даќиќ дар кисвати луѓати арабийят машњур ва
мушорун илайњи ањли Ироќ буд ва тарљумаи «Китоби Яминї» ба
иборати порсї ба иќтироњи бузурге аз асњоби маносиб кардааст ва ин
ваќоеъ ва ахбору њикоётро ба иборате мунаќќањ тарљума карда ва дар
тарљумаи ин номаи охири китоб, ки зикр рафт, шурўъ накардаст ва
њамчунон бигзошта ва бармало1106 мардум гуфта, ки намти фусули ин
нома ва фањовї ва маониву балоѓати сухан аз љумлаи мушкилот аст
ва тарљумаи он кардан душвор ва аз он љињат дар он хавз накардам,
ки агар ќавме аз ноќидони афозил дар ин тарљума, ки кардаам, таъне
кунанд ва ба изњори айбу риккати1107 он дам зананд, ин номаи охирро,
ки тарк кардаам, ба иборате бењтар аз он, ки ман тарљума кардаам,
тарљума кунанд.
Ин њикоят мерафт, дар ин миён ин бузург муншии ин калимотро
Абўисмоил Саид ибн Абилмафохир ал-Исфањонї, ки маъруф аст
ба нисбати «Суккарї» ишорат кард, ки туро тарљумае ин фусули
мутаввал бибояд кард. Агарчи ѓазорате ва матонате дар фазл надорад
ва дар аќди бузургони афозилу соњибсуханон наояд, иќтироњи он
бузург маќбул дошт ва онро тарљума кард ва назми сухани Утбї ва
маќосиди ў њеч тарњ накард ва фурў нагузошт. Ва дар сухан атнобе ва
ашбое зиёдат аз он ба љой овард ва доди он калимот бидод ва тариќи
истиорот дар иборот ва хурдакорї ва вассофї ва муѓолатоти лафзї ва
табдили њар калимае – њама аз абкори фикри хеш дарафзуд.
Ва њар фозили суханшинос, ки ѓубори њасад бар домани нињоди
ў нанишинад, чун ин фусул мутолаат кунад, инсоф аз хештан бидињад,
ки марњум Шињобуддин Абушшараф, рањимању-л-Лоњ, чун тарљумаи
он абвоби дигар мекард, аз он соњибмансаб, ки илтимос аз ў карда
буд, ба маноле нек мавъуд буд ва чун тамом кард, чунонки табаќоти
мардумро маълум буд, сесад динор зари наќд Љурбодиќонї бад-ў
фиристод ва мани заифро аз тарљумаи ин фусул умеди филсе ва тамаи
њаббае набуд, то бузургон ўро маъзур доранд, ин шоа-л-Лоњу-л-азиз.

ОЃОЗИ НОМА

Ин мулаттафаест, ки ба бузургони асњоби аќлом китобат ва
асобаи аъломи исобат содир мешавад аз он љо, ки ќурси гарми
офтоб аз таннўри машриќ ба гирди хони ќилаии афлок меояд ва гўйи
зарандуди мењр дар муњаддаби чавгони гардун ба канори майдони
Ироќ меафтад. Аз Муњаммад ибн Абдулљаббор маъруф ба Утбї
1106
1107

Бармало – фош.
Риккат – сустї, заъф.
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рисолате аст, ки мерасад ба њар шањрнишине, ки сар аз гиребони вуљуд
барорад ва ба њар мавлуде, ки бар аќаби ў аз муовизи нашъунамо ба
мањди зуњур интиќол кунад, модом то танини кўси азони Њаќ(ќ) дар
озони абнои замон аз ањли имон меафтад ва инони муљоњидони адён
дар маъракаи суѓур бар аљёди љиёд мурсал мешавад ва банотулќайн,
ки ба Њинд мансубанд, аз машимаи ниёмњо берун меоянд ва модом
то туюри аќломи варроќон бар авроќи Китоби маљид њубуби нуќат
ва эъљом1108 мепошанд, дуруду офарин бар уќало ва мумаййизони
Ироќ бод. Модом то машшотаи шамс номи сапедоби сапедадам дар
сафањоти табошир мемолад ва абр рашошаи мои варди шабнам бар
ваљаноти баноти риёз мерезад ва ойинадори субњ ойинаи зудудаи офтоб
дар баробари рухсораш медорад ва модом то пистони ноќаи љарбои
фалак, ки баландкўњон рафаъа самкањо1109 омадаст, шири табошири
сабоњ дармедињад ва асбони тозинажоди ѓозиён дар майдони маорик
карруфар мекунанд ва мутрибвор дар пардаи ком захмаи сањил бар
автори шуш мезананд, саломе, ки шохсорњош бо… 1110 тарабангези
сењр остини авроќ меафшонад ва ѓолиядон љайбу акмош ба изњори
асрори мушку анбар иштиол менамояд.
Аммо баъд, бибояд донист, ки Худойро, љалла љалолуњу,
дар муќобалаи неъматаш, ки сабоњи наљоњаш шабравони омолро
мутабаллиљ1111 аст ва шоњи зуњураш бинандагонро мутабарриљ,1112
ќудуди њолаш (?) аз ќомати маъшуќон мўътадилтар ва худуди
хулудаш чун рухсораи хубрўён гулгун, зулфи давомаш бофта ва
чашми фотињааш сурмаи алтоф даркашида ўро ба изои ин неъмат
наќматест,1113 ки мињоркашаш1114 шуми хизлон ва ронандааш лууми
куфрон аст. Ин наќмат ногоњ бо абнои рўзгор мухолатату мумозаљат
оѓоз кунад ва аз дари вахомати авоќиб дарояд бо манзаре чун рўйи
зангиён сањмнок ва чун мўйи ѓўлони мардумхор шўрида ва бар хок ва
дар назар аз об улуљи1115 зунуљ1116 махуфтар намояд ва абнои хешро дар
сарфи саворифи рўзгор оварад. Миёна ахлоќе ба уюб маслум ва аърозе
ба шафароти ноибот маљрўњ ва маклум ва афъоле ба наќди ољили айбу
ор ва ба насяи ољили нор махтум.
Ва бисёр ваќт бошад, ки ниами Офаридгор, азза исмуњу биайнињо
Эъљом – 1. Нуќта задан бар њарфњо 2. Муќайяд кардани навишта ба эъробу нуќта.
Саќф онро барафрошт (Сураи Нозиот, ояти 28).
1110
Бино бар ишораи мусањњењ, дар ин љо як калима нохоност.
1111
Мутабаллиљ – 1. Субњи равшан 2. Шодону хандон.
1112
Мутабарриљ – нозанин, латиф.
1113
Наќмат // ниќмат – 1. Интиќом гирифтан 2. Уќубат.
1108
1109

Яъне мињоркашандаи он ва мињор чўбакест, ки дар параи бинии шутур кунанд ва ресмоне бар он банданд; инон, афсор.
1114

1115
1116

Улуљ љамъи илљ – кофир, кофири ѓайриараб.
Зунуљ љамъи занљ – сиёњпўстон, зангиён.
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наќамо, ношинохта шавад, њамчунонки баъд аз имтидоди айёми
шиддат мењнат бар худовандони хеш неъмати машкур мешавад ба хўй
гирифтан бо макони хеш ва болида мешавад бар одати эњсон чун љайб,
ки аз нафањоти мусалласот хушбўй мегардад ва чун њаво, ки аз ганди
ќозурот афин мегардад. Ва мисоли он чун абр аст, ки ќатрааш бар
арсаи марѓзор мечакад ва онро тањорате ва назорате аз он њосил меояд
ва чун бар пўстини саг мечакад, ўро наљосату ќазорат зиёдат мешавад
ва чун нуќраи хунуки оби софе, ки халхоли соќњои ашљор мешавад ва
шароби муравваќаш дар уруќи фунун ва аѓсон мегузарад ва муќтазии
бурузи анвору азњор ва раёњини басотин ва анвои асмор мебошад ва
њар љонвареро аз он њаззе вофир ва насибе шомил аз талху ширин ва
латофату њарофат – њар яке аз он мебошад. Аз Офаридгоре, ки дар
азали озол пеш аз он, ки арўси коинот ва лўъбати дилбанди мављудот
аз варои њиљлаи таќдиру тадбир рўй намуд ва кисвати љалол либоси
камоли азамати ў омад ва аз рўи тањќиќу тариќи тадќиќ назари фикрат
ба тазайюни махлуќот ба нафсу ахлоќ ва хабистар аз эшон ба ќадру
ќимати он шахсе бошад, ки неъмати Худойи азза ва љалла рўй сўи ў
нињад сероб аз оби талоќат ва сармаст аз шароби лаёќат, шохсори
њолаш аз оби латофат барг оварда ва дар њуллаи хулла хиромида,
то он љо, ки ба авомири илоњї ва маросими подшоњї рахти иќомат
бияфканад ва бар вай тоза … ва аз хеш мухолатат кунад ва пиндорад,
ки бо мустањаќќе даромехт ва ба домани ањле даровехт, мизбони ў
хисоли мазмум ва хилоле номаълум ояд аз убус1117 малол ва газанд
истибдол ва мазаррат ибтизол,1118 то бад-он расад, ки ин афъоли
номањдуд мурѓи он неъматро, ки дар ошёни остони ноањле нишаста
бошад, бипарронад ва арўси љамолашро аљузвор ба нушузи носипосї
ва ношиносї нозоянда гардонад, пас дар сўки љома рањил кунад аз
њамсояи нољинс шикоят. Канон1119 ва аз шикастани ањд ноњамвор ва
хордошти ќадраш хоки озор бар сар пошида ва сафари фироќро бо
асову анбони њиљрат бар сари пуштаи видоъ омада ва њиболи висол бо
ањлро ќатъ карда ва ин абётро ба забони њол дар озони љањон гуфта,
шеър:
Неъмату-л-Лоњи ло туъоби валокин
Руббамо устуќбуњат ало аќвомин.
Ло йалиќу-л-ѓино биваљњи Абї Йаъло
Ва ло нурун бињуљљати-л-исломи.
Васаха-с-савобу ва-л-ъамомату ва-л-барзуну
Ва-л-ваљњу ва-л-ќабо ва-л-ѓулому[221].
1117

Убус – туршрўй.

Ибтизол – беќадрї, пастї.
1119
Канон – аз «кан он» - дар њоли кандан
1118
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Ва агар на он будї, ки иќоб1120 пасрави хитоб будї ва њукм
кардан бар аърози мардум дар њукми эътибор ва насси Ќуръони
маљид маљњул аст ва дигар он ки маљози сухани шуаро на аз љумлаи
њаќоиќи асњоби ќалам ва арбоби китбат1121 шумаранд ва агар на, даъво
кардаме, ки Худои таъоло бар баъзе аз ниами хеш хашм мегирад, то
онро ба мухолатату муљоварати ноањлон мубтало мегардонад ва аз
мустањиќќон масруф ва мамнўъ мефармояд, бо он ки маќсуд аз базли
неъмат бо ањлу ноањл он аст, ки њаќќи он бидонанд ва ба љой оваранд
ва муќобалааш илло ба икрому ќазои њуќуќи бандагони Худои таъоло
накунанд ва ноањлонро бо истихфофу ношиносї ва носипосї муќобил
медорад ва бо аќл дар муљоварати он неъмат мукошафату мукобарат
менамояд. Пас авлотар он бувад, ки ин шахсро ѓазаби илоњї ољилан
маќњур гардонад ва азоби ољил ўро ба оташи дўзах бисўзонад ва он
неъмат бар ў айни мењнату наќмат гардад, ки бисёр ваќт бошад, ки
ташнае обишхўрро ќасди чашмасоре кунад, то оташи ташнагиро ба
шарбате аз зулоли софї биншонад ва он зулол ўро гулўгир шавад
ва сабаби њалоки ў гардад. Ва низ бошад, ки яке оташ афрўзад ва он
оташ ба вуболи њоли ў бозгардад ва ўро аз он ба эњтироќи аъзо газанде
расад. Ва бас кас бошад бар боргирї сабукрав ва маркабе бодпой, ки
ќавоими чањоргонааш бар бодњои чањоргона сабаќ гирад, савор шавад
ва дар миёнаи майдон ўро аз пушт бияфканад ва гардан шиканад.
Ва борњо дидаанд, ки шахсе шамшере тезкарда харида бошад ва
дар ваќти садамот накаботи ўро ба шамшери хеш гардан зананд ва
лаълњои ќатароти хунаш ба назми он теѓ дар силки њаблулваридаш1122
кашанд ва он шамшер, ки муњримвор аз миёни пўшиши ниём берун
оранд, дар водиюлаќиќи рагњои гарданаш фурў ояд. Ва мавоќеи
неъмат аз арбоби хеш мухталиф аст бар он, ки ба шайну1123 айби бисёр
кас бозгардад, ки рўй бад-ў оварда бошад ва ноќиси ќадри ў шуда ба
ихтиёри бади хеш. Ва ќубњи осор дар инфоќи неъмат ва иттифоќи бад
дар иртикоби љароим ва маосим ва ањволи навхостагон дар ношиносии
неъмат некўтар аст, ба назди мардум ўро маъзуртар доранд аз пирони
ба сол баромада, ки пистони таљрибати рўзгор дўшида бошанд, ки он
кас, ки ба тўли муддати умр майли таљоруб дар ѓаври љароњоти неку
бади айём карда бошад ва хушки реши умури замону њузну сурури
даврон дида, чун љавони навхоста набошад, ки ўро оташи њавољири
умур гарм накарда бувад ва завољири дуњураш аз иртикоби хатиот
нањй накарда бошад.
Ва масали нављавон чун курраи тавсан аст, ки дар пойбанди
Иќоб – азоб, шиканља.
Китбат (масдар) – ќасди навиштани китоб; нависанда.
1122
Њаблулварид – раги гардан.
1123
Шайн – зиштї.
1120
1121
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љањолат ва шиколи залолат бармељањад ба сабаби иллати љавонї, ки
талиаи лашкари њаёт ва обишхўри шањавот ва лаззот аст ва оќибат
фирехта1124 гардад, ба њукми он ки њанўз сойиси аќл ўро иќоле
нанњода бувад ва раъйу аќл ѓунчаест, ки курури1125 рўзу шаб онро
намешикофонад ба сабаби моње, ки бар уфуќ мегардад ва офтобе, ки
бармеояд ва сар аз гиребони машриќ бармезанад ва баъд аз он юсуфвор
дар чоњи маѓриб пўшида мешавад.
Ва љавонї шохе аз шохњои девонагист ва шаръи ќалам таклиф
аз девона бардоштааст. Ва љавони нодон чун баъзе љамодот аст, ки
аз љурњаш1126 њосиле натавонад бувад ва фоидате бознадињад, аммо
пирро чи узр тавонад бувад баъд аз он, ки либоси љавонї биканда
бошад ва кисвати тозагии он бинњода ва баёзи рўзи пирї ба чашми
сар бидида ва ваќт омада, ки аз хамри љањолат њушёр шавад ва аз
боргири иститоат пиёда гардад ва бар баёзи мўй, ки пешрави лашкари
фаност, гиристан оѓоз кунад, ки дасти даврони рўзу шаб аз пистони
савру байсуроки1127 љарбои1128 фалак шири машиб дар ќањфи сараш
дўшид ва аттори рўзгор мушки љаъдаш ба кофур бадал гардонид ва
дасти фарроши румї ва зангии замон хаймаи чањортоќи табоияш аз
сањрои вуљуд бармеканад ва сутунњои узоми саропардаи ќолабаш, ки
ба атноби уруќ дарњам бастаанд, аз пайи кўчи фано дармепечад, ки
вањана-л-азму1129 ва савори ќувват аз ракзати нањзат фотир мешавад1130
ва ба исори асарот1131 дар сар меафтад ва мунодии њуљљати Офаридгор
бар ў ба иттибои мањаљљат1132 ва инќитои њуљљат овоз медињад ва
оташи дўзах нањангвор дањон фарох боз карда, то ўро фурў мебарад ва
шери зарди оташ, ки заири1133 њасис1134 мезанад, панљаи ќањр гушуда, то
чи гуна ўро бирабояд ва бо ин њама аз кўрон тариќи љодда мепурсад
ва аз карон кашфи ањволи ањволи1135 ољил мекунад ва ба роњи хусрон
бозмегардад ва ба осори фисќу фуљур валуъ менамояд1136 ва илло
Ба ќавли мусањњењи матн зоњиран ин вожа шакли лањљаии калимаи
«фирефта» мебошад. Њам ў ќайд мекунад, ки дар мутуни ќудамо, аз љумла дар
«Кашф-ул-асрор»-и Майбудї мукарраран «фирњеб =фиреб» омадааст.
1125
Курур – бозгашт, таволї, пайдарпай.
1124

1126

Љурњ – захм.

1127

Байсурок//Байсарак – шутури љавони пурќувват.

Љарбоъ – осмон.
1129
Устухонњо суст шуд.
1130
Фотир шудан - забун шудан, суст шудан.
1128

1131

Исори асарот – лаѓзиши хатоњо.

Мањаљљат – роњ, тариќ.
1133
Заир – бонг ва ѓурридани шер.
1134
Њасис – садои оњиста гузоштани чизе, ки дида нашавад.
1135
Ањволи ањвол – чигунагии тарсњо.
1132

1136

Валуъ намудан – сахт њарис шудан.
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мунќоди фармони нафси аммора намешавад. Мабод хайр дар пире, ки
ба шухи1137 љайби аъроз олуда бувад ва шукуфаи маовароди1138 кофури
сипарѓами ориз, илло бар макоримулахлоќ,1139 шеър:
Фааќбању мо иљталоњу-т-тарфу йавман
Зийоу-ш-шайби фї њулали-л-хизоби [222].
Наъузу би-л-Лоњ1140 аз ѓазаби Офаридгор - донои ошкору нињон,
ки чун хоњад буни кисаи умрро мўњри хизлон биканад ва онро таъриз
кунад бад-он чи њотики1141 астораш ва кашфи асрораш шавад ва ба
соиќаи замњарири ќањраш ва тундбоди иќоб анвори боѓчаи авоќибаш
бирезонад ва ламаъони анвораш ба оташи сахат бисўзонад ва ањрори
рўзгор ва аќмори аќтори билодро аз масраи1142 макоиди Абулњасани
Баѓавї маъсум дород, он даллаи ињтиёл ва саллаи ифтиол ва анбони
зарќу махориќ ва гирдоби макру тахлит ва каждуми тасвилу тазриб
ва сароби тахйили акозиб ва ойинаи ќурби њузур ва миќрози ѓайбат
ва шибњаи,1143 талбису тадлис ва зибаќи1144 тамвењ1145 ва офати људу
хурофаи мавъуд ва карбосуи офтобпараст ва муши моил ба фасоду
фисќ ва сусмори уќуќ ва рўбоњи ба дастону хадиат машњур ва афъии
зањрафшон ва шери ба (дол, йо, ро, дол, нун, коф, йо – шояд ба
дарандагї ?) ѓуррон ва теѓ, ки ба ќатъи њиболи силатуррањм мутааввиз
аст ва аждањои хунхор, ки аз изои љонварон нашикебад.
Ва тавонад бувад, ки яке аз фузалои аср, ки дар ин алфози
мансуќу асљои маљмўъ ва мафруќ тааммул кунад, гумон барад, ки
муншии ин калимот боргири бўњтонро зини балоѓат барнињода аст
ва дар майдони иќтидор бар иборот битохта ва инони сухан бар
гардани љаводи фасоњат итлоќ карда ва кароти калимоти латифро
дар муњаддаби1146 чавгонбинон афканда ва бо идлолу тафохур ба
узубати калом ва фасоњати забон маѓрур шуда ва миќрози фарохрави
фасоњатро ба љавби1147 љуюби1148 аърози мардум кор фармуда ва пуду
тори љомаи мухаттати ѓуборотро бар минволи маќоли шуаро бофта,
ки бештар сухани шуаро аз тариќи маљоз бувад, на аз назари тањќиќ ба
эъљоз. Ва инкор кунад, ки номумкин бошад, ки ин мусовиву муќобењ ва
1137

Шух – чирк, ифлосї.

1138

Бино бар ќавли мусањњењи матн шояд он маёварод ё худ наёварад бошад.
Макоримулахлоќ – ахлоќи писандида.

1139

Паноњ мебарем бар Худой.
Њотик – пардадар, фошшуда.
1142
Масраъ – табоњї, њалокат.
1143
Шибњ – монанди, мисли.
1144
Зибаќ – симоб.
1145
Тамвењ – дуруѓорої, найрангсозї.
1146
Муњаддаб – 1. Кўж, баромада 2. Кўзапушт.
1147
Љавб – сипар.
1148
Љуюб љамъи љайб – гиребонњо.
1140
1141
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разоилу фазоењ ва маоибу масолиб дар шахсе муљтамаъ тавонад бувад,
ки талху шўри навоиб ва гарму сарди рўзгор чашида бошад ва аз хори
кадду1149 машаќќати гулбарги илму таљрибат чида бошад ва надонад,
ки Офаридгор, љалла љалолуњу, чун хоњад, ки шахсеро махзул гардонад,
аз ў илло гиле маснун ва пўсте бар хоки фасоди маътун нагзорад ва ўро
аз бањри танбењи ѓафлати халќ ибрат созад, то пойи уќули эшон бар
мазаллаи иѓтирор1150 ба зоњири неъмат аз љой наравад ва ба завоњири1151
њузуз1152 ва аќсоти њар тоифа аз ањли фуљур ва исён фирефта нашавад ва
назар ба зоњири ањволи њар як аз ин гурўњ накунад, ки бисёр теѓ зудуда
бошад, ки дар назар некў ояд ва нуфусро кашидани он хуш афтад ва
ованги1153 сарњоро аз куруми1154 њалќуми ќавме бичинанд ва саќроќи1155
аљсомро аз раќроќи1156 шаройину уруќ тињї гардонад ва дандони каж
њалок бинамояд ва гоњ-гоњ ситораи равшанро бубинад бар он шакл, ки
хаттоти чарбдаст ба зари холис чанд сатр бинависад ё саворе шохњои
аламе баста бигшояд ва чашмњо онро нуре мунташир бинад ба офоќ
мазбуту марбут ва њар он ки перомуни он бигардад, сўхта шавад ва њар
он кас, ки дар љавораш макон гирад, дарњол бимирад.
Ва њамчунин харзањра, ки наботе рангин аст, зоњири он
чашмњоро хира гардонад ва партави ламаъонаш навозири назораро
тира гардонад. Пиндоранд, аќиќи Яману лаъли Бадахшон бо якдигар
мумтазиљ шудаанд1157 ва пас аз хибрату тааммул њосилаш дарде маљлуб
ва зањре маќшуб бошад.
Ва агар на, азму ќасди шариат он будї, ки хайраш оммаи халоиќро
шомил будї ва мукофот миёни коффаи табаќоти мардум ба фазлу
нафъи маълумаш яксон нињода будї ба сабаби китобат, ки пойбанди
вањши улум ва донаи сайди њикмат мабсус1158 би руќум1159 омадааст,
акосира ва мулуки Аљамро дуои хайр гуфтаме ва давоми ќадри асњоби
давоту ќаламро, ки дар саволифи аъвом будаанд, муљаддад хостаме,
ба њукми он, ки абкори китобат аз ноањлон, ки кафоати он надоранд,
мањљуб фармуданд ва илло аз икфои хеш дар парда дошта, шеър:
Ли-л-Лоњи дарру Анушарвона мин раљулин
Мо кона аърифуњу би-д-дуни ва-с-сифли.
Кад(д) – машаќќат дар талаби чизе, кўшиш.
Мазаллаи иѓтирор – љои лаѓзишу фирефтагї.
1151
Завоњир љамъи зоњира – равшанњо, дурахшонњо.
1152
Њузуз љамъи њаз(з) – 1. Хушињо, саодатњо, 2. Бархурдорињо, бањрањо 3. Бадбахтињо.
1153
Ованг – 1. Риштае, ки бад-он хўшањои ангур ва дигар мевањоро банданд ва аз саќф
овезанд, то фосид нашавад. 3. Њар чизи овехта, муаллаќ.
1154
Курум љамъи карм – токњо, разњо.
1155
Саќроќ – коса ва кўзаи лўладор бошад.
1156
Раќроќ – дурахш.
1157
Мумтазиљ шудан – омехта шудан.
1158
Мабсус – пароканда.
1159
Би руќум (љамъи раќам) – бо раќамњо, нишонањо.
1149
1150
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Нањоњум ан йамассу баъдању ќаламан
Ва ан йазиллу бану-л-ањрори би-л-ъамали [223].
ки на њар сириштеро њамсарї ва мусоњарату мунокањати одоб ва
мушобањату муносабат дар мутољарати1160 китоб тавонад бувад ва на
њар пўсте лоиќи виои1161 машк бувад ва на њар шиёфе1162 ва зуруре1163
љилои чашмро бишояд. Ва зоеътар чизе уќди марворид аст дар гардани
хинзир ва теѓи њиндист дар дасти зарир ва саводи мўй аст зери баёз ва
ранги мидод аст бар сари ангушти њар фосиќе ширрир.1164
Омадем бо зикри он, ки дар баъзе аз махозї ва маойибаш хавзе
рафт ва ан тасмаъа би-л-Муаййадиййи хайрун мин ан тароњу1165. Маншааш ба Хуросон буд ва дунњиммату ќадр ва хасисфеъл хоста, агарчи
дар хонадони фазлу неъмат парвариш ёфт ва бар фарши нарми неъмат
баромад ва шохи барговари молу неъмат бар ў соя афганд ва насими
адаб ба домани ирзаш даровехт ва ба ибтидо дар њаракоту саканоташ
чунон менамуд, ки бар савби савоб биравад ва тариќи инсонийяти
обо ва аљдодро маслук дорад. Ва занни мардум чунон буд, ки фаръ бо
асл равад ва борон бо абр муносабату мушобањат дорад. Ва даќиќаи
илм њосил набувад, ки аз оташ хокистар мезояд ва дурд зери хамр
софист, то он гоњ, ки биболид ва мурдосо1166 шуд ва хасосати табъу
хубси нињод ўро бар он дошт, ки бо падар, ки баъди Аллоњ мураббии
ў буд ва сабаби вуљуду њаёти ў, сулуки тариќи уќуќ раво дошт ва ба
сиоят ўро дар девони султон фаро даст дод, бад-он чи дар тасарруфи
ў буд аз амволу амлок ва беш аз истињќоќи амлоки падар ба даст
фаро гирифт ва њоли ў бигардонид. Ва модарро, ки иёли падараш
буд, бад-ин дастбурд мафљуъ кард1167 ва падарро аз он чї андўхта буд,
мањљуру мамнўъ гардонид. Ба ваќти бунёди нињодаш аз барфи машиб
бар болои биняти1168 ў, ки мунаббии ќудрати илоњї, ки «ал-Одамиййу
бунйону-л-Лоњи, малъунун ман њадама бунйонању»1169 халалпазир
шуда буд, бечора дар охири умр ба ресмони мижгон далви абарот1170
аз фаввораи дида ва чашмаи чашм мечакид ва боќии аљал ба гуруснагї
ва барањнагї ба сар мебурд ва боргири асњор1171 миёни барди Илёс
Мутољарат – бо њам бозаргонї кардан.
Вио//Вуо – зарф.
1162
Шиёф – доруи чашм.
1163
Зурур – баромадани офтоб, тулўъ.
1164
Ширрир – бадхашм.
1165
Шунидани номи «Муаййадї» бењтар аз дидани ўст.
1166
Мурд – тањи бисоту чизњои рези камбањо.
1167
Мафљуъ кардан – мусибатрасида намудан.
1168
Бинят – бино, нињод; фитрат.
1169
Одамї бунёни Худо аст, малъун аст касе, ки онро вайрон созад.
1170
Абарот љамъи абратун – ашкњо.
1171
Асњор љамъи сањар – сањарњо, бомдодњо.
1160
1161
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ва тоби анфос меронд ба даъвоте, ки манљаниќаш илло боруйи дин
хароб накунад ва илло пушти золим нашканад. Ва он гањ њар он кас, ки
офтоби давлати падараш матрањи шуое аз аъмоли зиёе бар ў афканда
буд ё шохњои тарбияташ бар сараш сояе аз манофеу фавоид густарда
буд, ўро чун дарахт пўст бозкард ва чун адим бимолид, то њар як аз
эшон барањнатар шуданд аз санги амлас,1172 ки бар он борон ояд ва
муљаррадтар аз шамшер шуданд, ки аз ниём берун кашанд ва чун шохи
дарахт гаштанд, ки барг аз он бичинанд ва чун мурѓ бар бобзан марбут
монданд.
Ва ин шадоиду макоид ва давоњию завољир ва навоњї
нусбулайни1173 падар буд, то замин ўро дар шиками хеш бипўшонид.
Надими зафарот ва њасарот шуда ва дар гирдоби ашк ѓарќа ва баъд аз
он Ганљи Рустоќ - аз навоњии Марв ба замон аз девони подшоњ бистад,
ба аќде, ки бад-он мардуми он вилоят бихарид ва моли эшон бистад,
бад-он чи ба зоњир эшонро менамуд аз садоди1174 сират ва нигоњдошти
њуќуќи љониби њамсоягон. Ва ин њилатро василат сохт, то моли эшон
тўъмаи хеш созад ва бехашон бароварад ва бо њар кас аз руасои ноњият
мусомањате ва мувосоте кард ба баъзе аз он чи бар эшон мутаваљљењ буд
ба тариќи истимолат. Ва њамчунин чанд касро аз зуафои муаддиён ба
муњаќќарот фирефта гардонид ва эшонро таклиф кард, ки ба вилояти
ў розї бошад ва ба тоати ў ќиём намоянд ва ба њусни сират ва садоди
тариќати ў гувоњї дињанд, то аз моли замон чизе даршиканад ва дар
девони подшоњ ба сабаби хусрон вазъе аз маљмўи ў бифармоянд.
Ва бад-ин тариќ уќуду мавосиќ аз љамоати аќвиё ва руасо бистад
ва миёни эшон ба зикри ин мавосиќ ва шароит мактубот мусаббат шуд
ба тасњењи моле аз замони ў, ки мункасир шавад ва њаќќе, ки аз љумлаи
маљмўи ў мунљабир гардад. Ва он гањ чун истимрор ёфт, он чи муроди ў
буд, пеш гирифт ва амволи муомалат ба тамомат бистад ва зиёдатї бар
он бияфзуд. Дасти истисфо бар найзи заифи муаддиён нињод ба иллати
њосилу боќї, то бистад он чи ёфт аз сомиту нотиќ ва асбу дарозгўш ва
шутургов, то бад-он њад(д), ки адими арсаи сањрошон аз сумму поча
холї монд ва аќдоми њолашон аз мўзаи бухтиён1175 барањна гашт ва
завоёи дарвешон аз пашминадорони шутуру гўсфанд холї шуд. Хизри
аќлу имтињон чандон ки назари эътибор ба мароиву маротеи вилоят
мекард, зулќарнайни гову гўсфандро намедид.
Чун њамгинон аз дасташ ба сутўњ омаданд ва уммуњоти зиёъ ва
Амлас – њамвор, суфта.
Нусбулайн – манзури назар, муќобили чашм. Дар луѓатњои форсї-тољикї дар шакли
«насбулайн» низ мазкур аст.
1174
Садод – ростї ва дурустї дар кирдору гуфтор.
1175
Бухтї навъе аз шутур аст, ки сурхранг, ќавї ва дукўњонадор буда, дар Хуросон ёфт
мешавад. Манзури муаллиф мўзаи аз чарми ин шутур сохта аст.
1172
1173
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айни итлолу рибоъ хароб шуд, ба њиллат истимолати мардум мекард
тавъан ав карњан. Ва њар он кас, ки аз эшон фурсати халос ѓанимат
шинохт, ба тазаллум аз он чи доњияи њоли ў буд ва ўро заифи њол
карда буд ва бад-ў фурў омада ва ўро барањна карда мањзари тазвир,
ки љамоати шуракои ў ба наќои љайби ў карда буданд, дар њаќорат
тавфири амволи девонї бар мутазаллими пешї мегирифт ва хоибан
хосиран бозмегардид дар пардаи хиљолат монда, сел њайфи ўро мебурд
ва рўзу шаб бар ў навња мекард, то чун мерафт, ба ѓаму изтироб
мерафт, ё чун бозмеомад, ба хашму њаќд бозмеомад. То чун пок кард,
он љо, ки берун аз иморат буд ва он љо, ки дохил буд дар имронот
ва нињону пайдоро ба ѓасб фаро гирифт ва зиёъро хароб гузошт ва
љамоати мутаваттинон аз кишоварзон овора кард ва ѓинои оњанги
овози шутуру гўсфанд аз пардаи асмоъ дур кард ва галаи кўфон1176 дар
он диёр ба навњагї машѓул шуданд ва манобеу машореъро биянбошт
ва корезњо мунтамис шуд. Ќанавот бе авомил авотил монд.
Алќисса, агар он сифла молики њаво будї ё бар фазои сањорї
ба густурдани дому доњул тавонойї доштї, мурѓони шикориро аз
тўъмаи њамомоту асофири њаво ва юзони вањширо аз оњувони сањро
мањрум гузоштї ва њуќуќи ин асноф номаръї гардонидї.1177 Дањони
њирсу тамаъ боз карда буд чун мадохили ѓорњои кўњ ва сари љуволњо
гушуда чун моњии киштишикан, ки чандон ки фурў барад, сер нашавад
ва дањон бар оби дарё дорад, гўйї, ки магар ё рўзгор аќде ба савганд
баста буд ва ањде карда, ки бо ў хиёнат накунад ва нагузорад, ки ѓубори
димор бар домани арзи ў нишинад ва ўро аз таљарруи марорати каъсу
яъс аз њаёт ва тадарруи либоси вафоту мамот масун ва мањрус дорад.
Ва ин хаёли муњол дурии дур аст, ки он мазолими теѓњои тез аст, ки
ногоњ кушад ва љуволњои гаронбор аст, ки ба шаб золим аз њамли он
ољиз ояд ва масойиди шарру макоид аст, ки дерзуд дар гулў гирад ва
мансубаи ситаму ботил аст, ки рухњои он шоњ мот занад. Ва матоиме,
ки ин мард иктисоб кардаст, зоњираш нўши нањл аст ва ботинаш зањри
афъї. Ва шутур чун наботи бањор бисёр хўрад, аз он омоси шикам
оварад ва дар амсол аст, ки «Рубба аклатин тамнаъу акалот».
Омадем бо сари сухан. Оре, бозори фусуќ бинињод ва њарами
фуљур мубоњ кард ба хоссу ом ва дари шаторату ѓояти шарру фасод
самти лузум гирифт ва рашњае, ки дар њар санге монда буд, аз он
бичаконид ва мушобањату муносабат бо туюси1178 маљус дуруст
гардонид дар хубси илњод ва бењифозї бо хоњарон ба наќле, ки аз
сиќоти хадам ва руввоти њавошии ў рафтаст ва њамсоягони њарамаш
бар ваљњи икбору инкор бор расонидаанд ва ба карроту маррот ўро
Кўфон љамъи кўф – бумон, чуѓдон.
Номаръї гардонидан – риоят накардан, муроот нанамудан.
1178
Туюс љамъи тайс – бузи нар; оњуи нар.
1176
1177
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сирран ва алониятан маломат карданд ва ба уќубати илоњї тахвиф
…1179 намуданд ва илло шўхчашме бар иртикоби мањорим ва иќдом
бар мунњиййот ва мањзурот наяфзуд ва бо ў аз фањвии калимаи набавї,
ки мурвист аз Абўњотами Сиљистонї, ки аз пайѓомбар, салла-л-Лоњу
алайњи ва саллам маъсур аст, ки «абѓазу-л-ашйои ила-л-Лоњи шайхун
зонин ва оилун мустакбирун ва фаќирун фахурун».1180
Ва чун ин њадис бишнид, ба таъвилоти ботил ва тахйилоти фосид
машѓул шуд ва гуфт: «Маънї он аст, ки абѓазу-л-ашйои ила-л-Лоњи
ат-такаллуфу».1181 Ва шайхро аз он душман дорад, ки феъли ў такаллуф
аст ва кадом шаќоват ва ройи он бошад, ки ин музахраф умри азиз
бар иктисоби мањорим ва иљтироњи мањосим ба сар барад, то он гоњ,
ки аз миёни саводи шаби мўяш мањтоби машиб пайдо шуд ва ресмони
ќувваташро тоб боздоданд ва абри љавониаш дар њавои ањвои њирс ва
шањавоти об бирехт ва одати бади ўро аз уќќол вубол фурў нагзошт
ва аз банди маосї мутлаќ нагардонид ва то ба ваќти он, ки ўро бар
тахтаи ѓассол кунанд, аз макидани пистони махозиву разоил ва ахлоќи
замима ўро фитом1182 нахоњад буд, ки «одатун тараззаъат бимавтињо
таназзаъат».1183
Ва бо ин њама ба уќуќи падар, ки бад-он мавсум шуд ва рўйи
рўзгораш сиёњ гардонид, розї нашуд, то ало рууси-л-ашњод1184 ќатъи
рањми фарзанд кард ва чунонки ба истифозат маълуму машњур аст, аз
фарзанди халаф бибурид, ки аз гўшту хуни ў буд ва на чунон буд, ки
абнои оммаи мардум дар миёни ахлоќе ва одоте, ки эшонро бошад, на
ки хамре буд ба оби борон мамзуљ ва зубдаи фазоил буд бошад хушхўйи
мухталат ва хуштар аз зинати мулук буд дар риони шабоб ва омин буд
бо лаззати висол ва хуштар аз њаёт буд баъд аз марги аъдо. Ибороти
суханаш таскини њарорати љигарњои ѓамноконро мураввањтар аз
мирвањаи шамол буд дар фасли тамуз.1185
Ва дар мањди туфулийят ошиќи адаб шуд ва доягон ўро тарбият
карданд то он гањ, ки бар арсаи адими замин рухвор рост рўй бинамуд
ва тири ќоматашро раёши маош пар нињоданд1186 ва савори умраш
1179
Мусањњењ кайд мекунад, ки пас аз калимаи «тахвиф» калимаи дигаре дар матн омадааст, ки хонда нашудааст.
1180
Душман доштатарин чизњо нисбат ба Худо пирамарди зинокор ва дарвеши
худписанд ва фаќири фахркунанда аст.
1181
Душман доштатарин чизњо нисбат ба Худо такаллуф аст, яъне ўњдадор шудани
коре, ки ба ранљу машаќќат онро метавон ба љо овард.
1182
Фитом – људо кардан, муфораќат аз њар чиз.
1183
Одате аст, ки бад-он шир хўрдааст ва бо маргаш аз миён меравад (бо шир андарун
шуду бо љон бадар равад).
1184
Дар њузури њамагон, бар сари љамъ.
1185
Фасли тамуз/ таммуз – тобистон, фасли гармо.
1186
Пар нињодан – пар фикандан; ољиз мондан.
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ба бистфарсангии сафари баќо расид ва Халил Ањмад1187 ба нисбати
илми луѓату буњури арўз бо ў омї буд ва Сибавайњи1188 ба нањв бо ў
дар майдони муљороти кундрав ва Абдулњамиди Котиб аз ибороти ў
муќтабис ва аз ишороти ў дар сиѓати румузи алсоф мултамис. Ва њар
ваќт, ки ба воситаи мошитаи1189 ќалам нигори чин бар соиди сапеди
арўси коѓаз нињодї, тира нигори дўшизагони норпистон додї, ки моњу
мењр аз рўи хубашон истимдод ва истироќи анвори њусн кардандї. Ва
агар калимае бигуфтї, уќуди марворидро равнаќу ќимат шикастї ва
агар падар бе рањмат1190 бар вай ѓабтат1191 нанмудї ва бигзоштї бар
боргир кадди парвариши одоб ба ѓояти майдони љањд расидї. Аз
анвори баён ва осори банонаш басе аљуба ёдгор мондї, ки рашањоти
гулобро ба ваќти тасъид ва танку тоби анбиќ беќадру ќимат кардї,
аммо чунонки чашми эътибор бикшуд, уќоби иќоб1192 аљали тўтии
шакархойи руњашро аз њавои нашъунамо бирабуд ва мўяканон
бузургворї1193 бархостандї ва бар вай мегиристанд ва ман аз миёни
эшон воладил хун мегиристам ва бад-ин байт гирён мебудам, шеър:
Ќад кона лї фї раъйињи ва дањоињи
Ашроту сидќин ан йамута сариъан [224].
Ва ваќте иттифоќ афтод, ки миёни ману он нављавони марњум дар
маљлиси унс яке аз аркони давлати султон Яминуддавла муљоласате
ва мухолатате афтод ва њар ду бо якдигар аќфоли ањволи рўзгор ба
калиди маќол бикшодем ва аз миёни њозирон дами улум мезадем ва
ёди масаррот ва њумум мекардем. Ва бо иншоди абёт ва ашъор, ки
дар караму луъм1194 мурвист, машѓул мебудем, рост чун маљлиси унс,
чун дили ушшоќ гарм шуд ва сурати шароб дар уруќ ва шаройини
майхорагон асар кард. Ва љавонмард чашми хешро дар дарёи ашк
ѓариќ кард, ки шароби холисро аз дили оќилони ѓамгин ошкор кунад
ва даромад ва нафсатулмасдур аз љафои падар, ки бо ў карда буд, бо
ман дар миён нињод ва бассушшакво оѓоз кард. Ва таќрири он чи бар
1187
Абўабдуррањмон Халил ибни Ањмади Фароњидї (тав. с.718 - ваф.с.791) забоншинос, адабиётшинос. Ў аслан аз Аљам буд, ки гузаштагонаш њанўз дар замони Анўшервон
ба Йаман фиристода шуда буданд. Халил аввалин касест, ки дар масоили нањви забони
арабї китоб навишт ва њамчунин илми арўзро поя гузошт.
1188
Абўбишр Амр ибн Усмон ибни Ќанбар (тав. с.765- ваф. с.796) мулаќќаб ба
«Сибавайњи», ки аслаш аз Шероз буд. Ў шогирди Халил ибни Ањмад ва пешвои мактаби
забоншиносии Басра ва муаллифи асари машњури «ал-Китоб» дар нањви арабї аст. Дар
Шероз мадфун аст.
1189
Мошита – ороишгар.
1190
Чунин аст дар нусха, шояд «бењамият» будааст.
1191
Ѓабтат – орзу бурдан ба некўии њоли касе.
1192
Ба ќавли мусањњењи матн калимаи «иќоб» дар нусха эъроб надорад ва зоњиран ба
касри аввал аст, љамъи «аќаба», яъне гарданањо, роњњои душвор дар кўњњо.
1193
Шояд «ба сугворї» бошад.
1194
Луъм – нокасї; хилофи карам.
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он нашв ёфта буд аз хидмати адаб ва истиѓно аз узомуннасаб1195 ба
исомуннафас мекард ба тоатдории падар ва берун омадан бо амр ва
нањйи ў, ки чун дар унфувони шабоб аз рўи рушду сидоди тариќат
молики зимоми њоли хеш шуд ва ба тадбири маош ва тавфири неъмат
ва тасарруф дар асбоб мунфарид гашт, аз падари ноањл мадад хостї
бо ионате аз њитоми инљањонї бад-он чи писарони халаф бар падар
истењќоќ доранд. Ўро бад-ин илтимос илло музоњамат наяфзуд
ба мероси модар ва манъ кард аз ў он чи Худои таъоло ўро васият
фармуда буд аз њаќќи хеш.
Ва мўљиби ин манъ мутоваати ѓуломе мамлук буд, ки ўро харида
буд ва оби шањвати фуљур дар асофилаш баста ва бад-ин сабаб ўро
мудаббири асбоби хеш гардонида ва зимоми тасарруф дар амвол
ва њал(л) ва аќди ањвол ба дасти ў дода ва ўро њоким бар фарзанди
љигаргўшаи хеш карда ва фарзанди фозилро аз молу неъмат мањрум
ва мамнўъ гардонида. Ва њар он кас, ки бо љигаргўша мухолатате ва
муонасате дошт, бо интиќом аз ў машѓул шуда, то бад-он анљомид, ки
писар аз истирор аз таљаррўи каъсу яъс ва иштидоди авосифи ифлос
ба интиљоъ сўи вазир Шамсулкуфот рафт ва аз атоё ва мавоњиби
ў истимоњат кард. Чун падари маътуњ1196 аз ин њол огоњї ёфт ва аз
осори хатавоти умеди писар нишон бурд, андеша бар њалоки ў маќсур
гардонид ва сурмаи бехобї дар чашми ѓоилаи нафси хабиса кашид
ва доми ињтиёл ба роњи њаёти ў густурд. Ва дар хуфия шахсеро сўи
ў фиристод, чунонки шоеъ ва мустафиз шуд ва танини ин макр ва
дастон дар масомаи њамагон афтод ва он шахсро, ки думболаи писар
фиристода буд, фармуд, то мутанањњази фурсат мебошад, то ўро зањри
ќотил чашонад. Ва ў бад-ин кор машѓул шуд, то ўро бар бистари марг
афканд ва ба љавори рањмати Офаридгор интиќол кард. Ва мазлумвор
дар њасрати рубубийят даст бар сар нињода ва аз молики халќ дод
хоста ва бад-ин сифат дар мавќифи њашр перомуни арши бори Худо
додхоњ бошад.
Ва ўро аз яке аз мутааллиќону хадами писарро огоњї доданд, ки
чизе азони ў дар дасташ будї ва ба ваљњи масолењи ў сарф кардї. Ва
он шахс бар ў омад, то чизе, ки фозил омада буд аз нафаќоту мауноти
мутаваффї ва аз заруроти кулафу1197 ихрољот кам карда буд, то ўро
истизњоре бошад, ки бад-он дар мулобасат амале аз аъмоли султон
шурўъ тавонад кард ва асбоби маолилумур1198 аз он муњайё тавонад
дошт. Ва ин шахс бо дигаре ќадре аз таракаи ў њазина карда буд ва
ќатъи масофат кард то ба падари кофирдил мувосалат ва мулоќот љуст
Узомуннасаб – бузургињои насаб.
Маътуњ – бехирад, сабукаќл.
1197
Кулаф љамъи кулфат – сањтињо; кулфатњо.
1198
Маолимумур – корњои барљаста ва мумтоз.
1195
1196
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ва он чи дошт суррае1199 ба мањри љамоате аз шуњуди мутадаййин пеши
падар овард. Ва љазои ин њар ду шахс он буд, ки эшонро дар шиканља
ва чўб кашид ва ба анвои азоб таъзиб кард ва ба хиёнате, ки аз он
бариуссоња1200 буд, муттањам мегардонид ва мутолабат менамуд, то њар
он чи эшонро буд, аз мулк бистад, то хун дар раги њолашон нагзошт.
Ва баъд аз он доми дастону макр бар роњи мурѓи љонашон густурд,
то мардумро сурати ин њол маълум нашавад ва пардаи авоќиб дарида
нагардад ва сурати аъљубаи талбиси ў аз мањљубаи хотима берун наёяд.
Ва агар на он будї, ки он њар ду шахс илтиљо ва эътисом ба љавониби
аркони давлат кардандї ва дасти изтирор дар домани љоњи њар бузурге
задандї, ин низ мансуба бибурдї.
Ва мероси писар аз мустањиќќон мамнўъ кард ва сиёти1201
мутолабат бар вукалои ў меронд ва њар якро меранљонид, то баъд
аз он бо аврате заифа, ки ўро буд, пардохт: Дармондае дар њиљоб аз
бешавњарї солњо дар хона бимонда ва њар хотиб, ки дар авќот ўро
хутба кардї, ба бањонае ўро љавоб додї ба хилофи њукми Худой. Ва
бар он таљосур менамудї, то мустањиќќи он мебуд, ки мардуми рўзгор
- хосу ом забон дар дини мадхулаш ва феъли махзулаш менињоданд.
Филљумла, чокарони писарро ва духтари заифаро аз либоси исор
барањна гузошт ва аз моли наву куњан муарро гардонид ва бар эшон
ба баќоё, ки писари мутаваффї, рањимању-л-Лоњ ва равво садоњу
ва ќаббања абоњу,1202 бар зиёи уммол, ки дар тасарруфи ў буд, берун
оварда буд ва дар тањти истиѓлол ва замони уммол ва музорионаш
буд ва њеч касро аз онон, ки ваќте аз бањри саломе дар пеши писараш
рафтандї, аз даст рањо накард, ки на ўро ба љурме ва љинояте мавсум
гардонид ва раќами бањона бар ў кашид ва мансубаи даѓалу њиял бо
ў рост кард ва сабуи1203 нињодаш њар якеро аз эшон ба анёби интиќом
бигузид, то ў дасти бетоќатї аз домани захоиру удад бидошт ва остини
яъс бар андўхтаи маврус ва муктасаб афшонд ва оќилвор мавъизат ба
калимаи «итрањ ва ифрањ»1204 бар кор гирифт.
Ва аврати заифа, ки ба зулм ќасди дарвешонаи ў карда буд ва
тамаъ дар кафани мурда баста, наздики ў омад зорикунон аз имтињон
ба садамаи эњзон нолон шуда ва аз зарбати љафои падари бењифоз
мутааллим ва мутазаллим. Аз рашошаи обгинаи табаќаи зуљољи дида
ќатароти мои варди1205 дард бар сафањот мечаконид ва ољизвор аз сари
Сурра – њамёни зар.
Бариуссоња – бегуноњ.
1201
Сиёт љамъи сут – 1. Тозиёна 2. Шохањои гандно.
1202
Худой ўро бибахшояд, садояшро форам гардонад ва падарашро бадном намояд!
1203
Сабуъ љамъи сибоъ – даррандагон.
1204
Дур кун ва хурсанд бош!
1205
Моулвард – гулоб.
1199
1200
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изтирор аз ў дармехост, ки он чи ба њаќќи ирс аз модар насиби ў буд - аз
амлоку асбоб бар шавти ботил бад-ў бозгузорад, то ўро аз ташаббуси
махозили куффори туркону њиндувон бирањонад ва ба зиёдат аз он чї
маќдури ў бошад, мутолабат накунад. Дар ин миёна чун саги девона
бонг дар рўяш зад ва зуљрат намуд, ки дар адои мол дафъ ва матале
медињї ва ба вараќе аз сиёнати арз, ки бар узви нотавоне нињода буд,
шаљараи убувват аз бех барканд ва дар муќобалаи сухани лутфомез
љавобњо медод аз забоне тезтар аз зубин дар ваќти муњорабати аъдо ва
санги манљаниќ ба ваќти андохтан, сахттар чун феъли он, ки њурмати
фарзандї ўро монеъ набошад ва возеи шаръу дин ўро аз тааррузи њатки
астори баноту ахавот бознадорад ва шаљараи насаб аз шохи рањмату
раъфат соя бар сараш наяфканад ва аз бањри Худои таъоло махофати
ољил ва ољил ўро домангир нашавад ва ўро аз рўи мардум њаё наёяд ба
сабаби дуррае, ки онро хор мекунанд ва аврате њурра, ки дастњо дароз
ба зулм бад-ў меёзанд.
Чун аърози падар ўро навмед гардонид, оташи имтиозу
љамароти ѓазаб дар андарунаш забона зад ва савганде муѓаллаз
хўрд, ки агар мунзаљир ва мунтањї нашавад аз ин феъли мазмум, ки
њаргиз њеч падар на аз табаќоти ањли ислом ва на љумњури куффор ба
монанди ин никоят ќасди духтаре парданишин ва каримаи мухаддара
накардаст, парда бар хештан бидаррад ва хок бар сар карда ба њазрати
султон шитобад ва равшан кунад, ки дафоину хазоини падар, ки чун
љанини дањанбаста дар шиками модари замин аст, чанд аст ва куљост.
Ва зардењкўшони нуќуд, ки кўњнишин будаанд ва онро ба иллати
дайндуздї маќтуулатроф кунанд, ба асњоб намояд ва сиоят бад-он
кунад. Ва то ин ѓоят муљомалат рафт ва замири ашфоќи онро пўшида
медошт ва домани сулњ бар њафавоташ густарда медошт. Чун фањвии
ин суханон дар масомеи падар љойгир омад, бародареро, ки бо ў дар
он маљлис њозир буд, гуфт, ки: «Дар ба рўи ин ќањбаи девона дарбанд,
ки надонад, ки чї мегўяд!» Ин аст њамийят ва ѓайрати мардон дар
њимояти зимор1206 ва риояти њуќуќи њуруми абкор!
Ва Абулфатњи Бустї, рањимању-л-Лоњ, дар ин маънї мисрое аз
чанд байт гуфтааст, мисроъ:
Халќу-л-Лоњи илоњу-н-носи ли-л-ѓийрати ѓаййарању.
Ва он гоњ ин бузург чун аз њалоки фарзанди хеш ва мерос, ки
аз ў монда буд, бипардохт ва исораи духтари мазлума дар тангу тири
таъзиб ба мутолабат бичагонид ва баќийяти моли ў бистад, писаре
дигар, ки ўро буд ва охиртарин авлодаш буд ва маош ва маодро ба
зоњири назари мардум умед ба њаёти ў дошт, ба муомалоти ноњият,
ки дар тасарруфи ў буд, мавсум кард ба њилат ва хубси сарират, то
1206

Зимор – он чи риояташ бар инсон лозим аст; хонавода.
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ўро низ ба бародар илњоќ1207 ва бозбурад ўро аз кафофе, ки дар дасти
тасарруфи ў буд ва лутфњо намуд ва иблои узри гузашта кард. Ва ба аљз
аз идроки маќдур эътироф намуд, то чун ба лутф ўро ољиз оварад ва
илло тасарруф дар мол ўро ќонеъ намекард, гардан аз рабќаи таќлиди
шуѓл бикашид ва ба љои чањор такбир њафт такбир бар малики наву
куњан кард ва аз њар мањлубаи тамае, ки матлуби ў буд њар пистоне
бисёршир ва андак медўшид, то асњоби сарват ва арбоби амволро љуз
андаке аз улолаи1208 њол намонд ва риќи рамаќи њар як аз эшон дар
коми айёмаш хушк шуд.
Пас, дигар бор бо писари дигар тахти нарди макоиду ифтиол
бигустурд ва каъбатайни1209 каж аз талбис, ки дар харитаи замир дошт,
задан гирифт ва хост, ки мўњраи молу маноли писарро дар шашдари
даѓалбозї бигирад ва ўро ба аљзу таќсир айбу таъйир мекард ва бар
ибтоли тављењоти амволи девонї ва тазйеъ аз сари нодонї ўро таљреи
марорати таќреъ мекард. Пас бар ў љамъ кард он чи њеч чашму гўш
исбот накарда буд ва њеч наботи хурду1210 бузург онро нарўёнда ва
офтобу моњ ба он тулўъ накарда ва ўро ба тасбиби улуљи њинду аќвиёи
сиёњони куффор кард ба моле, ки пушти тоќаташ аз њамли гарони бори
он бетоќат шуд ва эшонро бар вай тањриз кард ба томеъ гардонидани
наќде мавзун, ки ба иллати њаволоти девонї, ки ба адои эшон кунад
ва тарѓиби нася, ки замони он бикунад, то ин бечораи мазлумро дар
банду шиканља суст карданд ва ба анвои азобу зарб биранљониданд.
Ва чун бидонистанд, ки ўро аз хирмани захоир донае намондаст, даст
аз ў бидоштанд ва бидонистанд, ки мазлум аст ва ќасд бад-ў карданд
ва ўро ранљонидан дар дин мазмум ва ширки махзулашон луъм аст ва
онро, ки ў зоид ва парвард ва баъда-л-Лоњ мутъим ва мунъими ў буд,
њадафи тири лаънат сохтанд.
Ва чї зан(н) бувад афозил ва акобирро ба шахсе, ки рањмати
куффори фуљљор ва отифати эшон бар рањмату шафќати ў руљњон
дорад1211 ва сахтдилии ў зиёдат аз ќасовати куффор бошад ва даъво
кунад, ки падаре мењрубон аст бар фарзанди дилбанд, ки ўро
љигаргўшаи хеш шумарад ва љузве аз аљзои латифи рўњ донад ва узве
аз аъзои хеш гўяд?!
Ва сабаби ин танкилу таъзиб бо фарзанд тамаи зиёдати моле
ва тавфири маноле бошад, ки оќибати он вуболе бувад ва њосилаш
Бино бар ишораи мусањњењ чунин аст, ба њазфи феъл.
Улола - њар он чи мояи машѓулият шавад.
1209
Каъбатайн – ду мўњраи шаш пањлўи бозии нард, ки маъмулан аз устухон созанд.
Каъбатайни каж задан ё каъбатайни каж дар миён овардан маъхуз аз бозии нард аст ва он
маънии нодурустї кардан њангоми партофтани каъбатайнро дорад.
1210
Чунин аст дар матн, яъне бо вов.
1211
Руљњон доштан – бартарї доштан.
1207
1208
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заволе. Њаќ(ќ) таъоло рањмат макунод бар њар кас, ки аќидаташ љофист
ва макидаташ хофї. Чунонки падаронро бар писарон фарзњост,
писаронро бар падарон њаќњост ва агарчи бар падар ќасос рондан
раво нест, чун фарзандро бикушад ва дасти хешро њам ба дасти хеш
бибурад, аз хаќќи фарзанд бар падар он аст, ки тоатдории Худои
таъоло лозим донад дар силатуррањм ва ќадам фишурда дорад бар
ибќои хуни руњи фарзанд.
Омадем бо сари маќсуди хеш: Чун писар аз мазиќи он шадоиди
макоид халос ёфт, илтиљо ба љониби амир Арслон кард, ки аз аркони
султон Яминуддавла буд, чунонки тир, ки аз камон равад ва чун санг аз
фалохуни раљм, ки дар пайи шабдуздони шаётин ба истироќуссамъ1212
андозанд. Ва он подшоњро ваќояи хеш сохт ва ба њимояти ў баќои
љоне, ки ба риштаи яъс муаллаќ буд, талаб кард. Алњаќ ўро паноњ дод
ва ќабул кард ва љаноњи наљоњ ва боли иќбол бар ў густурд ва дар боби
эњтимоми ў мактубот ва муфовазот сўйи аркони давлат равон кард, то
ибтоли ќасди падар ва сиояти ў дар њаќќи писар бифармояд ва дасти
никоят ва таљаннии ў бар фарзанд маѓлул гардонид. Ва падари фосиќи
мориќ битарсид аз он, ки бар ќасди љони дигар писар расво гардад
њамчунонки ба нахустин писар расвои хоссу ом шуд, ки њамвора бо ў
шаъбазаи зарќу талбис ва рангомезии њилату тадлис мекард ва ќарзе
бад-ў дод, ки ба зоњири њол таскини сурати хашми ў кард, чунонки Ибн
ал-Муќаффаъ, ки чун халифа ўро мањбус кард, аз зиндонбон ќарзе хост
ва бад-он ќарз мустављиби амну амон шуд, аз он љињат, ки зиндонбон
ўро ба сабаби моли хеш, ки дар заммат ў дошт, тимордошт мекард
ва шафќат менамуд, ки аз одати мудин1213 он аст, ки бар ѓарими хеш
шафќате менамояд ва исори ў хоњад, то бо адои моли ў ќиём намояд.
Оре, агар манофихи пўст ва уруќи ин мўњтол бишкофанд, ба љои
хун њиялу макр ва талбис равон шавад, чунонки миъљари њар рангомезе
бодфурўш1214 шавад ва њар рўбоњеро, ки дар миёни вуњуш биме1215 кўр
кардан ва њилат сохтани мушор илайњи бошад, муъљаб гардонад.
Ва ин мазкури номашкур ба њар љое илтиљо мекард ва сўйи умаро
ва вузарои атрофгоњ бар пушти хуюли суюл сайри ќатъи ридо пайдо
мекард ва гоњ бар кўњони бухтиёнкўњи њайкал, ки шакли киштии
бошгуна доранд, бињори ќифор1216 мебурид, то он ки ба Марвруд ба
хидмати Шамсулкуфот, ки вазири султон буд, пайваст. Ва ин вазир
он љо ба баќоёи иртифооти вилоёт ва амволи муомалот бар уммол
машѓул буд ва љониби ўро мулоз сохт ва карами ўро таъвиз ва воќияи
Истироќуссамъ – дуздида шунидан; гўш ба сухани касе фаро додан.
Мудин – ќарздињанда, вомдињанда
1214
Бодфурўш – мутакаббир, лофзан.
1215
Ба занни мусањњењ «бо» дар ин љо изофа аст.
1216
Ќифор љамъи ќафр – замини бидуни ободї, обу алаф ва сакана.
1212
1213
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хеш кард ва бо ў дар таќрири њоли хеш омад ба сабаби зулме, ки ба
заъми ў аз ў дандонгир буд ва чун полони душх(в)ор, ки пушти ноќаро
зери бор реш кунад, пушти тоќати ўро реш карда буд ва чунон намуд,
ки занонро аз паи тоати Худой бар бистари таќво хобонидаам ва
ирзро аз такњили оби ганднои тамаъ ва нигори мазаммат масун дошта,
то чун ўро ба мутолабат дар риштаи уммол кашиданд ва ифтиолу1217
ихтизоли1218 ў вазирро маълум шуд, ўро заљр ва таъдиб фармуд. Бисёр
зироат намуд, суд надошт ва хушўъ мекард, фоида бознамедод ва ба
талаттуф набзи тамориз ба дасти табиби карамаш медод ва ўро илоље
намефармуд ва мурѓи сухани ботилаш дар доми масомеи шарифаш
намеафтод, то радди суханонаш мањљуб кард ва забони яъс аз паси
парда бо ў нотиќ шуд. Бар Шамсулкуфот мансубаи дигар бохт ва обе аз
абориќи махориќ бар дасти вазорат рехт ва ўро эълом кард, ки њаргиз
куфрони неъмати ў накардаст ва ба мусовии ў сирран ва алониятан
даме назада ва бо аъдои ў ќадам бар бисоти муволот нанњода ва намуд,
ки1219 бурњону њуљљати ин даъво аз табошири субњи равшангар ва рўзи
пайдо зоњиртар аст. Ва агар на, он бузург ба шири карам парвариш
ёфта будї ва сиришти ў ба мушку уди макорим маъљун будї, ўро чун
афорити шаётин раљм фармудї ва ўро ба нафту бўрё мазруб кардї.
Валекин раъйи ў чунон иќтизоъ кард, ки гўшаи бисотро аз мавотии1220
аќдомаш масун фармояд ва киси талбиси ў ба мўњр бигзорад ва осори
машиби шафеъ љаримаи ў созад, ки худ наздик аст, ки муваккалони
аљал ўро сари остини љева гиранд ва бад-он чи дида буд ва шунида
ќонеъ шуд аз маойиб ва масолиби пирї, ки озони1221 замон бад-он
таннон1222 буданд ва бидониста буданд, ки луъмаш муктасаб ва фазлаш
мерос аст. Ва баъд аз он чун мардум њар зиёе байтуламали ў буд, номаи
азли ў бихонданд ва бидонистанд, ки боди давлаташ биншаст ва њолаш
мудаббирони мулкро маълум шуд, ба изњор ва рафъи зуломоти1223 ў
шитофтанд ва ѓирев аз нињоди эшон баромад, чунонки мурѓони њавое
дар машъалаи асвот оянд ва визѓони1224 ёфа дарой1225 дар мавсими
бањор ва айёми тиру таммуз дар гирдобњо сафири сапедмўњра зананд
ва ќавофили њуљљољ дар мавќифи Арафот лаббайкзанон шаванд.
Ва мутазаллимон мухталиф буданд: якеро пардаи њурмат дарида
ва якеро мол ба торољ бурда ва дигареро ба таассуби падару бародар
Ифтиол – 1. Бўњтон задан ба касе 2. Амре нав падид овардан.
Ихтизол – 1. Танњо будан 2. Буридан 3. Њазф 4. Аз миён бурдан.
1219
Ба занни мусањњењи матн ин калимаро метавон «намудагї» хонд.
1220
Мавотиъ љамъи мавтиъ – ќадамгоњњо.
1221
Озон љамъи узн – гўшњо.
1222
Таннон – баландовоза.
1223
Зуломот љамъи зулома – ситамњо, зулмњо.
1224
Визѓон љамъи вазаѓа – љонварест шабењи чалпоса//калпеса.
1225
Дарой – зангу љарас.
1217
1218
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кушта ва якеро пўст боз карда ва дањон дарњам шикаста. Аз он љумлат
якеро инсоф доданд, якеро тањдид карданд, то ба роњоварди яъс
бозгардид ва раъйи вазир он буд, ки ўро ба роњи муљомалат бибаранд
ва хок бар сари њадси масовии ў пошанд. Ва хубси афъол ва давоњии
ў аз масомеи султон дур дошт ва нагзошт, ки нидои тазаллум ба
маљлиси аълои султонї расад ва он мазкури манкур махзул ва маќњур
бозпас омад ва арода-л-Лоњу ан йаќзї амран кона мафъулан.1226 Ва
рост чун бидид, ки афъоли ў бонг бад-ў баровард ва даѓалу њияли ў
бар ў бихандид ва хоидаи дањони љањоне шуд бад-он, ки дар маъсияти
холиќ мутеъ бандаи мамлук шуд ва висоли шањвати фуљур сабаби
ќатъи ресмони њаёти фарзанд сохт. Ва ѓуломеро, ки аз ќорураи
таволуду таносул ба тариќи фасод сапеднафте ба андаруни зовия ва
мањалли шањваташ меандохт, бар писари номдор, ки љигаргўшааш
буд, ихтиёр кард ва атлоли зиёъ ва амлок ба харобии саройи охират
маъмур кард. Баъд аз он чун дид, ки ѓулом мултањї шуд ва саводи
мўй рўйи нурмоњи рухсораш бипўшонид ва суманзори оразаш хору
жож гирифт, бар ў њамлае бурд ва чун шери дарранда бар ў васбате
кард ва кинтузї намуд.1227 Ва он чи ўро аз паи фусуќу фуљур дода буд,
бозмехост ва њар чи ба бозори фасод дар бањои матои шањват дода
буд, истирдод ва истирљоъ мекард. Ва пиндошт, ки ин санъат ўро аз
самти маломат масун дорад ва воќияи ў шавад аз мазаммати забонњо.
Ва аз ў бозситад њар чи ба авќот ўро дода буд ё њар1228 ќимат ба зоќ,1229
ки дар он харљ карда буд ва ѓуломро аз њар чи дода буд, муарро кард
баъд аз он, ки ўро маркуб сохта буд. Ва бифармуд, то ўро аз бањри сиёт
бар рўй афканданд пас аз он ки ўро аз бањри лавот бар рўй хобонида
буд ва рўй дар матоаш молида ва ба дандон макида ва лифи ришро
љорўби тўдаи реги нармаш сохта ва модару падарро фидои ў карда
ва бад-он љони азизи писарро ба бод дода! Ин аст сахою мурувват ва
њуррийяти футувват на он чи аз Њотами араб ривоят аст ва аз содоти
Бану1230 Абдулмутталиб наќл кардаанд! Дур бод аз Худой њар он ки
бад-ин сират аз нафси хеш розї шавад ва ин афъоли мурури рўзгорро
ганљу захира созад.
Ба Каъбаи муаззам, ки арўсвор бар манассаи1231 Макка дар
њиљлаи дебо љилва мекунад, ки ин мард нокастар аст аз он ки аз љайфаи
мурдагони мадфун дандон гирад ва хасистар аз он аст, ки тамаъ дар
ресмоне кунад, ки гулўгири маслубе омада бошад. Агар он танкил,
Агар Худой кореро кардан хост, он иљро шудї.
Кинтузї намудан – интиќом кашидан; кинакашї кардан.
1228
Бино бар ишораи мусањњењ, «ё» бо дандонаи бенуќта ва алиф омадааст.
1229
Зоќ – паррандаи фарёдзананда, бонгзананда.
1230
Дар матн дар шакли «ба наво», яъне бо алиф омадааст.
1231
Манасса – љойгоњи арўс, њиљла.
1226
1227
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ки бо ѓулом мекард, муродаш интиќоме буд, чаро на он ваќт кард, ки
писараш дар ќайд ва рабќаи1232 њаёт буд ва аз мулк ихтиёри чизе дар
дасташ буд?! Интиќом он гањ мехост, ки домани тадорук аз даст шуда
буд ва шамшери ќазо коргар омада. Омадан ба обхўр пас аз нузуб чї
суд! Ва баъд аз инќишоъ абри тамаи борон доштан муњол аст ва чун
девор бияфтод, баъд аз он гард бархостан номумкин аст ва аврати
занро бипўшонидан пас аз он ки манзури чашмњои аљониб ва мањорим
шуд, чи асар аз мастурї монад? Обе, ки рехта шуд, бо кўза натавон
бурд, шеър:
Аййатуња-н-нафсу аљмилї љазъан
Инна-л-лазї тањзарина ќад ваќаъ [225].
Ва муфтариши1233 шањват фуљураш њилат сохт ва рўй ба яке аз
бузургони умарои давлат овард. Ўро ќабул кард ва паноњ дод ва аз
дасти хољааш берун овард ва оташи ин кина ўро доѓе сахт нињод ва
ба забонаи ѓаму ѓусса бисўзонид ва на аќрабо ўро мусоадат намуданд
ва на авлиё ва на падар буд ва на мавлуд ва на парастанда ёфт ва на
маъбуд. Бимонд њадиси дину шаръ ва тариќи тањќиќаш аз ин анбор
намудоре ва аз ин хирман дона тамом аст дар вузуњи ин хилолу хисол
ва ќубњи осораш кифоят аст аз шарњи њолу баёни ин афъол. Лисонул-њоли афсању мин лисонї,1234 аммо пайѓамбар рухсат фармудааст:
Узкуру-л-фосиќа бимо фињї.1235
Ин маънї муќтазии доияи танбењ аст бар махозии ин ноањл,
то хафоёи фикраш ва хабоёи замоираш бар мардум зоњир гардад ва
шакли азлои хубс ва завоё бар муњандиси уќул пўшида намонад, то
фузалои олам бидонанд, ки мани дўст ду сол бо ў дар рустое муљовир
будам ва ба Худо, ки чашмњои мардум њаргиз надид, ки як рўз дар
масољиди љавомеъ аз бањри адои мафрузаи љумаот њозир шуд, илло
рўзе бар сабили њавас чунонки хояи хурўс ё хун бурдани дўшизагї,1236
магар надонистам, ки сабаби њузураш хатавоти хато буд ё узре мўљиби
ин илтиљо омада буд, ки аз авоќибаш меандешид.
Филќисса, бо якдигар дар фазоили њузури намози љумаот сухан
рафта ва ба тариќи мазоњ дар сухан омад ва сухани маззоњ1237 ва маст
далели сидќ бувад ва бад-он чи дар матовии замоирашон нуњуфта
бошад. Ва дар он њолат шахсе бархоста буд ва рўзи одина њузури
љамоатро мутањаййї мебуд ва дар он соат доъии њаќ нидо мезад, ин
Рабќа//рибќа – њалќаи ресмон; гирењи таноб.
Муфтариш – 1. Он, ки гўяд ба тавре хоњад 2. Ба ситам гиранда чизеро 3.
Поймол¬кунанда.
1234
Забони њол фасењтар аз забони ман аст.
1235
Фосиќро бо он чї дорад, ёд кунед.
1236
Дар асли нусха, ба ќавли мусањњењ, «бо њун буридани ду ширакї» будааст ва матн
тасњењи ќиёсї мебошад.
1237
Маззоњ – бисёр шўхї кунанда, бисёр шўх.
1232
1233
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мард ўро гуфт, ки «ба љойи хеш биншин, ки чањор нони хонагї аз
ду нони бозорї бењтар аст!» Ва ин суханро тариќи мазоњ ва зарофат
таъвиле менамуд, аммо њар он кас, ки ин ќолу ќилаш буд ва тарки
ибодот тариќату сабилаш, на суннати аъёдро гузоридан одат кунад
ва на фарзе гузорад, чунонки бандагони Худои таъоло одат доранд
муњоле аз илњод ба сурати њаќ бад-ў намудаанд, зеро ки авомиру
навоњии шаръ ба хилофи имтисол ва инзиљор талаќќї кардаст.
Ва њаќиќати афъолу аќволи ў он аст, ки он ѓулом истибоати нафси
хеш мекард ва ўро аз мўљиби ин мултамас истикшоф карданд. Гуфт:
«Сабаби фурўхт хостани ман он аст, ки хољае, ки молики риќоби
ман аст, чўли мамлукон ва хидматкоронро дашном дињад ва моро ба
сухани муњиш ва фањши мазмум биранљонад ба иборати тозї лузуми
аъроб ва вазъи нањв аз китоби Сибавайњи фарзи мањз донад ва аз он
таљовуз накунад ва дар ќирооти Ќуръон инони лањну хато суст кунад
ва чун ба адои намоз машѓул шавад, ќиём тарк кунад ва нишаста адои
фарз бикунад ва он гањ, ки бо ман ќазои шањвати фуљур ронад, аз ќиём
бад-он амал ќиём намояд».1238
Ин њикоёт ва маќолот аз сурати њоли ў мунаббї ва мухбир аст.
Ва аз љумлаи нодираи шањр ва аъљубаи њоли ў он аст, ки даъвии
мазњаби эътизол мекунад ва гуноњи кабоирро тавбат маќбул нашносад
ва бад-он азоб мухаллад гўяд ва он гањ аз мункироту муњаррамот
њеч боќї нагзорад, ки на иртикоби он кунад. Ваќте тамаъ дар моли
шахсе кард, ки аз ањде боз сўи ў афтода буд ва бо ў ошно шуд ва аз
ман таваќќўъ дошт, ки аз бањри ў дар маљлиси њокими шаръ гувоњї
ба дурўѓ бидињам, то моли он мард бистонад. Пешзодаеро азони ў
бо даст овард, нављавоне чун сарв навболидаи хиромон, ки гирд бар
гирди боѓчаи рўяш ва суманзори оразаш аз бунафшаи хат барањнї (?)
буд. Ба бањонаи он ки он шахс модари ўро куштааст ба ваќти он, ки
ин љавон ба мањди навањд буд ва ўро талќин кард, ки туро бар дари
боргоњи амир Абўсаид Масъуд ибни Мањмуд ба дод хостан бояд омад
ва бинамудан, ки ин мард модарамро куштааст, то ў он кор бикард
ва интисофу интиќом аз вай талаб кард. Ва он подшоњ оќилу бедор
буд ва бар макони кайд ва ѓолияи дастон ва ботини фиреб ва њилати
ў дар сайду насби њабоил аз пайи иљтизоб ва иктисоб воќиф шуд.
Мисол дод ва инњои ин њол ва таарруфи ин воќеа бо ман мурољаат
фармуд ва ишорат кард, ки аз тариќи ињтиёлу эътилол таљаннуб бояд
кард аз бањри инсоф додани шикояткунандаи мутазаллим пеш аз он ки
иќомати бурњон ба љой оварад ва далели сидќ бинмояд, чунонки шаръи
илоњист. Рост, ки ин даллаи ињтиёл бад-он аст, ки андешаи ў ботил аст
Дар њошия афзудаанд: Ва аз ќууд дар он шурўъ кунад. Ва низ дар њошияи нусхаи
бадал чунин омада: Ва он ки кї бо ман ќазои шањвати худро бидорад… бигзарад ва ду калима баъд аз «бидорад» нохоност.
1238
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ва ќиёси ў фосид ва аз ин кор ўро њеч дар аз нафъу манол нахоњад
гушуд гувоњони ба дурўѓ, ки фаророст карда буд ва пиндошт, ки маро
низ дар силки эшон кашад, манъ кард, ки ба шањодот мабдо кунанд. Ба
мўљиби он ки хутути хеш дар мањзари базл карда буданд, ба раѓбату
рањбат дар маљлис њукми сухан ба њам барзаданд ва дар масъалаи даъво
авл карданд1239 ва тазвиркунанда майл ба тавассут кард. Аз хунбањои
мазлумаи маќтула ба дувист дирам, ки ќимати он панљ динори сурх
буд ва маълум набуд, ки дар кадом миллату дин омадааст, ки хунбањои
модарон бад-ин ду аќд бошад, ки дар миллати мусалмонї онро зикре
маълум аст ва на дар фиќњ тариќе ва ваљње марќум ва на дар диёри куфр
расме марсум ва на назди ањли зиммат онро амре мањтум ва на дар
фитрати нуфуз омада, ки хунбањои модарон бад-ин бањои бухс нозил
бошад. Ва агар хукбачагон ва ќуруд гўё будандї, ба вазъи ин шаръ
ва ин њукм ризо надодандї. Ва ман мегуфтам, ки ин ќадар на дияти
хунист, ки ба ваќти он ки хоњанд, ки шутурбачаро аз шир бозгиранд,
бар пистони ноќа банданд, то онро натавонад макидан, ё на тулаи1240
хурмобуне, ки дар замин нишонанд, бал дияти љони аврате мусалмон
аст, ки хуни ў рехтан дар шариати муаззам ба насси Ќуръон илло ба
се чиз раво нест, њеч кас ин рухсат дар ин ањком раво дорад, илло он
кас, ки истењзову истихфоф бад-ин кунад. Дар ин миён нављавон, ки
ўро низ бар додхостан тањриз карда буд, бархост ва савганд хўрд, ки
бад-ин ѓабн1241 розї набошад ва хуни њаром ба љойи шир нахўрад ва
масдуќаи ин њол дар миён нињад. Ва ќасд кард, ки биравад ва кори
ин маќтул руљўъ бо даргоњи подшоњ кунад, ўро бидуздиданд ва њалок
кард ва њеч кас баъд аз он ўро зинда бознадид. Ва маълум нашуд, ки
оташ ўро тўъма сохт, ё об ўро ѓарќа кард, замин ўро чун мурѓ, ки дона
чинад, барчинд, ё осмон ўро даррабуд. Ва ин њар ду хун њадар шуд
ва њар ду шахс мафќуд шуданд. Ин аст дин ба саломату аќли донои
рањнамой ва љоддаи мустаќим ва эњтироз аз оташи дўзах!
Фасл
Ва аз љумлаи он чи бузургонро вузуњи фузуњи ин махзули
номаќбул афзояд он аст, ки ахбор ба тавотур бад-ў мерасид, ки султон
тадоруки кори ў хоњад фармуд ва ўро ба моли девонї, ки ба амали он
мансуб буд, мутолабат хоњад намуд, то ин овоза дар љањон мунташир
шавад ва дигар хоинонро инзиљору эътибор бувад ва атмои муфсидон
мунќатеъ шавад. Битарсид ва тавоѓити шуњуду афорити мардудро
њозир кард ва васиќњо ба хутути эшон мусаббат гардонид ба ваќф
њар чи ўро буд аз бањри дарвешон холисан ли ваљњи-л-Лоњи таъоло.
Авл кардан – майл кардан аз ростї ба каљї.
Тула – бачаи сагу мору чўља ва ѓайра ва дар ин љо зоњиран ба маънии «нињол» корбаст шудааст.
1241
Ѓабн//ѓабан – зиён овардан бар касе дар харидуфурўш.
1239
1240
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Ва ўро ѓараз он буд, ки ин њол ба масомии султон ва аркони давлат
расад, гўянд, ки марде, ки аз сари амлоку асбоби маврус ва муктасиб
бартавонад хост, ба моли дарвешон тамаъ накашад ва дар амволи
девонї хиёнат наяндешад. Ва баъд аз он аз сиёти таъдибу таклиф ва
таънифи подшоњ омин шуд ва суруди ў барои мурод мавзун омад, аз
аќди ваќф, ки карда буд, бозомад ва њар чи аќд карда буд, наќз кард.
Ва ин њол ваќте имкони сидќ дошт, ваќте тахйили1242 сињњати ин хабар
мекард то он гањ, ки аён аз хабар мустаѓнї шуд ва офтоби зуњур аз
њиљоби шубњат берун омад.
Ва ин њол ба ваќте буд, ки султон Яминуддавла ќозиюлќуззот
Абўмуњаммад Абдуллоњ ибни Муњаммади Носињиро, рањимању-лЛоњ, ба диёри Хуросон фиристода буд, то тадоруки умури авќоф
фармояд ва он чи дастњои залама ва мустаъкилаи ситамгар бахшида
буданд, берун оварад. Ноибе азони ў рафиае дар њазрат арза кард ва
ман, ки Утбиам, он љойгоњ њозир будам ва ба содиру вориди ањвол
назари эътибор мекардам, ки ќурби сад њазор динор моли авќоф назди
ў интизоъ карданд аз мањсулоти авќофї, ки самти тамаллук бар он буд
ва он мол дањон аз боби мустањиќќон баста буд аз тазаллум ба ваъде
чун сароби ташна фиреб ва ваиде ва тањдиде, ки дар пешаш савори
сарњо аз боргири аъноќ људо хост шуд. Ва рўзгор бар он баромада буд
ва чанд тавоиф дар он фурў шуда ва тамаи эшон аз ламаъони анвори
инсофу маъдалат мунќатеъ гашта ва ќавме ба љойи ќавме дигар аз
мустањиќќон биистода ва ба кифофї аз он ќаноат намуда.
Ва ин њокими адл амонату истиќсо ба љой овард ва моле бисёр аз
буни дандони ин муњтоли мустањил берун овард ба тањдид ва тахвиф.
Ва ўро тањзир фармуда буд, ки агар дафъе ва тањовуне кунад, ба
расвойї ангуштнамои халќ гардад ва ѓояти кори ў он бувад, ки сукун
намояд ва хомўш бошад ва аз ањволи абнои љинси хеш ибрат гирад ва
битарсад.
Ва ин мард бас барнаёмад, ки бо ман шикояти вазир Шамсулкуфот
оѓоз кард, ки ў дар њаќќи ман сухани љамоате аз асњоби аѓроз, ки ба
гил шуои офтоб меандонид ва ба зироъ атмои фосидаи мањтобро
мепаймонид, ќабул мекунад ва набањраи1243 маѓшуши дурўѓи соиён
бар мањаки раъйи заррину аќли муршид намезанад. Ва ман хештанро
чунон мебинем, ки њалли уќуду амлок бикунам ва ба тохтане бо дасти
изтирор, ки зимоми ихтиёр аз он рафтаст, инон сўи Ироќ тобаму дил
аз Хуросон, ки маншау мавлиди ман будаст, баргирам ва мурѓи равон,
ки дар ин ошёна ба добу донаи ин хок парвариш ёфтааст, ба њавои
Ироќ мутааввиз гардонам ва аз маќарри милод ва обхўри наву куњани
аслоф дасти яъс бишўям.
1242
1243

Калимаи тахйил дар нусха нохоност
Набањра – пули ќалб, нохолис.
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Чун ин сухан ба истикоки ќаръи њаво дар њуљуби масомеъ
мутахалхал шуд, гуфтам: Инно ли-л-Лоњ ва инно илайњи рољиъун.1244
Аз пире, ки ўро ин таќийяту сират ва сарират буд, ки амлок ба ваќф
карда, ки овозаи ваќфийяти он ба њар анљумане расида буд, наќз
мекунад ва мефурўшад! Ва аз файзи самоњат ва сели атову найли ў
он буд, ки њар кас, ки дар мањаллати ў бо ў муљовир ва масокин буд,
бар амале, ки мутаќаллиди он буд, ё моле, ки ба тањсил ва љибояти
он мол мавсум буд, бо ў микёли муњол паймудан гирифт ва табзиру
исроф пешаву андеша сохт ва истињќоќ ба шањодоти гувоњон, ки зикри
ваќфийяти амлоки хеш бо эшон карда буд, мекард ва бо њар як, ки
ваќте бо ў сару коре дошт, аз таќлиди амале ва тафвизи шуѓле, ки
бад-он мавсум шуда буд, газофкорї1245 даргирифт ва татаббўи эшон
менамуд, то баќоёи мараќи буни дегњо ва он чи дар буни дандонњо
монда буд, ба хилол1246 берун оранд ва хоке, ки аз завоё ва атрофи
хонњо бирўбанд ва бадар андозанд, аз эшон бистад ва зарфи матъуму
машруб ва авонї аз зари холис ва нуќраи софї бисохт ва як дирам, ки
дошт, ќанторї кард ва њадиси истињлолу ифтиол ва таклифу таъниф
бо зуафо мурѓвор дар њавои атроф паррон гардонид ва сиояти моя
сохт чунон кас, ки ўро асле хасис бошад ва бехи насабаш дар тинати
луъму хиссат росих бувад ва муомилону муљорирон аз ў маѓбун…1247
мешаванд ва бад-он чи ў андўхта бошад ба мурури рўзгор аз захоиру
удад мањљуъ1248 ва махдуъ мегарданд. Ва донанд, ки хотимаи ў ба
мўњри осом махтум хоњад шуд ва ин масолибу маойиб аз зоњири оро1249
ва аз камуни ахбораш нест (?) ва-л-хавху асфалу.1250 Алќисса пардаи
ихтисор дар сухан бар асрори хубси замоираш фурў бояд гузошт, ки
дасти интиќом аз банди кўйи гиребонаш дасоис (?) ќосир аст ва йаъбал-Лоњу ан йуфлиња-з-золиму абадан.1251 Агарчи дастбурди ў ба молу
манол ва њитом инљањонист, ки мол сабаб…1252 ва љоњ аст ва њуќни
димоъ1253 ва љамъи ањвоъ1254 пароканда ба мол њаст мешавад ва агар
Мо аз Парвардигорем ва ба сўи ўст бозгаштамон (Сураи Баќара, ояти 156)
Газофкорї – 1. Ифроту муболаѓа 2. Исроф.
1246
Хилол – чўби борике, ки бад-он хўрдан ѓизоро аз байни дандонњо берун оранд; дандонковак.
1247
Як калима дар акс нагирифтааст.
1248
Бино бар ишораи мусањњењ дар нусхаи аксї аз ин калима танњо њиљои «љуъ» дида
ме-шавад ва ба ќиёс бояд «мањљуъ» бошад ба маънии оромишёфта ва хуфта
1249
Як калима, бино бар ишораи мусањњењ, дар акс нагирифтааст, калимаи «оро»
тасњењи ќиёсї аст.
1250
Шафтолу пасттар аст!
1251
Худой њеч гоњ намегузорад, ки золим растагор бошад!
1252
Як калима, бино бар ишораи д-р Шиор, ба акс нафаромадааст.
1253
Димоъ љамъ дам – хунњо.
1254
Ањвоъ љамъи њаво – хоњишњо, комњо.
1244
1245
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аз…1255 хилофи шаръ аст, набудї, шоястї гуфт, ки моли дафъ…1256
низ биканад ва њамаи авору айбро бимепўшонад ва устод Абулфатњи
Бустї дар њифзи мол муболаѓат мекунад, ки:
Ашфиќ ала-д-дирњами ва-л-айни
Таслам мина-л-ъайнати ва-д-дини.
Фаќуррату-л-ъайни биинсонињо
Ва њуввату-л-инсони би-л-ъайни .
Љуз он ки мол њар ваќт, ки љамоли њоли мардум бибарад ва ќилу
ќол оварад назди уќало вубол бувад, ло сийямо1257 чун дин матлуб
набошад ва маозиму маосим мактуб бувад ва бинї ирз1258 ба айбу ор
маљдўъ гардонад ва сарангушт ному нанг маќтуъ. Ва Худои таъоло њеч
касро матое ва аразе мадањод, ки ирз бад-он олуда шавад. Ва мабод
интизоми ањвол, ки мўљибаш таърия ва барањна кардани ародифу1259
акфол1260 бошад ва њар давлат, ки сабабаш астоњ1261 аст, соњибаш
хояндаи басе афвоњ аст.
Акнун зикри хону нон ва аклу шурбаш кунем ва дар баёни он
маънї дурўъ шурўъ пўшем, фаро гиред онро ба аснод. Бидон, ки
бомдод ба ѓалас1262 чун асофир сафир зананд, пеш аз он ки ќумриёни
кофурї субњ њубуби говраси нуљум аз фазои њаво барчинанд ва
сумани зарди офтоб дар миёни сабзазори хазроъ шукуфидан гирад
ва вараќњои савсани сапедадам дар боѓчаи њаво пайдо шавад, ки бар
сари атъима нишинад, ки виои амъо бад-он биёканад бар он сон, ки
анбонро мањшув(в)1263 кунанд ва арзиз…1264 муљаввафи хонча ба Ќир
оканда кунад ва оѓози хўрдан кунад ва њанўз акси ранги музаъфарони
офтоб бар деворњо наяфтода бошад ва калоѓон, ки љинси ў мурдорхур
бошанд, минќор дар мурдор набурда, пиндорї говбачагон сари сина
ва зоњири ањшову амъояш1265 ме…1266 ва пиндорї шутурмурѓи оташхўр
дар меъдааш ошён дорад. Боќило хўрдан ба чошт… маълуф карда ва
ба дигар чиз, ки љинси он бувад аз дасткор ва матбухи бозор ба шањвате
Як калима, бино ба ишораи мусањњењ, ба акс нафаромадааст.
Бино бар ќавли мусањњењ, дар ин љо як калима ё калимањое аз ќалами котиб афтода
ва бо аломат ба њошия ирљоъ шуда, вале дар акс пайдо нест.
1257
Ло сийямо – ба хусус, ба вижа.
1258
Ирз – андом; љасад; тани мардум.
1259
Ародиф љамъи радаф – суринњо, кафалњо.
1260
Акфол љамъи кафал – кафалњо, суринњо.
1261
Астоњ љамъи уста – кафалњо, суринњо.
1262
Ѓалас – торикии охири шаб.
1263
Мањшув(а) – пуркарда, оганда, мамлў.
1264
Њамин тавр ба љои калима сенуќта омадааст.
1265
Ањшо (љамъи њашо) ва амъо (љамъи миъо) – аъзои дарунии бадан, амсоли дил,
љигар, меъда, шуш ва ѓайра.
1266
Њамин тавр баъди пешванди ме- сенукта омадааст.
1255
1256
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њар чи ѓолибтар ва шарањеву1267 иродате њар чи содиќтар моил шуд, он
гањ ки чун далв ба зер ояд, даст бар њирс нињад, ки мурѓи воќеъшудааш
дар паридан наёяд ва илољи љуулкалбаш1268 муяссар нашавад.
Баъд аз он чун рўз ба нима расад ва дидаи карбосу, ки габрвор
ба офтобпарастї машѓул шавад, таомњои нимрўз бихоњад ва осори
такаллуфу тасаллуф изњор кунад ва аз њар таоме туршу ширин
меошомад ва аз њар хўрдани гўшти њар гўсфандеву гове пиру љавон
мумталї мегардад, то мутааллиќонаш бар ў битарсанд, ки мабодо
пўсти шикамаш ба дарду банди уруќаш, ки дар водї ва дараи меъдааш
бастаанд, вайрон шавад! Ва дар боќии рўз аз ањшои муовия1269 њикояти
шикоят мекунад ва менамояд, ки њавзи ботинаш битаробид ва холї
монд то он гањ, ки гўйи заррини офтоб, ки мудаввари таќдир аст, ба
канори майдони уфуќи маѓриб расад ва ногоњ дар љоњ… ва тафал1270
бар шаб татфил созад асњоби матбахаш табоиху алвон бар ў иодат
кунанд ва ѓараќњову мараќњо биёроянд ва дастњои майда ва атбоќ аз
косањои амроќ перомунаш бичинанд ва таъом… ро дастњои дигар чун
дастњои коѓаз ва избороти1271 авроќ њозир гардонанд. Ва бисёр ваќт
бошад, ки дар баъзе аз соати шаб аз хоб бедор шавад ва ба гуруснагї
нидо мезанад ва таббохонро хузўву хушўъ менамояд, то ба расми
тўшаи савори мусофир сарсарї уљолаи1272 ваќт биљўшонанд… њар хуме
ва бустуќе1273 ва пухтаи бирёнњои њар мурѓе ва ѓурнуќе1274 ва бар љомаи
хоб… фурў мебарад ва бе он, ки ба адои фарзи рўза ќиём намояд, ба
сањар хўрдан исроф аз њадди авсоф барад. Ва њеч офарида аз инсон дар
он таомњо бо ў шарик набошад ва онро набинад, магар фариштагони
њозир, ки саййиоти аъмолаш менависанд ва ситорагон, ки аз чашми
хонњои зулмат ва сиёњаи саводи шаб менигаранд. Ва замин, ки баѓояти
нињоят обњо фурў мебарад ва ба дањони њар њуфрае луќмаи аљсоми
амвот фурў мебарад ва реги биёбон, ки ба нашфу рашф њеч варои он
фарз натавон кард ва асоси ќиёс бар он натавон нињод, дар аклу шурб
бад-он ташбењ нашояд кард ва агар на, нафоди1275 зод будї ва фанои
матъуму машрубаш, осиёхонаи дањонаш як лањза аз хушку тар маътал
намондї.
Ва аз наводири ањволаш дар муошара ва муоќараи шароб
Шарањ – њирс, тамаъ, оз.
Љуулкалб – беморие аст, ки чун бар касе ориз шавад, њирси ў бар хўрокворї дам ба
дам зиёда гардад ва њаргиз сер нашавад.
1269
Муовия – саги мода.
1270
Тафал – торикї.
1271
Изборот љамъи изборат – дастањое аз суњуф, пуштворањои китобу коѓаз.
1272
Уљола – 1. Њар чизе, ки бо шитоб анљом шавад 2. Ѓизои омода.
1273
Бустуќа – кўзаи бузурги гилин.
1274
Ѓурнуќ – мурѓе аст обї, сиёњ, дарозгардан.
1275
Нафод – нест шудан; сипарї шудан.
1267
1268
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он аст, ки хештанро ба дурўѓу дастон замин1276 созад ва ба таморуз
беморї намояд ва домани сабуњ1277 ба остини ѓабуќ1278 мепайвандад ва
омадшуд миёни фуљуру фусуќ мекунад ва агар… доияи ў дарљунбонад,
бар боргири канафи яке аз хадаму њашам савор шавад… бар маќоиди
ардоф одат дорад ва миёни ду тан меравад ба зоњир инсоне дар пўсти
шайтоне ва мурдоре дар сурати уфъувоне1279 ва миёни ин њар ду тан…
ба лавот овози фањл ба ваќти љастан бар модиён баланд мекунад,
пиндорї, ки њар ду пояш… њаммол, ки бори наљосати колбадаш
мекашад, морони зањњокианд, ки ўро меранљонанд ва дар авќоти
хонанишинї ба иллати таморуз ихтибор кунад ва бошад, ки як сол
бад-ин њилат бигзаронад, то ўро зањмати махдум ва валинеъмат ба
хидмат тањаммули аъбои такаллуф набояд кард… ки ўро бошад ба кор
ќиём менамояд, то ўро тараддуд бо дари вазир ва таљашшум… кард.
Ва ба бањонаи таморуз атибборо мехонад ва эшонро ришвате медињад,
то изњори њоли ў накунанд ва асњоби инњоро1280 њамчунин сурратњое
фарбењ ва бадратњое саќил дињад, то дар хидмати худовандгор ўро
узре менињанд ва нагзоранд, ки таѓйири шуѓл фармояд. Ва ин ињтиёл
ѓарибтар аз он нест, ки хештанро замин созад бо он ки табъ имтиноъ
менамояд ва нафс ибо мекунад. Пок аст Худой, ки нуфуси инсонро аз
анвову атвор офарид ва њимматњоро фарозу нишеб кард айни масовии
ин фозили отил ва дар лафзи фозил хонандаро набояд, ки ба ѓалат
афтад, масдари ин исми фоил аз фазл тасаввур кунад, ки масдараш
фузул аст. Ва агар шарњи масовї ва маоийби ў муфассал бигўям, сухан
дароз гардад ва асмоъро аз истимои он малол афзояд. Ва варои ин
масовї аст аз даќоиќи зулми мазмум ва даѓали маќтум ва гаронии
њайзум1281 ва зулле, ки маблул аст ба луоби луъм он чи бар даќоиќи
буруљи афлок ва љавоњири нутфањои амшољ бияф… гуноњи саѓоир чун
бар иртикоби он исрор намояд, кабоир аст, ки саѓоир ба мурури айём
кабоир мешавад, чунонки мўйи хурд бар андоми мавлуд ба рўзгор
дароз мегардад ва аввалу-ш-шаљарати-н-навоту.1282
Ва аз он чи… зои маойиб ин мазкури номашкур мекунад, он аст,
ки дастњои миннат, ки маро бар ў буд, дар ањди давлати Сомониён ва
баъд аз он дар давлати султони салотин Яминуддавла Мањмуд… ки
ба ќазо ва риояти он… намудам ва айбе аз они ў, ки нуњуфта доштам
ва мабаррате, ки аз шаљараи он… сафову вафо… ин миннатњо он буд,
Замин – 1. Барљой монда 2. Беморе, ки бемории вай дер кашида.
Сабуњ – шурбе, ки ба ваќти бомдод хўрда мешавад, зидди ѓабуќ.
1278
Ѓабуќ – шаробе, ки шабонгоњ ба ваќти айшу нўш мехўранд, зидди сабуњ.
1279
Уфъувон – аждањои нар.
1280
Инњо – огоњ кардан, хабар додан.
1281
Њайзум – 1. Сина 2. Устухоне, ки дар зери он дил бошад 3. Замини баланд.
1282
Дарахт аз дона (њаста) мерўяд.
1276
1277
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ки бо ман муодот ва мукошафат оѓоз кард ба сабаби му… миёни ман
ва фарзанди мањсуди марњумаш Абулмузаффар, рањимању-л-Лоњу,
мавсул карда буд ва… ин адоватро умеди сафо набуд ва шаби музлими
онро поён на.
Ва мўљиби ин адоват он буд, ки вазир Шамсулкуфот маро ба
муњоварату муњозарат ва надмати хеш мавсум кард ва ба муошарату
мухолатат сазовори икрому эњсон дид ба мукофоти хидмате, ки њаќќи
он бар давлати султон Яминуддавла собит кардаам дар шарњи ахбору
осори њамидааш ва ситоиш кардани маќомоти мањмудаш дар миёни
лашкару ансор, чунонки «Китоби Яминї» ба зикри ин ахбор нотиќ
аст. Ва ин сифла њама ваќт пеши вазир Шамсулкуфот мерафт ва бар
ман ѓамзу сиоят мекард, ѓамзе чун ќатароти борон ва дурўѓе чун сароб
бар ман ифтиро мекард. Ва ман аз он ѓофил будам, ки ў доми бўњтону
масоиди макоид бар роњи ман мекашид ва љанге аз бањри ман меангехт
ва ба тамвењу талбис вазирро гуфт, ки «фалон куфрони њаќќи неъмати
ту мекунад ва аз гузоридан… тафодї ва таќоуд менамояд ва аз ин
тариќ удул кунад ва ба яке аз манзурон дар…кон ин мулк дар кафоати
мансаби вазорат майл кардаст ва сўйи ў тариќи ихтисос маслук дошта
ва ба ў пайваста. Ва ин бўњтон, ки Худой онро њеч сару дум наёфарида
буд ва хаймаи ин тазриб, ки онро њеч меху таноб набуд ва ин…
Димнаи1283 пурфиреб дар ќасд ба љони гов ба устухони сумаш (?) роњ
набурд барсохт… пардохт, то вазирро чун шери кинтуз ва чун паланги
…љангмонда бар ман барангехт ва бас ранљ кашидам, то тавсани
ѓазабашро, ки пойбанди… гусаста буд ва дар њаракати интиќом
омада, то маро ба лагади садид манкуб гардонад, сокин кардам ва аз
он њаракат боздоштам ва бикўшидам, то аз инъому икроми ў сарбасар
биљастам ва чун аз ў манофеи он надидам, аз мазаррати интиќомаш
бирастам ва разийту мина-л-ѓанимати би-л-ийоби хондан гирифтам.
Ва чун аз ин мансуба фориѓ шудам, дигарбор ба дорулмулк
писари султон Яминуддавларо бар ман оѓолид ба коре бузург ва
ќасде баѓоят, ки агар на Худойи таъоло он подшоњзодаро сукун ва
њилми илњом фармудї ва ўро ба аќли комил эълом кардї, ки бањс ва
истикшоф аз он ќасду сиоят бифармудї ва сурати хотимаи таъдибу
иќоб дар пардаи њол бидидї, маро аз ў доњияе бар сар омадї, ки аз
чањордевори табоеам ѓубори дамор баровардї ва аз шаљараи њаётам
баргу бор ба якбор бирезонидї ва ќанди ширини љонам ба тангу тири
уќубат аз ќасаби изомам људо кардї. Аммо Худои таъоло фазл кард
ва карам фармуд ва миннат нињод бад-он ки тазвиркунандаро расво…
реши сиёњ… ро дар он чоњ афканд, ки аз бањри вуќўи ман фурў бурд ва
… ва ба тазвири ифтиол… ки сохта буд, сиёњрўй гузошт ва ба ресмоне,
1283
Димна – номи шаѓоле аст ва мусоњиби ў Калила, ки њар ду ќањрамонони китоби
машњури «Калила ва Димна» мебошанд.
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ки бофта буд, гулў гирифт ва ўро… кард ба шарњи ин ањвол, то њар
он оќили мумаййиз, ки ба тааммулу тасаффуњ ин фусулро мутолаат
кунад, њамду сипоси Офаридгори азза исмуњу лозим шиносад бар он
ки аз амсоли ин… ёбад ва аз гаронборї… авзори он ѓаддори маккор
ва оташи забоназани дўзах… наљот бувад… оќибати бад кардан вахим
аст ва-с-салом…
Фуриѓа мин насхињи йавму-л-ањади-с-солис ашара мин шањри-лЛоњи-л-њароми зї-л-ќаъдати санати самон ва салосин ва ситтумиата
ва-л-њамду ли-л-Лоњи аввалан ва охиран ва-с-салоту ало набиййињи ва
олињи.1284
Поёни «Охири Яминї»

Аз нусха бардоштани он фориѓ шуд рўзи якшанбеи сездањуми моњи њароми Худо –
зулќаъдаи соли 638/ 26.05.1241 ва сипос њам дар ибтидову њам дар интињо мар Худойро ва
дуруд бар паёмбараш ва Оли ў.
1284
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ТАРЉУМАИ АШЪОРИ АРАБЇ
1. Раёсате, ки васвасањои он дар сарам тухм гузошт ва дар андаруни он мегардад ва бим дорам, ки онро бигардонад (яъне онро нобуд
кунад).
2. Аспон ё шутуроне дар назди ту нест, то онњоро њадя кунї, пас
агар сомон ёрї намекунад, бояд гуфтору сухан ёрї намояд.
3.Агар Љариру Фараздаќ набудї, номи неке аз Банї Марвон намемонд.
Подшоњони Ѓассон аз миён рафтанд, аммо суханони Њассон дар
бораи эшон боќї монд.
4. Кошонаи дилњоро хароб карданд он занони зебо, ки дар
регзорњо чодар задаанд.
Онон дар интизори борони абрњоянд ва чун ман бад-он љо
расидам, чашми ман ононро аз наззораи абрњо боздошт.
Агар аз рўи хурсандї лабханд бизананд, саноёе ширин доранд ва
њар гоњ аз сарзаниш хашмнок шаванд, мояи азобанд.
Хушбўии боди сабо нест, магар ба сабаби ин, ки бо нафсњои
эшон омехтааст.
Ва себ хушбў нест, магар ба сабаби ин, ки луоби дањонњои ононро
дўшидааст.
Насими субњгоњї аз онон риќќату латофат гирифтааст он љо, ки
чорќад худро бигустаранд ё гарданбанди худро њаракат дињанд.
Ниќоб бар чењра заданд, то он ки малоњати худро нигањ доранд,
вале бо задани ниќоб малоњатро дучандон карданд.
Мебинї њар саропардаеро, ки дар перомуни вай барпо доштаанд,
ки бандњои найза хонањоро муњофазат мекунанд.
Дар баробари шахси боманоату ситамнопазир, ки он гоњ ки дар
миёни ќабила њодисае рўй дињад, дандон нишон медињад ва ба набард
бармехезад.
Сахт аст, чун тахтасанг устувор, љуз ин ки ѓайрат ўро метавонад
об кунад.
Соњиби њиљобе, ки њалокатгоњ дар назди ўст (њар ки ба вай наздик
шавад, ба дасти ў њалок гардад) ва ин амр њиљоби дигаре барои ў ба
шумор меояд.
Эшон рафтанд ва дили ман пас аз онон бимнок шуд ва пас аз
равандагон вай низ ба рафтан мусаммам шуд.
Ман чї гуна метавонам ором бошам, пас аз он ки ононро дар
биёбонњо ва теппањо мебинам.
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Ва ман касе будам, ки ба зиндагии худ хурсанд набудам, агарчи
дурии ман аз дўстон ба андозаи як камон мебуд.
Маро ба њоли худ бигзоред, зеро ки њар гоњ боди сабо мевазад,
ошиќ мешавам ва ба ишќи худ низ хурсандї надорам.
Ростї, дўстии содиќонаи ман нисбат ба вазир сар боззад, аз ин ки
ба худ бубандам чизе аз ишќ, ки онро ба дурўѓ иддао кунам.
Абулќосим, ки баргузидаи Оли Ќосим аст, мардумоне, ки аз
эшон бархе талху бархе ширинанд (киноя аз хубу бад).
Борони ангуштонаш мўљиби фарохии манзил аст ва њар гоњ аз
абрњо борон наборад, аз борони (бахшиши) худ бањраманд месозад.
Хўйњои бузургвор дорад ва мењмонони худро навмед намекунад,
агар њам мењмони дарёи пуробу амвољ навмед гардад.
Тањзибкунандаи дини Худо ва касе аст, ки дар бузургворї ба
камол расид ва айбу нуќси бузургї бо вай бартараф шуд ва ба нисоб
расид.
Вазире аст, ки дар њавзаи мулк ба њаќќи худ расид, дар њоле ки
мулки дигарон дучори фитнаву ѓалаба аст.
Бузургворе аст, ки шутури худро аз њар гурге њимоят мекунад ва
аз сўи дигар гургњоро ба бахшандагии худ умедвор мекунад.
Шамшераш барањна ва оњехта аст ва њамин шамшер дар маќњур
кардани душманон савганд хўрдааст, ки дар ѓилоф наравад.
Он гоњ, ки аз заррањои сабз сабзазоре мебинад, дамњои ду
шамшераш танини шарру марг меандозанд.
Меандешад, ки агар шамшерро чунонки бояд ба њаракат оварад,
мардуми замон нобуд мешаванд, пас ибо мекунад.
Бурдборї љуз ин нест, ки шахси бузургвор ва њушёр он гоњ, ки
њасуд њазён гўяд, таѓофул ва тасомуњ кунад.
Љавонмарде, ки ба сабаби ў њар шўриши бузурге, ки дар замин
буд, ором шуд, он гоњ ки вай рикобро дар зери гарду ѓубори љанг ба
њаракат овард.
Ва аз подшоњони тољдор он, ки дар назди ў (вазир) ба замин
афтад ё хокро бибўсад, хушбахттар аст.
Дарёи муталотум муддаии љавонмарде буд, лекин чун бахшиши
дасти туро дид, тавба кард.
Ќатрае аз бахшиши дастњоят дарёро маќњур кард ва ин ќатра дар
фаровонї селњо гардид.
Ва ќаламњои ту, ки њар гоњ номае нависанд, сипоњи анбўњро
бармегардонанд.
Душманон чунон хаёл кунанд, ки онњо морњои хатарноканд ва аз
тарси газидани онњо дур мешаванд.
Зањрањои нуфус аз тарс об мешавад, он гоњ ки дар навиштаи ту
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итобе бошад.
Бар шахси диловар ор нест, ки бо шере, ки дандон нишон медињад
ва хашмнок аст, рў ба рў шавад ва битарсад.
Душманон бознагаштанд, магар ба сабаби он ки хатои бозгаштро
аз баробари ту савоб диданд.
Гўё ки ту рўзгор њастї ва касе айб намедонад, ки ба ту хидмат
кунад ё аз ту њазимат ёбад.
Лашкарњоро бар лашкарњо дарандохтї, чунонки авоили онњо
зери зуноб (ресмоне, ки бад-он думи шутурро банданд) ба манзалаи
думи паррандагон мешавад.
Зарбате бар зарбате аст ва он гоњ ки асби худро биљунбонад, бар
пушти уќоб уќобе мебинї.
Дар миёни гарду ѓубори майдон, ки монанди шаб тира аст,
синони ў ба сони шињоб бар сари найзањо медурахшад.
Он гоњ ки њозир шудї, зиндагї ва сурур низ монанди ту њозир
шуд ва чун аз ман ѓоиб шудї, он низ ѓоиб гардид.
Дили ман савганд хўрдааст, ки дар саросари рўзгор шодиро
бознаёбад, магар он гоњ, ки ѓами бозгашт кунї.
Бар мо шоиста аст, ки сипосгузор бошем, зеро ваъдањои рўзгор,
ки њамвора чун сароб буданд, тањќиќ ёфтанд.
Равшан шуд ба василаи ту чашмоне, ки ашкњои онњо дар дарёи
пилкњо њиљобњо сохтанд.
Нигоњи худро ба сўи ман бозгардон, то назрату шодии ман
бозгардад ва пирии ман ба љавонї бадал шавад.
Душвориро бар худ осон кун, зеро ки рўзе пас аз душворї осонї
бозмегардад.
Њар кас дастњои худро ба сабр баровезад, ба чунон растагорї
мерасад, ки њаргиз онро гумон намекард.
Рўзгор даре аз орзуњоро бар рўи мард намебандад, магар ин ки
даре дигар мегушояд.
5. Њамоно иддао мекунам, ки дар миёни мардум њаммонанди ў
нест, пас инкор макунед, ё ин ки бо нишон додани як тан сухани маро
такзиб кунед.
6. Љои пурсиш нест аз Худованд, ки чї гуна љањонеро дар як тан
љамъ мекунад.
7. Худованд умри бузургињоро дароз кунад ва он ба ин аст, ки
баќои ў (яъне вазир) дароз бошад.
8. Иффат ва тарљумаи ман ва низ ин, ки ситоишро ба бањои гарон
мегирам ва низ андохтани нафси худ дар бало ва задани ман бар сари
диловар кўшо ва хитоби ман ба нафс он гоњ ки музтариб бошад, ки дар
љойи худ ором бигир, то (дар сурати расидан ба маќсуд) сутуда шавї,
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ё (њар гоњ ба мурод нарасидї) осоиш кунї, њамаи инњо мўљиби ибо ва
маноати ман (аз ќабули ситам ва фурўмоягї) гардид.
9. Нафси Исом ўро ба бузургї расонид ва ба вай њамла ва
љанговариро ёд дод ва подшоњ ва бузургвораш гардонид.
10. Падаратон – Одам гуноњкориро ойин гузошт ва дурї аз
бињиштро ба шумо омўхт.
11. Њар гоњ дар нињояти кор ба саломат расидї, аз он таљовуз
макун.
12. Пас он занро чунон гирифтам, ки гўё ќассоб гўсфандро мегирад, то онро барои гурўње аз мењмонон бирён кунад.
13. Он гоњ ки асбони нар дар миёни асбони мода гунг шуданд
(яъне ба сабаби њодиса бонгу фарёдро тарк карданд) ва сагњо ба бонг
даромаданд ва бача аз пайравии модар худдорї кард.
14. Ў нахустин соњиби њиммат нест, ки ба чизе иќдом кунад, ки
бад-он намерасад.
Шалвори худро боло мезанад барои гузаштан аз мављ, њол он ки
мављ ўро дар соњил фаро мегирад.
15. Вай савори дами шамшер мешавад, то аз газанду ситами он
дур бошад ва ин ваќте аст, ки аз дами шамшер гурезгоње надошта
бошад.
16. Вай бо фатњу зафар ба Њалаб баргашт, гўё зеварњо ба шахси
безевар бозгаштааст.
17. Бидон, ки саранљом бурдборї бењтар аз нодонї аст, магар ин
ки ситамдида бисёр тавоно бошад, ё њилмро нописанд шуморад.
18. Ин иродањои Утбї аст, ки њар гоњ (ба душманон) итоб кунад,
миёни љамљамањо ва гарданњои онон људої меафканад.
Дорои њиммате ба андозаи пурии синаи рўзгор аст ва агар ин
њиммати ў аз синааш берун шавад, замин ба сабаби изтироб гунљоиши
онро надорад, дар њоле ки музтариб аст.
Њар гоњ ќалами худро, ки чун шамшер аст, баркашад ва онро дар
хайр ба кор андозад, абрњои некиро ба њаракат меоварад ва агар дар
шар(р) ба кор андозад, лашкаре анбўњ гусел медорад.
Ба њангоми хашм рўи заминро аз саворони найзадор пур мекунад
ва ба њангоми гушодарўйиву нишот анљуманњоро аз бахшиш пур
мекунад.
19. Дастањои сипоњиёни мансурї (мансуб ба Мансур) ва подшоњї
аст, чунон сипоњиёне, ки шамшерњои онон ибо дорад, аз ин ки дар
ѓилоф бошад (яъне шамшерњо пайваста дар љанг бо душманон кашида
шудаанд).
«Таъйид мекунад онњоро азми Утбї, ки ёрї мекунад бо чунон
њазме, ки шамшерњо аз паси он лангонанд.
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Он гоњ, ки шайхи бузургвор ба шамшерњо фармон дињад, ба
љанговарони зирењпўш рукўъ ва саљда мекунанд ва дар зирењњо нуфуз
мекунанд.
Бад-ин сон хилофат ба василаи он шамшерњо рўсафед мешавад
ба ёрии шахсе аз абнои Утба (яъне Абулњусайни Утбї), ки сафеду
дурахшон ва покдоману бољамол аст.
20. Ва рўзгорро хурсанд кард он гоњ, ки ман бо ў гуфтугў кардам
дар бораи љавоне аз Оли Утба, ки бисёр нафъдињанда (ба дўстон) ва
зиёнрасонанда (ба душманон) аст.
Гўё дар њар њодисае њамсояи ў ќабилаи Ароќим дар љанги Зї Ќор
њастанд.
Некињои ў бо «на» ва «бале» анљом мегирад ва мардум аз вай дар
бињиштанд (бо гуфтани «бале») ва дар дўзаханд (бо гуфтани «на»).
21. Гўё рўзгор тољ ва ў (яъне Абулњусайни Утбї) марвориди бузурги он аст ва мулку малик ба манзалаи даст ва ў ангуштарии он аст.
Ва њамаи дарёву хушкї ва кўњњову мардуми фалаки гарданда
ходими ўянд.
22. Њангоме ки амре комил гардид, нуќси он наздик аст, пас он
гоњ ки гуфтанд, чизе комил шудааст, мунтазири заволи он бош.
23. Чунон ќалъаи сарбарафроштае буд, ки гўё аз осмон ба сўи он
бо нардбон боло мераванд.
24. Одамї дар навоњии хандаќи он ќалъа чун парвонае бар каронаи оташ мемирад.
Ва гили он наздик аст саворонро дар худ фурў барад, чунонки
рег боронњоро фурў мекашад.
25. Гўё мо дар миёни худ ба њаводиси рўзгор хурсанд набудем, то
он ки бад-он кўмак кард, он ки кўмак кард.
Њар гоњ ки замона найзаеро ба вуљуд овард, ин мард ба найза
синоне афзуд.
26. Њамоно амирулмўъминин ва кори ў монанди рўзгор аст, ки
бад-он чи мекунад, бар вай ор нест.
27. Дар он љанги бузурги пуркуштор, ки то абад мардум дар
бораи он љанг гуфтугўй мекунанд, касе љуз ту Оли Сомон ва Сомонро
натарсонид.
Пас ба он касе, ки дар Бухорост (яъне Нўњ ибни Мансур) бинавис,
ки оромиши хотир дошта бошад ва бихобад, зеро ки вай он гоњ ки
мардум хуфтаанд, аз тарси ту бедор мондааст.
28. Мазмуни шеъри шоир, ки киноя ба лаќаби «Шамсулмаолї»-и
Ќобус мекунад (маънии «шамсулмаолї» – «офтоби баландињо» аст)
чунин аст:
Худойро ду шамс аст (яъне Шамсулмаолї ва дигаре – хуршеди
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осмон), ки бењтарини он ду - музаккар (тибќи ќоидаи грамматикаи
забони арабї љурмњои осмонї ва минљумла «шамс» љинси занонаанд)
ва барои муаннас нуќсон њатмї аст (ин љо киноя ба «шамс», яъне
«офтоб» аст).
Ноогоњии хуршеди осмон аз нуре, ки худ дорад, онро њаќир
мекунад, аммо ин хуршед (яъне Шамсулмаолї) ороста ба дониш ва
бузургворї аст.
Эй подшоњи хушбахт ва бењтарини њамаи мардуме, ки дар замин
роњ мераванд, агар пеш аз ин (яъне аз даврони кўдакї) моро сарпарастї
мекардї, пириву нотавонї ба сўи мо роњ намеёфт.
29. Бигў ба вазир, ки ба биёбони Гургон омадааст, дар њоле ки аз
мардум мехоњад, ки пеши ў арзи њољат кунанд ва ў аз карами омодаи
худ бад-онон бибахшад.
Асбоби бузургвориро тамом кардї, то он ки бузургворињо аз
тоза шудан имтиноъ карданд.
Агар кафи дасти ту ба абр бирасад, каромату бузургворї аз он
меборад.
Ба савороне, ки ба сўи муќомоти баланд метозанд, ќонеъ нашудї.
Ва њамчунин ба орову азмњои ќотеъ, ки алайњи душман монанди
лашкарест, хурсанд нашудї.
То он ки ба љанг бо душманон фаро хондї филеро, ки њар гоњ
тааддї кунад, сарзанишаш намекунанд.
Он фил либоси гарданкашии кофирони Аљамро пўшида ва
фитнате дорад, ки Маадро (Маад(д) ибн Аднон – яке аз аљдоди
Пайѓомбар (с)) нотавон месозад.
Дар майдони љанг миёни найзањои барафрошта роњ меравад ва
дар он роњ ба ќасд ўро намеронанд.
Филе ба монанди кўњи Разво аст, ки ин кўњ либосе аз абрњои
нозук бипўшад.
Атрофи он фил чун абре пур аз раъду барќ буд (ба сабаби вуљуди
оинаву таблаву љуз он, ки ба фил овехта буданд).
Сараш ба сони ќуллаи баланде аст, ки пўсти такаббур ба вай
пўшонда бошанд.
Ўро мебинї, ки аз фарти нозу такаббур чењра аз мардум
бармегардонад.
Ба худ меболад ба сабаби хартуме монанди чавгон, ки онро ба
њар сў мегардонад.
Хартумаш дароз аст ба сони афъие, ки дар реги сўзон дароз
мекашад.
Ё ба сони остини раќќосае, ки аз шавќу ваљд ба њарифону ёрон
ишора мекунад.
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Ё монанди шахси ба дор овехтае, ки ду пањлўи ўро ба ду шоха
(мурод ду дандони фил аст) сахт бастаанд.
30. Эй гуфторњо, ўро бихўред ва пора кунед ва мужда бод шуморо
ба гўшти касе, ки имрўз ёру ёваре надошт!
31. Эй Абулњусайн, бар ту ѓам мехўрам аз чашми захме, ки туро
афканд, чунон чашме, ки ќавї ва муассир буд.
Ѓуссањои ишќро љуръа-љуръа хўронидї ва рўзгори Њусайнро ба
ман нишон додї.
32. Бародаронат бар ќабри ту гузаштанд ва кори ту њамаи ононро
музтариб кард.
Пас чизе бар гуфтаи худ наяфзуданд, ки аз даст додани ту бар
азамату бузургворї гарону сахт омад.
33. Ашхоси тарсу нотавониро њазму дурандешї мепиндоранд,
вале он фиреби табъи лаим аст.
Он гоњ ки анљоми кореро хостї, ба пойинтар аз ситорагон
хурсанду ќонеъ мабош.
Зеро маззаи марг дар коре њаќир монанди маззаи он дар коре
бузург аст.
34. Шањри Њирот бо амир (яъне Абўалї) муборак шуд, зеро вай
бартар аст аз ин, ки ба Њирот худ тањният гуфта шавад.
Чї гуна ба њамаи дунё тањният гуфта мешавад ба василаи ноњияе
аз он дунё (яъне Њирот), ки вай онро тасарруф кардааст. (Шоир дар ин
байт Абўалиро дар бузургї ва баландњимматї ба њамаи дунё ташбењ
мекунад.)
35. Ишќ маро нигоњ дошт он љо, ки ту будї ва маро аз он тааххур
ва таќаддуме нест.
36. Дўст он нест, ки њангоме ки абри давлати мо људ мекунад,
мулозими мо бошад.
Лекин дўст касе аст, ки њангоми њамалоти паёпаи морњои сиёњу
шерон моро ёрї дињад.
37. Тасхењгари матн дар ќисмати таълиќоти китоби мазкур таъкид аз он мекунад, ки ин байт бо як байти иловагї дар девони «Маљнун
Лайло» (чопи Миср, бо кўшиши Абдусаттор Ањмад Фараљ) омадааст
ва мансуб ба Маљнун донистааст. Вале муњаќќиќини дигар онро аз
эљоди шоирони дигар медонанд. Ин ду байт чунин аст:
Ва ламмо або илло љамоњан фуодању
Ва лам йасил ан Лайло бимолин ва ло ањлин.
Тусалло биухро ѓайрањо фаиза-л-лати
Тасалло бињо туѓрї би Лайло ва ло тусло.
Тарљумаи ин ду байт чунин аст:
Чун дили ошиќ (яъне Маљнун) саркашї ва нофармониро бино
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нињод ва аз Лайло бо молу ањл ором нагирифт.
Ба дигаре љуз ў оромиш ёфт, вале иттифоќан он, ки мояи оромиши
ў гардид, худи ўро ба Лайло муштоќ мекард ва оромиш намедод.
38. (Эй Фахруддавла!) Ту мусибатзада шудї бо бародаре, ки њар
гоњ ба бузургвориву маљд ихтиёр дода мешуд, ки аз миёни њамаи мардум
дар бародари ту бошад, аз ў намегузашт ва ўро истисно намекард.
Ва дунё ба сўи ту чун туфайле омада ва иљобат кардааст пеш аз
ин, ки ўро фаро хонанд.
Дунё шефтаву ошиќи ту шудааст, дар њоле ки вай маъшуќаи
мардум аст ва дунё Ќайс (Маљнун) гардида ва ту монанди Лайло аз ў
эъроз мекунї.
Чун дунё хостгорони худро аз подшоњоне, ки толиби мулк буданд,
дид, ононро душман дошт ва љуз шавњари нахустин (Фахруддавла)-ро
нагузид.
Ва дар иттихози куфву њамсон сањлангорї накард ва нагуфт, ки
«розї шудам, њар гоњ шутур набошад, буз њам хуб аст».
Аммо ў бо нозу карашма ба ту љафо кард, пас ту ўро ба њоли худ
гузоштї, то он ки баргашт ва руљўъ хост.
39. Њар гоњ аз ў (Муаййидуддавла) фидя мепазируфтанд (ва ўро
аз чанголи марг рањої мебахшиданд), фидяи ў дода мешуд.
Гарчи маќоми ў, ки тўъмаи марг шуда, аз тафодї (аз шахсе, ки
фидя ќарор мегирад) бартар аст.
Лекин марг чашмоне дорад, ки дар баргузидан тезбин ва сахтгир
аст.
Ба рўзгор бигў, ки: Ту мусибатзада шудаї (зеро бо њалок кардани
ў рўњи худро аз даст додаї).
Бино бар ин бо хориву зиллат либоси сўгворї бипўш, аммо дуто,
на яке ва ту бипўш, на мо.
Чун охирин мусибати худро ба бор овардї (зеро мусибатњои
баъдї дар муќобили ин мусибат кўчак ва дар њукми маъдум аст)
бозори худро ба касод мувољењ кардї (зеро мардум дигар дар интизори
мусибати бузург нахоњанд буд ва аз рўзгор бим нахоњанд дошт).
40. Бигў ба он, ки ман дар ишќи ў бимнокам (яъне шефтаи ўям),
бо баногўши дурахшони худ дили маро шикор кардааст.
Чунон баногўше, ки ба њангоми вазидани бод гўё дили Ибни
Симљур аст, ки Тошро эњсос кардааст.
41. Зимистон бо зиштии ошкоре, ки дошт, гузашт ва бањор љомаи
зеборо барои мо овард.
Ва Ибни Симчур бо зиштии аъмолаш рафт ва бузургзодагон ба
василаи Тош ба маќоми баланд расиданд.
42. Фарз кун, ки ман бад кардам, пас ту бењтарин бахшоянда бош
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ва бо афви худ балои шармсориро аз ман дур кун.
Зеро афв монанди холи сиёњ аст, ки зебо намешавад, љуз он гоњ
ки дар рухсора хато ва лаѓзиш падид ояд.
43. Ду чиз аст, агар чашмонам ба онњо хун гиря кунанд, то он ки
ба нобиної наздик шаванд.
Ба андозаи як дањум аз њаќќи онњоро адо накардаанд, он ду
фиќдони љавонї ва дурии ёрон аст.
44. Ду чиз аст, ки соњиби таљрибаву риёзат дар баробари онњо
нотавон аст: Раъйи занону њукми бачањо.
Аммо занон ба сўи хоњиши нафс тамоюл доранд ва бача бе инону
афсор њаракат мекунад.
45. Фазо тангтар аз он буд, ки рўшноидињандааш (яъне
хуршед) бад-он бирасад ва мардумаки чашми хуршед дар он макон
саргардонтарин мардумакњои чашм буд.
46. Њамаи моли ту дар роњи бузургворї аз даст наравад, зеро
бузургворї низ, ки ба мол бастагї дорад, аз миён меравад.
Тадбир кун њамонанди тадбири касе, ки њангоми љанг бо
душманон маљд дасти ў ва мол банди дасти ў бошад.
Он, ки молаш кам бошад, дар дунё ба бузургворї намерасад ва
њар кї бузургвориву маќоми ў андак аст, мутамаввил (сарватманд)
намешавад.
47. Басо авќот некиро ба камол мерасонад зане имтиноъкунанда
аз мубоширату њамхобагї, ки дўшизае аст аз дўшизагони ќабила ва
нозпарварда аст.
Ва њар гоњ занон бо карашмаву ноз маро манъ кунанд аз ин, ки ба
сўи онон биравам, ман нармї мекунам.
Сипосгузор нестам ба ин, ки мол маро шод карда, тавонгариву
бечизї барои ман яксон аст.
Аммо зишт донистам, ки ба мо бахшиш кунанд дар њоле, ки мо
ба њукми Худо бахилу тангназар њастем.
48. Эй шахси некўкоре, ки аз тарафи ман ба ту сипосгузорї шуда,
бидон, ки шукр аз ноњияи эњсон аст, на аз ноњияи ман.
49. Њангоме ки ба коре њиммат гумошт, азми худро миёни
чашмони худ ќарор медињад ва аз зикри оќибатњо канорагирї ва
эњтироз мекунад (яъне ба њаводиси айём намеандешад).
50. Он заноне, ки пушти саропардањо њастанд, дар дилњову
синањои ошиќ љой доранд.
Ѓуборе, ки бар эшон менишинад, ба абир бартарї мефурўшад.
Ман нигоњи худро ба эшон ория додам, аммо ория додашуда
(яъне нигоњ) ба сўи муир барнагашт.
Ба сабаби дурии онон субњгоњон чун асир ва шомгоњон њасратзада
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ва мутаассиф шудам.
Чунин аст њоли касе, ки ба ситорагон ошиќ шавад ё хостори
шикори бадр бошад.
Эй он, ки аз ман мепурсї, ки дар зери ниќобњо ва андаруни
каљовањо ва пуштпардањо чист?
Дар онњо зеборўёне аст, ки агар касе ба онон нигоњ кунад, гўё
шири марг хўрда ё аз шири сурур бозгирифта шудааст (яъне касе, ки ба
онон дил бибандад, аз ишќи рўи эшон њалок мешавад).
Пурсидї, ки он, ки мулозими минбар барои эроди хитоба ва
мулозими тахти фармонравої аст, кист?
Бидон, ки ў амир – писари амир, писари амир, писари амир аст.
Вай мадњи андакро бо моли фаровони худ харидорї мекунад.
51. Бар ман аст, ки шутурон ва полонњои онњоро роњат нагузорам ва дар биёбонњо ва торикињо бо заррањо роњ биравам.
Ва зани зеборўро, ки оби дањанаш ширин аст, тарк кунам ва аз
пиёлаи шароб, ки нўшидагонро тараб мебахшад, дурї љўям.
Биёбонњо манзили ман ва чуѓд овозхони ман ва ранљи сафар, ки
ба ман мерасад, шароби масткунандаи ман аст.
Духтараке, ки ба њангоми роњ рафтан чун дарахти бон хамидагї
дошт ва рухи ў чун њилол дар ниќоб буд (пешонии ў, ки беруни ниќоб
буд, чун њилол менамуд).
Аз пилкњояш ќатароти ашк фурў мерехт ва дандонњои худро
рўињам мефишурд бо обе чун шиша, ки рўи онњоро пўшонида буд (аз
шиддати тањассуру ѓам хўрдан барои људої).
Духтарак дар њоли видоъ домани маро гирифта буд ва муњаббат
бо ашки резон гулўгираш шуда буд, чунин гуфт:
Худо ба бузургворињо баракат надињод, зеро онњоро пайваста
барќе аст, ки туро ба шавќ меоварад, аммо шавќе, ки на оромиш дорад
ва на одамиро ба мурод наздик мекунад.
Эй сарчашмаи орзуњо, ки обишхўрњое гуворо дорї ва каронањои
ту ба њангоми сарозер шудан хандањо мекунанд.
Барои ман зоњир шудї чун моњ, ки манозили он Саъд бошад, то
он ки пиндоштам торикї аз миён меравад, вале ѓуруб кард.
Ту ба сони бењтарин мавќеи даврони љавонї будї, ки гузашт,
давроне, ки мўњои сар дар он сиёњу дурахшону зебост ва монанди гули
сурхе, ки чун бўи хуш ёфт, аз миён рафт.
Ба Худо месупорам чашмеро, ки ќасд мекунад, ки чун борон ашк
бирезад, то он ки баргардї ва низ ба Худо месупорам дилеро, ки аз
шиддати иштиъол пора-пора шуда, шўълањои он ба њама љо партоб
мешавад.
Сафаркунандае, ки фироќу дурї њољати худро аз ў гирифт, пеш
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аз он ки ишќу висол ба њољати худ бирасад.
(Ба маъшуќа гуфтам:) Ниќоби сабрро ба рухи худ баркаш, зеро
мо ба сўи ту бо орзумандї ва иштиёќ бозмегардем.
Бузургиву њиммати ман, ки ба тахвид (яъне шитобон рафтани
шутур) ва хабаб (тез рафтан, чањор наъл рафтан) хў гирифтааст, ибо
кард аз ин, ки дар хонаи зиллат иќомат кунад ва њамчунин азме дорам,
ки њамвора дар рўзгор болотар аз Муштарї, вале поинтар аз амир
хайма мезанад.
Эй сарвари амирон, биноз, зеро подшоње нест, магар ин ки орзуи
мавло будан ва падар будани туро бар худ дорад.
Њар гоњ бузургињо туро барои њайкали худ тољ гардонад, Кисрову
подшоњони пеш аз ўро барои дум будан намеписандад.
52. Ба номи Муњаммад шамшерњои исломро бароњехтанд ва бо
онњо сарњои Оли Муњаммадро шикастанд.
53. Дўстонро тарк кард ва ононро дар љанг танњо гузошт ва бо
аспи чобук ва лигом худро рањойї бахшид.
54. Ў њаммонанди дарёст он гоњ, ки сокину ором бошад, барои
марворид дар он ѓўта бихўр ва битарс аз он ваќте, ки талотум кунад ва
кафолуд бошад.
55. Дурўѓ гуфтед, савганд ба Хонаи Худо, онро ба хашму душманї
нахоњед гирифт, модом ки шамшерро ќабзае аст.
56. Сарвар боњайбату хушандоме аст, ки чун ба љанг бархезад,
марг аз ў метарсад ва на нотавон ва на ќалилулхайр аст.
Ваќте ки бо душман рў ба рў мегардад наздик мешавад, ки пеш аз
найза хафагї бар нафси ў чира шавад.
57. Корњое, ки мо онњоро низомгусехта дида будем, ба дасти Сайфуддавла салоњ пазируфт.
Бузургиву њимоят кард Банї Сому Банї Њомро ва њамонанди ў
касе бузургвору њомї нест.
58. Дар фосилаи боло рафтани тахтаи сангї ва пойин омадани
он шояд озод шудани асире ё љуброни њоли шикастадиле ба вуќўъ пайвандад.
59. Эй Кофии мулк (Соњиб ибни Аббод), њаќќи туро дар мадњ адо
накарданд, агарчи тамљиду ситоиш пас аз маргат дароз гардид.
Аз њамаи сифатњо гузаштї, пас касе барои ту гиря намекунад,
магар ин ки рисои ў дарвоќеъ зишт гардонидан аст.
Инак навњагарони бузургворињо ба по истода зорї мекунанд, пас
аз он ки занони шармгин ва зебо нудба кардаанд.
Бахшишњову силањо барои ту гиря мекунанд, чунонки раоёву
подшоњон гирёнанд.
Суханчиноне, ки тарси ту ононро ба љои худ нишонда буд,
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бархостанд ва малъунон пас аз хобидан бедор шуданд.
Мардум аз интишору љунбиши онон дар шигифт нестанд, зеро
Сулаймон даргузашт ва шаётин озод гаштанд.
60. Ба Худо савганд, ки пас аз марги Соњиб ибни Аббод њаргиз
растагор нашудед.
Њар гоњ шахси љалилу бузургворе аз миёни шумо биёяд, марги
маро бихонед.
Ё агар раисе аз шумо бошад, сари маро бибуред (мурод ин аст, ки
дигар шахс ё раисе мисли Соњиб ибни Аббод нахоњад буд).
61. Оё пас аз Соњиб ибни Аббод шахси орзуманд ба бузургворињо
ва некињо шодмон мешавад? Ё аз бахшандае бахшиш хоста мешавад?
Ибо кард Худованд, љуз ин ки орзуманду шахсе, ки аз ў бахшиш
хостаанд, бо марги ў бимиранд ва то рўзи растохез барои эшон бозгашт
нест (људу бахшиш бо марги ў аз миён меравад).
62. Эй (дорулимораи Соњиб ибни Аббод), чаро ѓамгинї бар ту
мусаллат шуда? Куљост он пардаву пардадорон?
Бигў бетарсу мулоњиза, ки сарвари ман мурду ѓамгинї маро
даргирифт.
Касе, ки рўзгор аз ў метарсид, даргузашт ва ў инак дар зери хок
хок шудааст.
63. Соњиби дунё (Соњиб ибни Аббод) даргузашт ва пас аз ў кариме намонд, ки абри файзбахши ў заминро сероб кунад.
Он гоњ ки ба камол расид ва амомаи бузургворињоро бар сар
гузошт, вайро аз даст додем, њамчунин аст њусуфи бадр чун тамому
комил гардад.
64. Њон, эй соњиби дунё (Соњиб ибни Аббод) ва чашми рости сарвариву бузургї!
Оё Абўяњё (Азроил) шарм накард, ки љањони бузургро ќабз кард?!
Агар дунё бар ту поён ёфт, бо ту дунёи дигаре оѓоз гардид.
65. Ва донистам, ки агар ман ба танњої љанг кунам, кушта мешавам ва њузури ман дар љанг ба њоли душман зараре намерасонад.
Аз эшон рў гардонидам дар њоле, ки дўстон дар миёни эшон
буданд, ба тамаи ин ки азоб рўзи камингоњ душманонро фаро гирад.
66. Бо гурўње, ки талњову кўњњои Салмо ва пуштањои баланд дар
баробари он ба саљда меафтанд.
67. Ў маро меситояд ва ман ўро ва њар як аз мо рафиќи худро
масхара мекунад.
68. Он гоњ, ки мо миёни шарќу ѓарб равон шудем, хокњо – чї бедору чї хуфта – ба њаракат даромаданд (киноя аз касрати сипоњ аст).
69. Он лашкариёни шикастхўрда зери борони сахт ё тагарг шитобон пушт бидоданд, дар њоле ки шамшерњои њиндї ононро сарнагун
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месохт.
70. Болои он ќаср ба осмон гўш фаро медорад ва агар гулњои
ситорагон нопадид шаванд, гумон мекунем, ки бо осмон сухан мегўяд.
Гўё бурљњои он аз њар ноњияи бурљњои осмон ва торикї ба сони
мўи анбўњи сиёњи он ќаср аст.
71. Оё надидї кореро, ки Абўалї кард, дар њоле ки ман ўро хирадманду њушёр медонистам.
Ба султон (Нўњ) нофармонї кард, пас чунон мардоне ба сўи ў
шитофтанд, ки кўњи Абуќубайсро аз бун меандозанд.
Ва Тўсро паноњгоњи худ ќарор дод, вале Тўс барои ў шумтар аз
Тувайс гардид.
72. Чењрањову рўйњое, ки мебинї, туро нафиребад, зеро зери
ќабурѓањо дарде сахт аст.
73. Бореро, ки Худой поин андозад, онро баландкунандае нест ва
барои амре, ки Худой онро хоњад, дафъкунандае нест.
74. Он гоњ ки Худой амреро дар бораи касе ирода кунад ва ў дорои раъйу хирад ва биної бошад.
Ва дорои зиракї бошад, ки онро дар баробари њамаи ќазову
ќадарњои нохушоянд ба кор барад.
Ўро ба нодонї мекашонад ва чашмашро нобино мегардонад ва
аќлашро аз вай мегирад, чунонки мўро (аз хамир) мекашанд.
Он гоњ чун њукми худро дар бораи ў иљро кард, аќлашро ба вай
бозмегардонад, то ибрат гирад.
75. Он гоњ ки дар бораи душманонат фурсате ба даст омад, худро
љуз ба истифода аз он фурсат машѓул макун.
Пас агар аз дари фурсат шитобон ворид нашавї, душмани ту аз
њамон дар бар ту ворид мешавад.
Ва мабодо ки пас аз он фурсат пушаймон гардї ва орзуманди
фурсати дигаре бошї, то он фурсат кай даст дињад?
76. Њангоме ки мард написандид он чиро, ки ба вай муяссар шуд
ва кори худро бењтару некўтар насохт.
Ва худписандиро баргузид ва аз он пайравї кард ва роњи
такаббурро паймуд ва онро некў шумурд.
Пас чунин касеро ба њоли худ бигзор, зеро тадбираш бад аст,
рўзе механдад ва як сол гиря мекунад.
77. Лашкарњое буд, ки асбони аблаќ дар навоњиву љавониби он гум
мешуданд ва пуштањо гўё дар муќобили поњои аспон саљда мекунанд
(яъне, ба сабаби сахт кўбидани поњо пуштањо аз миён мераванд ва
њамвор мешаванд).
78. Ман фидои Абўнаср бошам, ки барои дур кардани њар торикї,
ки фаро мегирад, паноњгоњ аст.
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Ўро ќаламе аст, ки њаргиз кунд намешавад, агарчи шамшер дар
љанг кунд гардад.
Эъљоз мекунад, лекин на мухил(л) (яъне фосидкунанда нест) ва
итноб (яъне пургўї) мекунад, лекин на мумил(л) (яъне дилбазан нест).
Чї гуна мумил(л) бошад, дар њоле ки тавфиќи Худое, ки аќлњоро
ба вай бахшида, он суханонро ба ў илќо мекунад.
Ќарињаи ў беранљу зањмат суханони бадеъ мепардозад, чунонки
замини хушхоку њосилхез бањра мебахшад.
Борикбину анљомдињандаи корњои бузург аст ва бењтарин
ашхоси лоиќ дар бартарии сифот шахси даќиќ ва анљомдињандаи
корњои бузург аст.
79. Сухани маро ба њар хоњандаву толиби эњсон ва он, ки дар
ќасди худ орзуманди роњ ёфтан аст, бирасон.
Ба шайхи бузургворе, ки паноњгоњ аст ва пуштибони вазорат аст,
яъне Ањмад ибни Муњаммад мутаваљљењ бош.
Чењраи ў чашмонро ва дўстияш дилњоро пур мекунад ва эњсонаш
ба пурии даст аст.
Умури њукуматро бо раъйи ќотеъ ислоњ мекунад ва файсала
медињад ва иродааш њар шамшери њиндиро нобуд мекунад.
Ва бахшиши худро монанди сели сахт љараён медињад, чунонки
хоњанда бад-ў мегўяд: Ѓарќ шудам, бас аст, бас аст.
Ба бузургии ў умедвор бош, зеро вай паноњ барои шахси
њалокшаванда ва борон барои шахси ташна ва бадри анљуман аст.
Њамвора дар рўзи хуш муждаи саодати дурахшонеро медињад, ки
фардо тулўъ хоњад кард.
То њар айбу каљиро ислоњ кунад ва њар бедоршавандаро ба хоб
водор ва њар парешонро ба назм оварад.
80. Дилњои мардум аз људоии ту бемор аст ва бузургвориву маљд
волаву мариз аст.
Дунё бо марги ту мусибатзада нашуд, лекин ту бо фиќдони худ
дунёро ятим гузоштї.
81. Њангоме ки садри вазорат – Ањмад дар ќабр мадфун шуд ва
ситорагони маљд дар ќабри ў фурў афтоданд.
Аз фарти ѓамзадагї ашкњо рехтам, ба сони борон пас аз барќњо
ва раъдњояш.
Сарзанишкунанда он гоњ ки фарти ишќу алоќаи маро дид,
чунонки ашки чашм бо хуни он даромехта буд, гуфт:
Бар худ осон бидор. Бо итобу нањй гуфтам: Бигзор маро, ки
бигирям, монанди бахшиши ў, ки фаровон буд.
82. Агар касе аз лаѓзишу хато масун мебуд, дар ин бора Оиша бар
мардум фазилату бартарї дошт.
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Гоње Худованд аз гурўње хиради ононро мегирад, то њукмеро, ки
бар шахс мекунад, тамом созад.
83. Бодњо ба мањалли диёрашон вазид, гўё эшон бар сари ваъдагоњ
буданд (њама гирифтори масоиб шуданд).
84. Саломи Худо бар ту бод, эй манзиле, ки ѓайримаскун ва вайрона њастї ва ту шавќи ќадимеро дар ман бедор кардаї ва худ намедонї.
Аз як моњ боз, ки на бас муддате аст, туро дидаам ва гумон
намекардам, ки њодисаи фироќу дурии бонии ту иќоматгоњњои маскуни
туро дар як моњ аз миён бибарад.
85. Њангоме ки Носири дину давлат, ки Худояш бо каромат ўро
дуруд гўяд, даргузашт.
Ва мардумону љамоатњои ў рў ба парокандагї гузоштанд, гуфтам:
Инчунин ќиёмат ба по мешавад.
86. Бар Худо таваккул кун дар њар чизе, ки ќасд мекунї ва ўро
коррас бидон.
Ва туро нафиребад љуръае оби соф, ки андаке мўљиби нумў
намешавад ва сўзиши ташнагиро аз миён мебарад.
Зеро замона њар азизеро хор ва њар бузургвореро њаќир мекунад.
Оё надидї Носируддинро, ки муњиббу бузургу љалил буд?
Филњо омода кард ва асбоне ронд (гурўњњоро рањбарї кард) ва
њар азизеро хор гардонид.
Ва подшоњон дар атрофи ў ба њоли хузўъ даромаданд ва ба сўи ў
шитофтанд даста-даста.
Ва чун бар кор мутамаккин ва тавоно шуд ва њамаи шарќ, љуз
андаке, ба тасарруфи ў даромад.
Ва иззат ўро чунон шефта кард, ки пиндошт, ки чун замона
бихоњад вайро газанде расонад, дар баробараш нотавон мемонад.
Марг ба њоли хашмнок расид ва шамшери софу дурахшандаро
бар вай даркашид.
Мардоне, ки њомии ў буданд, натавонистанд коре кунанд ва филе
ба андозаи фатиле (риштаи хастаи хурмо) ба њоли ў судманд наяфтод.
Рўзгор сарзанишкунандагони худро чунин кайфар дињад ва
ононро даста-даста нобуд созад.
87. Амир Насируддин даргузашт, дар њоле ки камарбанди орододашудаи ў дар ќабр њамоно кўшишњо ва талошњое монанди кўњ буд
(яъне чун кўњ машњур буд).
Дар муддати зиндагии худ дар роњи Худо ва дину ислом
собитќадам буд ва аз душманон интиќом мегирифт.
Табъи ў дар њимоят чун шери нар ва дар рехтани неъмат чун
борон аст ва шакли ў чун ситора аст, он гоњ ки боло равад ва чун
шињоб аст, он гоњ ки тир андозад.
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Эй он касе, ки гарданњои душманонро ба хун олуда кардї, пас аз
марги ту чашмон хун гиристанд.
Агар њаводиси рўзгор ба соњати ў расида бошад, њамоно ба дину
ислом таваљљўњ кун:
Дин халалёфта ва мулк нобудгашта ва риштаи бузургворињову
маљд гусаста шудааст.
88. Он аст дунё, ки бо дањони пур мегўяд: Битарсед, битарсед аз
њамлаву ѓофилгир кардани ман.
Хандаи хуши ман шуморо нафиребад, зеро суханам хандаовару
амалам гиряовар аст.
Аз Фахруддавла ибрат бигиред, ки ман њукуматро бо шамшери
њалок аз ў гирифтам.
Вай бар мардум мусаллат шуда ва эшонро дар риштаи њукумат
фароњам овард.
Чунонки агар хуршеди тобон рўзе назди ў меомад, ба сабаби
туѓёну таљовуз аз вай безорї мељуст.
Ва агар ситорагони дурахшон барои талаби ризоият назди ў
меомаданд, ибо мекард аз ин, ки аз онњо хурсандї нишон дињад.
Пас аз он ки мардумонро фурў кўфт, худ асири тангнои ќабр
гардид.
Хаёл мекунам, ки агар вай рўзе ба дунё бозгардад (ба сабаби
мушоњидаи оќибати бади гарданкашї ва ѓурур), либоси зўњду ибодат
ба тан мекунад.
Эй нафс, дар бораи подшоњони гузашта андешаи худро ба
кор наяндоз, балки барои фанои худ гиря кун (ки дар дунё аъмоле
метавонистї бикунї, аммо накардї).
Марги шери наре, ки оњуеро даридааст ва аз он пироњан пўстин
баргирифтаанд, ба њоли он оњу суде намебахшад.
Он аст дунё, ки ман онро ба асали зањрдор ва лошае, ки ба мушк
олудаанд, ташбењ мекунам.
Он аст дунё, ки ба сони кўдаке аст, ки дар аснои ќањќања ногањон
гиря мекунад.
Њон, эй ќавм, бедор шавед, зеро, бешак, дар рўзи ќиёмат ба пой
муњосаба хоњем рафт.
89. Оё намебинї, ки муддати ду сол аст, ки фарёдзананда ва
навњагаре ба маргу ќатл бар подшоњони рўзгори мо фарёд мезанад!?
Дасти марг бар Нўњ ибни Мансур тасаллут ёфт, дар њоле ки њасратњову
андўњњое бар синааш љой дошт. Њамчунин сахтиву балои Мансур,
ки дар љанги Сарахс (ба дасти Бектузун) њукуматаш аз даст рафт ва
мушарраф ба њалок шуд.
Чашмони ўро мил кашиданд ва кораш парешон шуд ва асиру
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нобино гардид ва сахтињо бад-ў рўй оварданд.
Ва соњиби Миср (Абўнасри Наззор мулаќќаб ба Азиз Биллоњ)
љањонро бадруд гуфт ва волии Љибол (Фахруддавла ё Амираки Тўсї)ро сангњои ќабр дар оѓўш гирифт. Ва соњиби Љурљония (Маъмун ибни
Муњаммад) он гоњ, ки дар миёни надимони худ буд, нигоњи тунди
худро мутаваљљењи ў кард.
Бо якдигар ба майхўрї нишастанд ва пас аз он шароби марг
хўрданд, њол он ки хунњо резон буд (он чи дар паймона мерехтанд,
хуни худашон буд).
Аммо Хоразмшоњ - чењраи танаъъуми ў зишт шуд ва рўзи нањсу
шуму убус (туршрўй) ба вай рўй овард.
Ва Абўалї кўрона дар замин роњ мерафт, то он ки дар маърази
балоёи рўзгор ќарор гирифт (балоёи нобудкунанда ўро дур андохт).
Шарру бало дандони каљи худро дар вай фурў бурд ва мурѓи
шуму номуборак бар ў зоњир шуд.
Ва соњиби Буст (Носируддини Сабуктегин), ки шере буд, ки
чанголњояш калиди машрику маѓриб буд.
Синаи рўзгор бо газанди худ ўро фурў афканд ва амри муќаддар
анљом ёфтанї буд ва ўро бениёз накард.
Аспоне, ки чун сел ба шитоб мерафтанд ва филњое кўњпайкар, ки
мечариданд (њаракат мекарданд).
Сипоњиёни ў, ки бар шумораи регњо афзунї дошт ва биёбонњову
даштњои њамвор барои эшон танг буд.
Ва низ бар Симсомуддавлаи Бўя (Фахруддавла) пешомадњои суъ
њамлавар шуд бо тирњое, ки пайкони онњо њангоми бархўрдан ба санг
оташ мезоянд.
Ва волии Љузљон (Абўмуњаммади Фареѓунї) аз пули дунё гузашт
ва марги нобудкунанда ўро фурў гирифт.
Ва Фоиќи маљбуб (маќтууннасл), ки риштаи умраш бурида шуд
ва мурд ва касе дар рўи замин барои ў навња ва нудба накард (зеро аз
мардуми Њабаша буд ва ба илова хешону фарзандон надошт).
Њамаи инон дар муддати ду сол даргузаштанд ва ононро
уќоби марг даррабуд, чунон уќобе, ки ба њангоми паридани ў соири
парандагони шикорї аз тарс ба замин меафтанд.
Оли Сомон дар маноату бузургворї чун кўњњо буданд, аммо
њаводиси рўзгор маноатро аз онон гирифт ва онњоро чун замин (масил,
селгоњ) сохт.
Оё дар бораи эшон барои ту панде нест, ки аз он бањраманд шавї?
Оре, роњи панд гирифтан ошкор аст.
Аз дилмашѓулї ба дунё даргузар ва аљузаи дунёро хостгорї
макун, занеро, ки кушандаи шавњари худ аст, ба занї махоњ.
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Умеде, ки ба дунё дорї, тарс аз онро љуброн намекунад ва
нописанду макрўњи он бештар аст, агар бияндешї.
Васфкунандагон дар бораи дунё суханони бисёре гуфтаанд, аммо
маро васфе аст, ба љонам савганд, ки шоистаи ўст.
Шароб – интињои он зањри кушанда аст ва низ аспе хушоянд
аст, ки онро лаззатбахш мешуморї, аммо чарс аст ва низ монанди
андомзебое аст, ки зебоии вай барои мардум шигифтиовар аст, лекин
ботине баду зишт дорад.
90. Бузургвориву маќоми баландро барои ту писандидам ва ту
шоистаи он будї ва ба онон (маломатгарон) гуфтам, ки миёни ману
бародарам (дар бузургии ман ва шоистагї ба њукумат) фарќ њаст.
Ман аз њаќќи худ на барои ин чашм пўшидам, ки шоистаи он
набудам, балки аз њаќќи худ гузаштам, то њаќќи ту комил гардад (дар
њукумат танњо ва бешарик бошї).
Ваќте ки ман ба сабќати ту хурсанд буда бошам, ба ночор бояд
мусаллї (асбе, ки дар мусобиќа ба дунболи нахустин асб медавад),
бошам.
91. Ман Зиёдро фаро хондам, дар њоле ки маљлис барпо буд ва
хешовандињои Саъру Њайсамро ба ёдам овардам.
Ваќте ки дидам, ки даст барнамедорад, дасти худро бо нармиву
мулоимат ва дурустї ба сўи ў дароз кардам.
92. Ранљу кўшиш (ва тањаммули корњои сахт) рўйњои ононро сиёњ
карда буд гўё падарашон Њом (бобои сиёњпўстон) буда, њол он ки падарашон Сом (љадди сафедпўстон) аст.
Оњан (зарра)-ро дар баробари оњан (шамшер) паноњгоњ сохтанд,
паноњгоње, ки сокинонаш равонњо ва танњо њастанд.
Бо гушодарўйї (ё бо таанниву беизтироб) ба сўи марг мерафтанд,
чунонки гўё миёни онон ва марг пайванду хешї аст.
93. Њамоно ман, ки бахшиши бузургону мењтаронро тарк кардам
ва хостам, ки бо дастњоям чахмоќи носўзро равшан кунам.
Монанди шутурмурѓе њастам, ки тухмњои худро дар биёбон
мегузорад ва тухмњои дигареро зери бол мегирад (Шутурмурѓ ба
њамоќат маъруф аст, зеро чун аз рўи тухмњои худ бархезаду дуртар
равад, наметавонад онњоро муљаддадан пайдо кунад).
94. Тиккањои найзањо дар миёни куляњо (гурдањо) хаш-хаш карданд, чунонки гўё андаруни одамиён мањалли дастаи тирњои ќимор
аст.
95. Замони дарозе буд, ки рўзгорро сарзаниш мекардем (ки чаро
њукуматро ба дасти ноањлон месупорад), он гоњ ки Балъамї даргузашт,
ба сабаби марги вай ба вазорат дилсўзї кардем.
Умри мо моро ба таъхир андохт (умри мо дароз шуд), то он ки
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вазорат аз Балъамї ба Барѓашї расид.
Ва чунонки мебинем, ба зудї аз ў ба сўи Бармакї боз (хоњад
гашт).
96. Диъбил (шоири маъруф) ба ман мегўяд, ки фулон дар љомааш
сафоњату табоњии аќл аст (яъне одами бехираде аст, зеро беш аз андоза
бахшиш мекунад), вале агар љомањои ман ба Диъбил молиш кунад, ў
низ бехирад шавад (яъне босаховат мегардад).
На, чунин нест, савганд ба касе, ки шароби сурхрангро аз
тилло ва косаи онро аз ёќут сохтааст, шахси бахил ба сарвариву
бузургї намерасад (Савганд ба шароб ишъор ба ин аст, ки шароб
тањрикдињандаи саховат аст ва ў онро тарк нахоњад кард ва ба бахшиш
идома хоњад дод.
97. Сарзаминњову диёр холї монд ва ман бе он, ки касе маро
сарвар кунад, сарвар шудам ва ягонаву бераќиб будани ман дар
бузургиву сиёдат аз бадбахтї буд. (Рўзгор аз бузургон холї монд ва
касе шоистагии сарвариро надошт ва бераќиб будан дар бузургї дар
воќеъ бадбахтї аст).
98. Рўзгорро бе он, ки биёзмоем, сарзаниш мекардем ба сабаби
Юсуфи ў (яъне рўзгор) ва Балъамї ва дигарон.
То он ки пас аз онон Fифориро ба сўи мо андохт ва бо овардани
Абд ва Fурайри худ (Абдуллоњ ибни Fурайр) бо мо ситеза кард.
Ва ба сабаби он чи моро ба Ибни Исо (Муњаммад ибни Исои
Домѓонї) ва ситами ў гирифтор кард ва ба сабаби вуљуди Ибни
Абизайди тарсу ва рафтораш.
Пас рўзгор хурсанд нашуд ба ин ки онон њар чї тавонистанд,
карданд, ба суроѓи мо омад (ё захми муњлик зад) бо њар шахси
пошикаста ва нобинояш (ишора аст ба Абулњусайни Њамулї, ки дар
матн мазкур аст).
99. Овардгоње буд, ки касе, ки ба он љо ворид мешуд, аз хорї
рањої меёфт ё ба риштаи марг муттасил мешуд.
Тангное, ки ваќте пањлавонони он лол шуданд, шамшерњову
найзањои нозуку тез ба сухан дармеоянд.
100. Ба кўњи Давшан боло рафтем ба василаи савороне, ки сахттар
ва собиттар аз он кўњ буданд њангоми ба њам хўрдану љидоли найзањо.
Бо сипоње, ки бо саворон мављ мезад, то он љо, ки гўё биёбон
дарёе аз силоњ аст.
Ва ба василаи забонњои сурх хирќањое, ки ба болои найзањо
мепечанд (ѓалаба кардем), ин хирќањо ба њаракат меомаданд ва бо мо
бо дањонњои бод гуфтугў мекарданд (найзањо ба ашбоњ ташбењ шуда
ва порчањои љунбони бар болои найзањо ба забон ва љунбиши онњо ба
њаракат кардани забон њангоми сухан гуфтан ва бод низ ба дањон, ки
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бад-он сухан мегўянд, ташбењ шудааст).
Ва ба њамроњии шахси бузургворе (Сайфуддавла), ки сипоњаш
чун шаби торики мањз ва пешонии ў чун рўшноии амудвори бомдодї
аст, ки дар миёни торикї (сипоњи анбўњ) медурахшад.
Дар њангоми ќудрат кариму бахшанда аст, вале дар миёни
шамшерњо (майдони љанг) камтар гузашт мекунад.
Суботи ў монанди ќалб (маркази љуръату далерї) аст барои
ќалби лашкар ва њайбату азамати ў барои љаноњи сипоњ ба манзалаи
бол аст.
101. Агар торикии шабу ќуллаи кўње, ки бад-он тамассук љустанд,
намебуд, гарданњояшон бе сар мешуд.
Пас, бояд сипосгузор бошанд аз торикии сахту кўњи Дарвад ва
онњо бандагони он ду њастанд.
102. Аз он љо берун омадам монанди берун шудани тир, аммо
чун тири Ибни Муќбил (ки њаргиз ба хато намеравад), алораѓми он
сагони ав-авкунанда (ёрони Холид) ва фарохонандаи саг барои сайд
(худи Холид).
Либоси занони зеборў пўшида будам ва дар зери он раъйи ќотеъ
доштам, ки чун шамшере буд, ки аз ѓилоф даромада бошад.
103. Имрўз гурехтани љавон бар вай нанг нест, агар шуљоати вай
дар дирўз маъруфу маълум шуда бошад.
104. Дурахшон шуд рўзгор (ё бартараф шуд љангњо) ба дасти баргузидаи љањон (амир Наср) ва ба ситамкорон балое расид, ки шиканандаи пушти онон буд.
Ва ёрии Худо ва фатњу ѓалабаи ў ба сарвари мо - подшоњи пирўз
амир Наср рўй овард.
105. Амири музаффари донову додгар Абулмузаффари Наср, ки
дар миёни мост.
Дорои каромат, бошуљоату сахо, бовафову давлату иќбол бо
пирўзї аст.
Бузургињову мазоёе дорад, ки агар Бухтунаср дар рўзи ифтихор
онњоро орзу кунад, аз расидан ба он нотавон мегардад.
Бо ўст, ки мо корњоро ќатъу фасл мекунем (ва ислоњ мекунем) ва
бо ўст, ки балоњоро дафъ мекунем.
106. Маро ба фуруд омадан аз маркабу љангидан фаро хонданд
ва ман нахустин фурудоянда будам ва бар чї чиз савор шавам, агар
фуруд наёмада бошам?!
107. Љавоне, ки миёни найзазаниву шамшерзанї мурд, чунон
марге, ки дар сурати набудани пирўзї дар маќоми пирўзї ќарор мегирад.
Намурд, магар он гоњ, ки њадди шамшераш ба сабаби шамшерзанї
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нобуд ва маъюб шуд ва найзањояш бемор гардиданд (аз кор афтоданд).
Пойи ў дар гирдоби марг монд ва ба пояш гуфт: Аз зери ќадамат
њашр хоњад буд (яъне ба пояш хитоб кард, ки дар гирдоби марг бимон,
то њамин љо кушта шавам ва аз њамин љо мањшур гардам).
Субњгоњон барои љанг берун омад, дар њоле ки ситояшро бар
ридои ў бофта буданд ва бознагашт, магар ин ки муздаш кафанњояш
буд (шањид шуда буд).
Бо либоси покиза рафт ва боѓе пас аз марги ў набуд, магар ин ки
орзу дошт, ки ба ќабр табдил шавад (ва чунин шањидеро дар худ љой
дињад).
Саломи Худой бар ту ваќф бод! Ман шахси кариму озодаро
чунон дидам, ки умр надошт.
108. Њар гоњ хостї, ки дўстии шахси хирадмандеро шикор кунї
ва молики њавзаи дил ва пардаи ќалбаш бошї.
Дар суде, ки насиби ту шудааст, ўро низ шарик кун ва бо эњсон
ўро дар доми дўстї бияндоз.
Оё намебинї, ки мурѓони њаво ба сўи дона пойин меоянд, чунонки
ќатароти борон аз ављи осмон мерезад.
Њамчунин шахси ботадбиру хирадманд дўстии њабботулќалби
мардумро бидуни дона наметавонад шикор кунад.
109. Бигў ба он касе, ки хилофи чизеро, ки гузашта ва анљом ёфтааст,
Мехоњад ба ќазияи дигаре, ки монанди он аст ва гўї анљом ёфта,
омода бошад (таќдир ин аст).
110. Эрониён дар ахбори худ масале овардаанд ва аъољимро дар
рўзгори эшон масалњое аст. Гуфтанд: Ваќте, ки марги шутуре фаро расида бошад, даври чоњ мегардад, то ба њалок мерасад.
Дар «Маљмаъ-ул-амсол»-и Майдонї дар зимни амсоли
муваллидин чунин омада: «Изо љоа аљалу-л-баъири њома њавла-л-бир»
яъне он гоњ, ки аљали шутур фаро расад, даври чоњ бигардад.
111. Кист он ки рўзгор азамати ўро аз миён набарад ва хор накунад ва дасти айём љилави тараќќии ўро нагирад?
Оё намебинї Халаф - шайхи подшоњонро, ки бандаи касе шуд,
ки балдаи азро ўро фатњ кард (яъне бандаи султон Мањмуд шуд, азро
сифати шањр аст, бад-ин сабаб, ки кас пеш аз султон онро ба тасарруф
наёварда буд)
Ва дирўз подшоње беназир буд, вале имрўз дар асорат аст ва
хонаводаи худро рањої наметавонад дод.
112. Халаф ибни Ањмад сутудатарин љонишинон (ояндагон) аст
ва бо сарварии худ бар аслоф бартарї пайдо кард.
Халаф ибни Ањмад дар њаќиќат як тан, лекин афзун бар њазорон
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тан аст.
Вай нисбат ба авлоди Лайс, ки машоњири мардумон буданд ба
манзалаи Расули Худо нисбат ба Абдуманоф аст.
113. Агар замоне дар дўстии ту хиёнат варзидам ва Сайфуддавлаи сутудахисолро сарзаниш ва зам кардам.
Ва пиндоштам, ки дар бузургворињо барои ў шарике њаст ва дар
фазл ягона буданашро инкор кардам.
Ин савганде аст ва агар ман бо илм ба ин, ки дурўѓ аст, барои
талабкорї савганд бихўрам, зиёда бар он намехоњад.
114. Њар кї баландии ному шарофатро мехоњад, ё таваљљўњ ва
мењрубонии рўзгореро мељўяд, ки ситеза ва љафо кардааст.
Ё дар назди Худованд манзалатеро, ки ўро ба некон наздику
муќарраб кунад, мељўяд.
Ё дине мехоњад, ки бад-он ислоњ шавад ва дар он каљї ва инњироф
набошад.
Ё чизњоеро, ки аз дасташ рафта, мехоњад тадорук кунад, пас
подшоњи одили писандида, яъне Халафро (ибни Ањмад) хидмат кунад.
Ў вориси адлу бузургвории гузаштагони худ аст, ки инон бо
бузургвории худ рўи гузаштагонро хоколуд карданд.
115. Эй осмони торик, ин чашмони бузургу зебо (ситорагону моњ)
чист? Оё ба синаи торикї зевар задаанд ва гарданњои рўзи равшан орї
ва безевар аст?
Худоят нигањ дород, ба ман азме дењ, ки дар роњњои он (азм) гом
бардорам, чи ман дар пилкњои чашми марг монанди сурмаам (дар
тангно ва мањлака афтодаам).
Наздикї ба Ироќ (Њамадон) вадиаи Худойро ба хотири ман
меоварад, ки молу фарзанди ўро оромиш намебахшад (шоир –
Бадеъуззамони Њамадонї аз падари худ ёд мекунад ва ўро вадиае
меномад, ки ба Худояш супурдааст ва муродаш аз фарзанд - фарзанди
њозир дар назди падар - шоир аст).
Дурии ман ќомати ўро хамида ва ѓайбати ман ўро бемор кардааст,
њол он ки ман ўро тарк карда будам чун шери наре, ки синаи ситабр
дошт.
Њангоме ки њољиён ворид шуданд, падарам дўстони эшонро
мулоќот кард бо ду фаввораи ашк (ду дидаи гирён), яке чун чашма ва
дигаре чун далв буд.
Аз эшон мепурсид, ки писараш чї гуна аст ва хонааш куљост? Ба
куљо (чї маќоме) расида? Чаро барнагашта? Оё коре ўро боздоштааст?
Оё балое ўро нороњат карда ё дасташ дароз шуда (ба неъмату
осоиш расида)? Оё ба љињати нуќсе аќаб афтода, ё ба сабаби фазл
муќаддам гардидааст?
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Мегўянд (дўстон), ки: Ў ба њузури подшоње (Халаф ибни Ањмад)
расида, ки даргоњаш мавриди орзу ва соњиби бахшиши фаровон аст.
Ва борони бахшиши халафї (мансуб ба Халаф) бар ў љорї шуда,
чунон бороне, ки ба сабаби он абрњои субњгоњї аз вилояту њукумат
маъзул шудаанд (аз назарњо афтодаанд).
Ба Худо савганд мехўрад, ки рост бигўянд, оё он чи мегўянд, љид
аст ё њазл?
116. Њар кї шодмон бошад аз ин ки фирдавси баринро бубинад,
ба айвони кайвон (мутааллиќ ба Халаф ибни Ањмад) бояд бингарад.
Ё агар касе бихоњад, ки боѓбони бињиштро аз наздик бо ду чашми
боз бубинад, бояд ба бонии он айвон (Халаф) нигоњ кунад.
117. Рўзгор бо дурахшандагии рўи ту некбахт шуд ва солњо бо
баќои ту ороста гардид.
Дар роњи бузургворињо њиммате бар ту даст дод, ки фањмњо ва
хаёлњо аз дарки он нотавон шуданд.
Бисоти адолати худро густурдї, чунонки шерону оњувон бо њам
таѓзия карданд.
Шамшери азамати ту њар шањри бикреро, ки бо мўњри яъс
мамњур шуда буд (подшоњон аз тасарруфи он навмед шуда буданд), ба
тасарруф овард.
Инак шањри Заранљ, ки фатњи он мушкил буд ва ибо дошт, гўё ки
ба касе љуз ту њаром аст.
Пас ту он љоро фатњ кардї ва мубоњ намудї ва онро ба гурўње
бахшидї, ки ходимон дар ту њастанд.
Ва омадї дар њоле, ки рўзгор дар миёни мардум ин шеърро
мехонд ва бисёр хуб мехонад:
Омад пирўзии Худо ва фатње, ки ќаламњо ба навиштани васфи он
меболанд.
Дар бењтарин ањвол ва бо ќадами муборак ва комилтарин
хушбахтї, ки пойдорї ба дунболи он аст.
118. Худо бузург аст ва тавоност ба он чи хоњад ва Ў имони маро
барафзуд: Оё Фаридун тољ бар сар гузошта, ё Искандари дуввум аст?
Ё раљъатшуда ва Сулаймон ба сўи мо бозгаштааст? Хуршеди
Мањмуд (султон Мањмуд) бар ситорагони Сомонї соя андохта (бо
тулўи хуршеди султон Мањмуд ситорагони Сомонї ѓуруб карданд).
Ва Оли Бањром (Сомониён) бандагони Ибни Хоќон (султон
Мањмуд) гаштанд, он гоњ ки вай ба фил савор мешавад ё ба майдон
меравад.
Чашмони ту султонеро мебинад, ки бар дўши шайтон савор
шуда, пас рўзе фиристодагони шоњ ва рўзе фиристодагони хон меоянд.
Эй подшоњ, дар маѓриб дуто аз тоати ту ѓуруб намекунанд (фаќат
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хуршед аст, ки дар итоати ту нест), агар бихоњї, зин бар пушти кайвон
мегузорї.
Эй волии Баѓдод ва эй соњиби Fумдон, бияндеш, ки дувист фил
дар њафт рукн (ќалб, маймана, майсара, ду љиноњ, соќ ва муќаддима)
њастанд.
Сутунњоро бармегардонанд ва бо аждањо бозї мекунанд (мурод
аз сутунњо поњои фил ва мурод аз аждањо хартуми он аст) ва онњоро
љавшанњое аст ва бо шамшерњои гуногун њамла мекунанд.
Гўё сипоњи Яъљуљу Маъљуљ ба њаракат омадаанд (сипоњи султон
дар анбўњї ба Яъљуљу Маъљуљ ташбењ шуда).
119. Гўё он ќалъаро девонагї аст, пас чунон гардид, ки аз љуссањои
куштагон тамимањо ва таъвизњо бар вай овехтаанд.
120. Эй подшоње, ки чахмоќи маъолї бо ту барафрўхта мешавад, дандони ту њамвора хандон бод, ба сабаби марзу ноњияе, ки фатњ
мекунї.
121. Эй хатмкунандаи салтанат ва эй ѓалабакунанда ба подшоњон
бо гирифтану бахшидан.
Худо нигањдор бод, фотењи замин ва ѓалабакунанда бар маќсудро.
Дирафшњояш ба пирўзї сухан мегўяд, балки наздик аст номањои
фатњро имло кунад.
Чї ќадр аз асарњо, ки дар дин ба љо гузоштї, чунонки рўшноии
субњ дар муќобили онњо ночиз аст.
Ва чї ќадр аз биноњои мулк, ки онњоро устувор кардї, забонњои
ситоиш бар онњо сано мегўянд.
Пас дар рўзгори худ хушбахт бош ва ба душманон мусаллат бош,
бо банд задан ба онон ва сар буридан.
Ва дар маќоми баланд пойдор бош, дар њоле ки тири ту болотар
бошад ва мулкро аз ќадњу сарзаниш боздоранда бошї.
122. Бигў ба он касе, ки ба сабаби рўй овардани пешомадњои
рўзгор ба мо, моро сарзаниш мекунад: оё рўзгор љуз бо касе, ки
ањамияту азамат дорад, ситеза мекунад?
Оё дарёро намебинї, ки болои онро љифањо фаро мегирад ва дар
тањи он марворидњо барќарор мешаванд.
Пас агар замона чанголњои худро ба мо бармеовезад ва ба сабаби
душманї зиёнњое мерасонад, боке нест.
Зеро дар осмон ситорагон фаровон ва бешуморе аст, аммо танњо
хуршеду моњ кусуф мекунанд.
123. Модом ки кўшишро некбахтї ва иќбол ёрї накунад, хиёнаткунанда ва муњлик аст ва њар гоњ сабр орояндаи озодмард набошад,
сусту нотавон аст.
Шахси љавонмард он гоњ, ки рўзгор ўро аз орзуњояш мањрум
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кунад ва ў субот нишон дињад, маъзур аст, чї басо марди фозиле,
ки љунуни дўлоб (фалак) ўро бар рўи хори шадоид ба ситаму љавр
мекашад (нисбати «љунун» ба фалак ба иллати ин аст, ки кораш аз рўи
ќасду аќл нест).
Ва чї басо маљрўње, ки дилаш захмї аст ва дидагонаш ашколуд
аст ва чї басо куштаи њаводис, ки бар ў нишонае аз шамшер нест.
124. Он зан бархост, бо ашкњои резон маро видоъ мекард ва миёни дасту дањонаш хомўш буд (ашкњояш њикоят аз видоъ мекард, вале
дасташ аз ишора ва дањонаш аз сухан гуфтан бозистода ва хомўш буд).
Људої ўро лол карда буд (аз сухан гуфтан бо дањон) ва низ ўро ба
сухан оварда буд (бо ашкњои резон) ва ин њолати њамаи мардум аст, чї
басо сипоњиёне, ки аз мо шикаст хўрдаанд, пас бо сипоњи рухгулгун ва
ангуштони хизобзадаат бо мо љанг макун.
Лагоми пайравии ишќи туро рањо кардам (аз ту мунсариф
шудам),
Пас гарданњои мо дар ўњдаи лагомњо андохта намешавад (бори
дигар ба асби ишќ савор намешавам).
Дар рўйи замин чизе намондааст, ки мўљиби тарси ман бошад, оё
аз шикастагии пилки бемори ту метарсам!
На, дар ин сухан аз Худо омурзиш мехоњам, ѓалат гуфтам, балки
аз Шамсулмаолї – пешвои умматњо метарсам.
125. Хуршедњое аст, ки дар пардаанд ва маѓриб хонаи онњост ва
њар кадом дарояд, мањкум ба дурї ва људої аст,
Лекин Шамсулмаолї хилофи онњост ва машориќи ўро маѓорибе
нест.
Туро ба лаќаби Шамс мулаќќаб накарданд, љуз ба сабаби ин ки
диданд, ки ту хуршед њастї ва подшоњони дигар ситорагонанд.
Ба зоирони амир гуфтам: Пиёда биравед, зеро њар ки пиёда ба
зиёрати ў равад, савор бармегардад.
Ва агар саворон ба зиёрати ў раванд, ман мутаањњид мешавам, ки
дар њоле баргарданд, ки асбоне ядакї (љанибатї) њамроњи онњо бошад.
Њон, аз мо ба амир пайѓоме бирасон, ки намояндаи ин аст, ки
ман итобкунандаи рўзгорам.
То чанд касе монанди ту ба шањре ворид мешавад, ки бар
минбари он ба номи дигаре хутба мехонанд (ишора аст ба дурии Ќобус
аз Гургон ва иќомати вай дар Хуросону Нишобур, ки бар минбари он
ба номи амири разии сомонї хутба мехонданд).
Инак, шамшерро бигир ва ќарзњои онро бипардоз, шамшерро
дар кафи ту ќарзе вољибуладост (мурод аз ќарз бозпас гирифтани
мамлакати худ аз душманон аст).
Манишин дар њоле, ки пилкњоро рўи хошок бипўшї ва хориву
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ранљро тањаммул кунї ва њол он ки дар замин маркубу найза ва дўст
њаст.
126. Фатњ муназзам ва дуруст ва рўзгор хандон аст ва мулки
Шамсулмаолї саросар неъматњост.
Ва адл густурда ва ситам аз реша барандохта ва њаќ бозгашта ва
шикофњо илтиём ёфтааст.
Дунё калидњои њукуматро ба сўи малике андохт, ки маљду
каромат њамвора дар ваќфи ўст.
Шамсулмаолї ва борони маѓрибу машриќ ва он ки бузургвориву
маљду њашамат бад-ў сазовор аст.
127. (Эй нафс) ба Шамсулмаолї Ќобус нофармонї макун, зеро
њар кас ба Ќобус исён кунад, ба шиддату бало мерасад.
128. Ваъдањое аст чунонки сароби биёбон хушк ва беобу алаф
зоњир шавад, аз рўзе ба рўзе ва аз моње ба моње мањул мегардад.
129. Њангоме ки подшоње саргарми лањву лаъб шуд, яќин бидон,
ки балову нодорї ва ифлос ба мулки ў рўй хоњад овард.
Оё намебинї хуршедро, ки њубут мекунад ваќте, ки дар бурљи
мизон, ки ситораи лањв ва тараб аст, ќарор гирад?
130. Дар хати ў барои њар диле шањвату тамоюле аст, чунонки
гўйї навиштаи ў мавриди таваљљўњи мардум аст.
Ва њар чашмеро аз наздикї бад-он хат суруре даст медињад,
чунонки гўйї ѓоиб шудани он хошок дар чашм аст.
131. Њиммати саг, ки дар нињояти хасосату пастї аст, болотар аст
аз касе, ки дар риёсат пеш аз мавќеи он бишитобад.
132. Эй бародар, аз мардум бипарњез, зеро ки онон пайрави тарсу
умед њастанд.
Оё намебинї, ки аз ман нохурсандї менамоянд ва айб мегиранд?
Ва њол он ки дирўз ихвони сафо буданд.
Ба бало ва накбате гирифтор шудам, пас онон бомдоду шабонгоњ
бар ман сахттарин бало гардиданд (бар гирифториям афзуданд).
Шаъни эшон ибо кард аз ин, ки бо молу љоњ ва тадбир маро ёрї
кунанд.
Ва тарсиданд аз ин, ки ба онон гуфта шуд, ки дўстеро хор кардед,
пас иддиои ќидмати љафо намуданд (гуфтанд, ки ситам аз тарафи ман
буда ва онон муќобала ба масал кардаанд).
133. Сухани имом имоми суханњост ва дањони ў ба њар низом сухан мегўяд.
Омезиши маонї бо таркиботу алфоз дар салосату ширинї њукми
шароб дорад, ки бо оби борон даромезад.
134. Њон эй шайхи бузургвор ва касе, ки бо ў уфуќи рўзгор аз
субњгоњи башорат равшан шуд.
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Агар дар дунё њастї дар њоле, ки ошкоро зевари он мебошї, пас
њамоно марворид дар андаруни садафи дарёст.
Дунё њовии ту нест (ки ту пасттар аз он бошї), зеро ту љуз он
њастї, лекин маѓзи њар чиз бо пўст устувор мегардад.
Оњани шамшер зери ѓилоф нигањдорї мешавад, чунонки нури
чашм бо пилку мижањо масун мегардад.
135. Бонии бузургворињо ва маљду некї ва фазлу эњсон гиромитарин бонї аст.
Биное, ки барои ту баланду устувор шуда, монанди биное нест,
ки пояи он бар эњсон нињода шуда бошад.
Некї бењтарин чизе аст, ки хўрљини шахсї њовии он аст ва сипос
бењтарин чизе аст, ки ду даст дорандаи он аст.
Ва њангоме ки шахсе кариму бузургвор даргузашт ва умраш
сипарї шуд, номи хубу ситоиш умри дувумро барои ў эљод мекунад.
136. Хоби ман хаёлњо ва авњоми мањбубро ба ман эњдо кард ва
кошки рўъёњо метавонист бадали ў бошад.
Агар ин рўзгор сипосгузор буд, сипоси амирро тарк намекард,
дар њоле ки вай (рўзгор) аз зердастони ў гардидааст.
Касрати исрорхоњандагон бахшиши ўро аз миён намебарад (њар
њадар хоњанда бештар бошад, бахшиши ў фанопазир нест) ва дархости
касе њар ќадар њам бузург бошад монеи иљобати вай намешавад.
Дар бахшиши ў фаровонї ва дар суол аз ў найл ба мурод ва дар
њамлаи ў марги душманон њаст.
Мардум аз соилони ў ва бахшиш сарзанишкунандаи ўст ва рўзгор
аз уммоли ўст.
Корњояш монанди суханаш ва дасти чапаш монанди рост ва
росташ монанди чап аст (бо њар ду даст мебахшад).
137. Он диёр (ба сабаби дурии сокинонаш) нобудшудаи рўзгорон
шуд ва бо чашми ман чунон кард, ки сокини он диёр (маъшуќ) бо ман
кард (нури дидагони маро ба сабаби гиря барои људої рабуд).
Шутурони нотавон бо саворони заифи худ (бо вуљуди нотавонї)
ба сўи амир ибни амир њаракат карданд.
Либоси торикиро пўшиданд, чунонки зоѓ бо пару боли худ
пўшида мешавад (дар дили торикї ба њаракати худ идома доданд) ва
субњгоњон ба сўи њољати худ рафтанд ба сони зоѓ.
Ва фаљр ба гўшаи чашм менигарист ва торикї ба сони зиёдањои
маломати маъшуќ дар хилоли сарзаниши вай буд (баќияи торикии шаб
бо равшании субњ чун маломат ва дурии маъшуќ дар хилоли итобаш
даромехта буд).
Мардеро мељустанд, ки корњояш бар пояи андешаву њисоб, вале
бахшиши ў муштарак ва ом ва бењисоб аст.
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Мадоењ барои ў чун номњо гаштанд, аммо барои дигарон
монанди алќоб буданд.
138. Њамоно ман аз ќавме њастам, ки эшон эшонанд (шариф ва
бузургворанд њамчунонки буданд), ваќте ки сарваре аз онон бимирад,
рафиќи ў љонишини ў мешавад.
Ситорагон осмонанд, њар гоњ ситорае (сарваре аз эшон) нопадид
гардад, ситораи дигар зоњир мешавад, ки ситорагони дигар (наздикон
ва ашираи ў) ба сўи ў фароњам меоянд.
Њасбњо ва рўйњояшон торикии шабро чунон рўшної дод, ки
сўрохкунандаи мўњраи ямонї бад-он рўшної тавонист мўњраро дар
нах бичинад.
Њар љо, ки сарваре аз мо бошад, маргњо ба њамроњии лашкариёни
вай њаракат мекунанд (лашкариёни вай ва низ сипоњи марг ба
њамдастии якдигар душманонро њалок мекунанд).
139. Ахлоќи ту аз гул бўи он ва аз уду анбар роињаи онро гирифт.
Ахлоќе, ки гули сурх аст, агар талхии он намебуд. Мушк аст, агар
киса ва зарфи он намебуд. Об аст, агар ба шитоб олудагї намеёфт ва
боѓ аст, агар ниёзаш ба борон намебуд. Рўйи ў моњ аст, агар мањоќ(ќ)
надошт ва Муштарї аст, агар эњтироќ надошт (ињтироќи ситора
гирд омадани он аст бо хуршед дар як дараља аз як бурљ ва он назди
мунаљљимон нањс аст). Ў орї аз зиштї ва пўшандаи либоси бузургї
аст. Ўрост шарофати бузург ва амри матоъ ва арзи масун ва моли
талафшуда (дар роњи эњсон) ва бахшиши резон ва раъйи ќотеъ. Ва аз
ўст ибои талх (маноат) ва карами ширин. Ва ў ягонаи башар ва сонии
борон ва солиси хуршеду моњ аст, асафо ба рўзгори љавонї, ки: Шохаи
љавониям тару тоза ва баргдор буд ва нуќли шаробам дандон задан
(бар рухи мањбубон) ва макидани дањони онон буд.
Неъмат арўсе аст, ки мањри он сипос ва љомае аст, ки сандуќи он
гушодани он аст. Неъмат дар назди ў (шахси лаим) ба сабаби ломати вай
либосњои кўњна мепўшад ва аз ѓурбату асорат шикоят мекунад (неъмат
ба зеборўйе ташбењ шудааст, ки гоњ ба сабаби самољат љомаи кўњна бар
тан мекунад, яъне неъмат дар назди вай афсурда мешавад, зеро шахси
лаим онро намебахшад), шахси фиребхўрда рў бармегардонад ва роњ
меравад чун одаме бимнок, ки гирифтори њалќањои занљир аст ва дар
љараён боди сахт ба њоли давр задан њаракат мекунад. Осиёб марг
гардид миёни умрњое, ки гўё мубоњ аст ва хунњое, ки мубоњ шумурда
мешавад ва аљсоме, ки нобуд мегарданд ва рўњњое, ки бодњо онњоро
пароканда мекунанд ва шамшерњо ба маѓзњо расанда аст ва найзањо
љигарњоро мелесад (нобуд мекунад).
140. Моњи чањордањшабаи маъшуќ фазои торик бо рўгардонии
худ маро бим дод ва пилкњои маро ба њифозати ситорагон (ашкњо)
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баргумошт.
Эй зориву љазаъ, даст боздор, шояд ў (маъшуќ) ба сўи ман
баргардад ва эй дил, сабр кун ба он чи туро озурда ва сўзонда аст.
141. Дили ман танг шуд дар ишќи моње, ки дили маро рабуду
дили худ нафањмид.
Кош пилкњои ман бо ў (маъшуќ) некбахт мешуд ва пилки
шикастаи (хумори) ўро медид.
142. Дили ман дар ишќи ў пора-пора шуд, порае назди ў ва пораи
дигар назди ман аст.
Њангоме ки нафси ман ташна шуд, ба ў (маъшуќ) мегўям: Маро
сероб кун, агар шароб дар назди ту набошад, аз оби дањан серобам
кун.
143. Ашкњои резони маро, ки паёпай мерезад, зишт шумурдї (инкор кардї), аз пилкњоям бипурс, ки оё ман бо онњо барои дигаре, љуз
ту, гиря мекунам?
144. Маро дар ишќ забоне пинњонкунанда ва диле аст, ки сўзиши
ишќро пўшида медорад, љуз ин ки метарсам, ки ашки ман дар роњи
маъшуќ пинњондоштаи он дуро (забон ва дилро) фош кунад (ашкам
ѓаммоз бошад).
145. Моро дўсте аст, ки агар борикмиёнеро бубинад, ба вай
мењрубонї мекунад ва агар дар рўзгори мо соњиби ибнае бошад, ки
лавот кунад, њам ўст.
146. Ба зиндагї эътимод макун, зеро њар нафс чашандаи марг аст.
147. Њар сарвате, ки шахси тавонгаре бад-он гумроњ мешавад,
мањкум ба нобудї ва завол аст.
Фарз кун, ки бахти ман њамаи заминро барои ман фароњам овард,
оё марг њамаи онњоро аз ман нахоњад гирифт?
148. Насабе дорад, ки гўё нури офтоб нимрўз ва рўшнойї сапедадам аст.
149. Писари зеборўе, ки рўяш ба хати зебое махтут аст (гўё наќш
аст, ки ба ќалам нигоштаанд ва шояд мурод аз хат, хати изор бошад)
ва чењрааш бо маркаби хол нуќтадор шуда.
Ўро мебинї, ки ду зидро дар як љо фароњам оварда, камараш
борик ва кафалаш густурда ва бузург аст.
Агар Лут пайѓомбар ўро медид, њаргиз мардумро аз монанди ў
бознамедошт.
150. Ман ѓуломи Саййиди Шариф њастам, он љо, ки ў бошад, саломи маро ба ў бирасонед.
Ва он гоњ ки ман барои «Шариф» ѓулом бошам, дар воќеъ
озодам ва замона ѓуломи ман аст (зеро бо вуљуди «Шариф» аз дигарон
бениёзам).
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151. Насабе, ки аз бузурге ба бузурге мерасад, монанди найза, ки
пайвандњо ва бандњо дорад.
152. Писари зебое, ки бо нигоњњои гўшаи чашмаш афсун мекунад
ва хамидагї ва табахтури ў ба њангоми роњ рафтан шохаи нарми дарахти бонро (боник ё тухми ѓолия њам гўянд ва он монанди писта аст
– Н.Ѓ.) ба хотир меовард.
Шаберо то субњ ба ёди ў ва зикри мањосини ў ба сар бурдам ва бо
вай ва низ пиёлаи шароб ва ною уд њамнишин будам.
Мебинї ситорагонеро, ки наздики бурљи Љавзо њастанд, дар њоле
ки ситораи Парвин болои онњост, монанди касе, ки дастњояшро дароз
карда, то хўша бичинад (Парвин ба дарахти хўшадор ташбењ шудааст).
153. Агар гуноњи ман ин бошад, ки таъаллул кардам, гуноње бас
кўчак аст.
Ва агар дурии ман ба хотири ў бошад, ситаме бисёр бузург аст.
Аърози ту аз ман монанди аърози зиндагї ва рўњи ман, аммо
рўгардонии дигарон пас осон ва беањамият аст.
Маро андаке (гоњ-гоњ) зиёрат кун, то бубинї, ки ман аз он
сипосгузоронам ки андак назди эшон бисёр аст.
154. Агар ба хўрдани лаќониќ (лакона, рўдаи ба гўшт оканда ва
пухта) алоќа дорї, пас ба чизњое монанди гарданњои писарони нозукандом таваљљўњ кун (лакона ба гарданњо ташбењ шудааст).
Ба љомеи лаззатњо аз њайси покї ва некї, ки шахси моњире дар
пухтани он њаќќи онро адо кардааст.
Он (лакона)-ро бар рўи сих њангоми пухтан мебинї, ки чун
зангие аст, ки бо зеварњое, ки иборат аз гарданбандњост, ороста шуда
(тарашшуњот ва кафи гўшт, ки чун ќатароти араќ аст, ба гарданбанд
ташбењ шуда).
Баъзе аз онњо монанди гулўбанд овезон ва баъзе дар васат бад-он
баста аст.
Пас њољати маро баровар, Худо туро ба некї расонод, ки чунон
њољатманде њастам, ки ба шарти дўстї вафодор аст ва муњаббати вай
бешоиба аст.
155. Он фаввора ба сўи абр бозмегардонад он чиро аз резиши
боронњо бар замин фурў рехтааст.
Њар маљлисе аз маљолиси вай орояндаи унс ва афзояндаи шавќ
буд ва ў њам сероб мекард, рањм бар ташнагї меафзуд, њам афрўзанда
ва њам хомўшкунанда буд.
156. Басо авќот дўсти бечиз ба ифои њуќуќи ёрон тавоної надорад.
Ва агар бахшише кам шуд, вафо дар дўстї ва рафоќат кам
намешавад.
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Ба ночизии некии ман парда бипўш, даридани пардаи дўстї раво
нест.
157. Ба ман гуфтанд, ки дар корњо нармї кун, зеро он василаи
растагорї аст ва молидани пистони шутур барои дўшидани шир бо
бас-бас гуфтан (бас-бас овозе барои ром кардани шутур аст) анљом
мегирад.
Аммо ман рифќ ва нармї кардам ва ба фазлу неъмате нарасидам,
зеро бас-бас гуфтан ба бузњо суде намебахшад.
158. Хўйњои ў монанди канорањои буни найза (ё пайкон) буд,
аммо ман бо онњо рифќ ва нармї кардам, чунонки бо шишањо кунанд.
То он ки барои ман чун кураи махлут ба шањд (асал) гаштанд,
чунин аст оќибати илољ ва кўшиш.
159. Бингаред, ки чї гуна рўшноињо хомўш ва моњњо соќит мешаванд.
Инчунин кўњњои устувор фурў мерезанд ва инчунин дарёњо дар
хок фурў мераванд (аз марги Абўсулаймон ба хомўшии нур ва суќути
моњ ва љуз он таъбир мекунад).
Ќазову ќадар бо тирњои худ сутудатарин шахсро аз њайси дину
мурувват ва фазл њалок кард.
Мард касе, ки дунё бар хиради ў ѓалаба наёфт ва ўро нафирефт ва
бар ў чирагї натавонист.
160. Эй Абулќосим, маро ба дўстии худ бо моли кўњна бандаи
худ кардї, чунон моле, ки бахшиши тозае аз эњсони беминнати ту ба
дунболи он омад.
Он гоњ ки неъматњоро дучандон кардї, сипоси маро заиф намудї,
чунонки оби фаровон гиёњро заиф кунад.
Номае пури тароиф аз сўи ту ба ман расид, номае, ки аз атрофи
тароифи он некињои тоза намудор буд.
(Он нома) сањифаи некї ва эњсон буд, чунонки агар сањифањо
онро бубинанд, дар баробари зебоии он ба саљда меафтанд.
Ба сабаби он нома љавоне мусоид ба ман фаро расид ва рўзгори
мувофиќ намудор шуд.
Ва низ рўзгор дар њоле, ки ситамкор буд, ба ман додгар шуд ва
боди тунди он ба насим табдил ёфт.
161. Яъне Абулаббос, ки шамшери давлати ў (султон, ишора ба
лаќаби ў, яъне Њусомуддавла) ва ќоиди лашкари ў ва соњиби њуљљоби
остона (њољиби бузург) ўст.
162. Њон, аз ман ба султон насињате бирасон, панде, ки ба дунболи он дўстї ва раъйи озмуда ва устувор аст.
Аз ављи хуршед гузаштї дар иззу баландї ва њамаи ононро, ки
њукумат доштанд, ба ќањр мутеъ кардї.
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Пас ин љунбишњои ранљафзо чист, ки ба онњо идома медињї?
Сабр кун, зеро ављи хуршед њаракат намекунад (њол он ки ту аз он
даргузаштаї).
163. Ду ѓазваи ту бо асбони хуб ва лоѓармиён дар њоле, ки амр
бисёр муњим буд, баљо ва хуб буд.
Он гоњ, ки пўсти осмон сабз набуд (пўшида аз абр буд) ва зимистон
низ гушодарўї надошт (туршрў буд).
Њамоно рўзњои неки ту аз Рум рўзњое буд, ки субњгоњ ва шомгоњи
онњо сурх буд (ба сабаби хунњои рехташуда).
Он рўзњо гўё ба василаи хунњое, ки дар айёми нањр ва ташриќ (се
рўз пас аз иди Ќурбон) рехта шуда, нишондор шуда буданд.
164. Он саворон чун љин буданд, ки бар љин (асбоне монанди љин)
савор буданд, агарчи башар буданд ва гўё ба василаи сўзанњо ба асбон
дўхта шудаанд (бар пушти асб њаракат намекарданд).
165. Аз Маън ва бечизии ў (ба сабаби зиёдаравї дар бахшиш) ба
Абўвоќиди Язидї паноњ бурдам.
Аммо монанди касе будам, ки аз ранљи борони андак, ки аз абри
раъднок мерезад, ба резишгоњи об (бом ва љуз он) паноњанда шавад.
166. Дар атрофи он дарёи љавшанњо мављ мезад ва кўње сиёњ аз
саворон дар њаракат буд.
Навоњї бо он сипоњ муставї (ё гарм) шуда буд, гўё хаёлњои
пароканда (ё кўњњо) гирд меоянд ва муназзам мешаванд.
167. Лашкаре, ки ба шарќу ѓарби замин дар њаракат ва њамла аст
ва дар гўши бурљи Љавзо аз он замзамањо афтодааст.
Дар он лашкар ањли њар забоне ва уммате гирд омаданд ва нурсон
љуз тарљума ва тафсир намефањманд.
Худойро ваќте аст, ки оташи ў хиёнатро об мекунад ва љуз
шамшер ё диловарї чизе намемонад.
168. Эй шамшери дини Худо (султон Мањмуд) чї ќадар мўљиби
хурсандии душманон мешуд, агар шамшерат монанди адолати ту ба
њангоми сулњ додгарї мекард (аммо шамшери ту дар љанг бо душман
љоир аст, шоир бо баёни њар ду хислат: адл дар замони сулњ ва љавр дар
љанг, султон Мањмудро мадњ мекунад)
Дар љанг ононро ба найзаи худ нишона накардї магар ин ки
найзаи ту ба тињигоњи эшон исобат кард.
Майдони љанг аз хуни (ё кафи) гулўњо сурхранг аст ва об ба
сабаби хуни синањо сурхи сафед аст.
Гарду ѓубор (ба љињати тарокум) гўйї љомае аст ки ба нигори
каркасњо нигошта шуда (мурод каркасњои нишаста бар љифањост) ва
замин чун фарше аст ки гўё ба суратњои асбони хуб (ки кушта шудаанд)
мунаќќаш гардида.
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Уќоб бар болои дирафш мепарад ва боз (парранда) дар миёни
саворон ба шахсе афтода дар майдони љанг фаро мерасад.
Ва алифњои сутури саворони ту найзањое аст, ки ба хун
нуќтагузорї шуда ва олуда гардида ва бад-он нигошта шудааст.
169. Њаќ ошкор шуд (мурод тасаллути султон Мањмуд бар Хуросон аст), дар њоле ки пояњои он устувор ва ситораи он болораванда ва
бинояш олї аст.
Ва дар њалок афтоданд паймоншиканон ва ситамкорон ва
гумроњон ва тоѓиён (маќсуд Эликхон ва дигарон аст).
Чї чиз шуморо нисбат ба Мањмуд маѓрур кард, подшоње, ки ба
њар забоне амсоли ўро сутудаанд?
Абулќосими бузургвор, ки сояи Худо дар замин ва баргузидаи
Худои маннон аст.
Душмани ў дар хатари нобудї ва нишона барои маргњо ва
ѓамњост.
Подшоњ аст, вале дар њаќиќат, ба аќидаи ман, фариштае аст ба
сурати инсон.
Њиндро бо шамшери ямонї гирифт ва агар бихоњад, Яманро низ
бо шамшери њиндї тасарруф мекунад.
Шамшери ў ва марги ду тараф гаравгузорї аст (монанди ду асбе,
ки дар мусобиќа бар онњо шартбандї кардаанд), ки ба сўи гурўњњои
душман мешитобанд.
Савганди маро бовар кун, ки ба зудї њар шамшери ямонї њаќќан
дар баробари шамшери яминї (Яминуддавла Мањмуд) хозеъ ва ром
хоњад шуд.
170. Оё надидї, ки ман дар сафари худ ба сарвату орзуњо расидам
ва амирро дидам?
Ва чун амир дар ман нигарист, ки хокро мебўйидам (дар
баробари ў ба хок афтода будам) дар њоле, ки шахсе будам, ки абирро
намебўйидам.
Ман (амирро) марде дидам, ки ба андозаи пурии чашми мардуми
замона аст (Њамаи мањосине, ки дидагони мардум мутаваљљењи онњост,
дар вай љамъ буд) ва чун абр бартар ва чун Сабир (номи кўње дар
Макка) устувор аст.
Оли Фареѓунро дар некињо дасте дароз аст ва баъд узрхоњї (аз
андак будани бахшиш) аст.
Мулкро аз даст намедињад касе, ки шигифтовар аст ва мардумро
ба орзуњо мерасонад (ё омодаи расидан ба орзуњост) ва тахтро масрур
мекунад, ваќте ки ба иќоматгоњи онон ворид шудам, неъмату мулки
бузургеро мушоњида кардам.
171. Банї Фареѓун гурўње њастанд, ки дар чењрањои эшон нишо364
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наи њидояту рифъат аст ба сабаби сарвариву бузургї.
Гўё аз сиёдату бузургворї офарида шудаанд ва соири мардум аз
гилу салсоланд.
Њар киро аз эшон бубинї, мегўйї, ки: Ин бузургвортарини эшон
дар ќадру манзалат ва сахитарини онон дар базли љону мол аст.
Эй он, ки аз ман мепурсї, ки чї чиз аз онон ба даст овардам,
суолро бигзор ва бархез ва бар њоли ман нигоњ кун.
Оё намебинї, ки њоли ман ба василаи онон чи гуна ороста
гардида, оё њоли маро мавќеи њаракат надида будї?
Пас, агар аз сипосгузории неъматњояшон хомўш бошам, ба
сабаби нотавонии ман аст, на ба сабаби он ки (амдан) тарк карда
бошам.
172. Агар он кўњ (киноя аст аз Тойеъ) барафтод, пас аз он буд, ки
муддати дарозе барафрошта ва побарљо буд.
Ў бар њамаи ќуллањои маљду азамат (яъне подшоњону амирон),
ки ба арзу тўл ба сўи бузургї шитофтаанд, бартарї дорад.
Бузургворе аст, ки назар меандозад ва бузургонро мебинад, ки
дар баробараш истодаанд (ё мувофиќ ва фармонбаранд).
Эй ёрикунандаи дин (яъне Тойеъ), ки замона аз ў (аз дарки
камолоташ) нотавон шуд.
Эй шамшери маљду азамат, ки ба дами он шамшер шикастагињо
расид.
Эй ситораи эњсон, ки торикї ѓуруби туро ба таъљил андохт.
Таассуф мехўрам ба шахси даргузаштае, ки умраш сипарї шуд ва
ба ин ки ивазу љонишине барои ў намебинем.
173. Бо шодмонї ба ў байъат кардам ва агар дастам ба байъати ў
боз намешуд, ангуштонашро мебуридам.
Кист, ки ба сўи ў дасташро дароз накунад (байъат накунад), Худо
дасташро бибурад ва људо гардонад.
174. Дасти ман ба сўи байъати Ќодир Биллоњ пешї љуст, он гоњ
ки дасти таќдир бо ў њамќисм гардид, рў гардонидани касе, ки аз ў рў
гардонид, ба байъаташ зиёне надорад, зеро Худованд бо навиштањои
нуњуфтаи осмонї байъати ўро устувор гардонид (мурод аз навиштањо
Ќуръон аст ва «макнун», яъне нуњуфта ишора аст ба ояи «фї китобин
макнун»).
Ман ўро шоистатарин касоне медонам, ки рўи рег (хок) ќадам
гузоштаанд, барои виросату љойнишинии ашхоси бузургвор ва
боманоату гушодарў ва сарварони некўкору маъруф.
Дилро дар сурате, ки ибо кунад, аз худ дур мекунам ва чашмро
агар аз њаќ удул намояд, аз реша бармеандозам.
175. Дар миёни гурўње, ки занги оњан либосашон ва атри эшон
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хуни сурхранг андаруни баданњо бувад.
Гург аз хўрдани аъзои бадане, ки найзаи онњо бад-он исобат
карда, худдорї мекунад, зеро пур аз шикастањои найзањост.
176. Мардум ба гарониву ќањту бало гирифтор шудаанд, ки
миёни онњо дар тадовул аст.
Њар кї хонанишин бошад ва хонаро тарк накунад, аз гуруснагї
мемирад ё ба чашм мебинад, ки мардум ўро мехўранд.
Аз хона берун машав барои њољат ё ѓайри њољат ва дарро ба рўи
худ бибанд, чунонки бастани он устувор бошад.
То гуруснагон туро шикор накунанд ва дар шўрбо туро напазанд.
177. Худоро дар бораи маќомоти баланди ту сирре аст ва сухани
душманон ќисме аз њазён ва сарсом аст.
178. Агар ин сол, ки дар он бо султон муќовамат кардаед, шуморо
ба шигифт овардааст, дар соли оянда ба Њимс, ки дар он љо шикаст
хўрдаед, бозгардед.
Њамоно шамшери рангин (киноя аз султон Мањмуд), ки бад-он
кушта шудаед, дар дасти ќотил аст.
179. Њангоме ки дидам, ки ўро куштаам, бар вай пушаймон шудам, вале чї мавќеи пушаймонї буд?!
180. Абулаббос дар бахшиш кардан ба касе, ки талаби људ кунад,
бар борони оѓози бањор мазият дорад.
Дар яке аз дастњояш марги гурўње (ба василаи шамшер) ва дар
дасти дигар зиндагї аст (ба василаи бахшиш) барое касе, ки бад-ў
умедвор бошад.
Дунё барои ту хозеъ ва наздик шуд, пас оё љуз ин маќоме њаст,
ки ту бад-он боло равї? Ва иќболу некбахтї ба сўи ту омад, то он љо,
ки ба манзалаи њадаќаи (яъне, сиёњии чашм) чашм шуд ва ту нури он
њастї
Пас ба њазорон наврўз бо шодкомї бирасї, дар њоле ки бахти
олї бо зиндагии мураффањ дошта бошї.
181. Зане - зангии нармбаданро ба сўи ќавм овард, то њар кас аз
собиќ ба вай ишќ дошт, бо ў никоњ кунад.
Яке баъд аз дигаре ба сўи ў бархостанд ва кори эшонро на гуноњ
донистем ва на мўљиби сарзаниш (луѓз аст дар бораи дег ва мурод аз
нармбадан хўроки таги дег ва маќсуд аз никоњ истифода аз он аст).
182. Дунё ва зеварњои онро монанди соѓаре мебинам, ки аз гурўње
ба гурўњи дигар давр мезанад.
Пас ба касе рањму ибќо намекунад, чунонки соѓар низ дар дасти
ошоманда баќо ва давом надорад.
Ман ањди ўро (он шахсро) то зиндаам, њифз хоњам кард, зеро
њифзи ањд аз хушии табиат аст.
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183. Эй чашм, бо хуни резони худ људ кун бар љавони озода Абулќосим.
Наздик буд, ки марги ў маро нобуд кунад, агар тасаллии ман бо
Абулќосим (Расули акрам) намебуд.
184. Мардон ба василаи падарон ва замонњо ба маќоми баланд
мерасанд ва њамчунин мардон бо писарон баландпоя ва ороста мешаванд.
Чи басо падаре, ки ба василаи писар ба теппањои шараф боло
рафта, чунонки ќабилаи Аднон бо Расули Худо сарбаланд шуданд.
185. Њар гоњ касе бинои корро бар парњезгорї бигзорад, мабонии ў пойдор мемонад.
186. Ба ман хабар доданд, ки пас аз ту, эй Кулайб, оташ барафрўхта
шуд ва ањли маљлис пас аз ту ба якдигар дашном доданд.
Ва дар бораи њар кори бузурге сухан гуфтанд, чунонки агар
ту назди онон њозир будї, сухан намегуфтанд ва хомўш мешуданд.
(Манзур аз оташ, оташи мењмоне аст, ки бо вуљуди Кулайб њаргиз дар
миёни ќабилањо њељ кас оташ барои мењмоне равшан намекард ва ин
кор ба сабаби эњтиром ба Кулайб буд).
187. Гўё дар миёни кўњи Њаљун ва Сафо мўнисе набуда ва дар
Макка касе шабзиндадорї накардааст.
188. Некї дар воќеъ ба соњибаш анљом шуда, пас њар некї, ки
кардї, туро хурсанд мекунад.
Ва бадї дар воќеъ ба худ кунанда анљом шуда, пас њар баде, ки
кардї, туро њалок ва нобуд мекунад. (Њар чї кунї, ба худ кунї - Гар
њама неку бад кунї).
189. Асбон аз бисёрии асирон, ки рўи кафали худ њамл карданд,
дар пўсти онњо нишастангоњи дигаре ба вуљуд овард.
190. Кўшишро чун осиёбе фарз кун, ки оби дарё онро ба њаракат
меоварад, аммо ќутб надорад, пас бо чї чиз онро мегардонад?!
Бисёрии пари гунљишк ўро ба парвоз вомедорад, аммо аз миёни
паррандагон каргас њам (бад-он тавоноие, ки дорад), агар бе пару бол
бошад, меафтад.
191. Шахси љавонмард ва сарвар, ки худ ба бузургиву сарварї
расидааст, бо он касе, ки њам бузург аст ва њам бузургзода, баробар
нест ва шахси ахир ду сиёдат дорад (сиёдате аз худ ва сиёдате маврус).
192. Эй халифа, агар аз Оли Абўтолиб њастї, аз яке аз Банї Тоњир
духтаре ба занї барои писарат бихоњ.
Пас агар он ќавм туро ба худашон њамтову куфув бидонанд,
дар ботину зоњир дар ин сурат модари он, ки ба вай нисбати сафоњат
додан хузия аст, ки базри (фарљи) ўро бо дандонњои бозпасин (осиё)
гоз мегирад.
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193. Њар кї зањри марговарро бинўшад, шоистаи он аст, ки гирифтори дандонњои даррандаи маргњо гардад.
194. Чунин аст шамшерњои њиндї, ки луббаи онњо кунд мешавад
ва гоње овезгоњи гарданбандњоро мебуррад.
195. Атса кардам бо бинии шомих ва дастњои ман ба Сурайё расид, дар њоле ки нишаста будам, на ба по истода.
196. Ба амир бигў, ки Худоро парастидї ва бандагї кардї, то он
љо, ки фил бандаи ту шуд.
197. Кушташудагон ва афтодагон рўи куштагони дигар чунон
аст, ки гўё пўстњои ононро (куштагон) ба гиёњи шайён ва њино олудаанд.
198. Фиќњ танњо фиќњи Абўњанифа ва дин дини Муњаммад ибни
Каром аст.
Касоне, ки мебинам эшонро, ки ба Муњаммад ибни Каром
нагаравидаанд, карим ва бузургвор нестанд.
199. Њар кї бо шабњо њамнишину мусоњиб бошад, ба вай фирефтани дўст ва гуфтори муњолро меомўзад.
Ва пешомадњову корњоро бар вай дигаргун месозад, то он љо, ки
ба вай нишон медињад, ки мўрчагон кўњњоро њамл кардаанд.
200. Худованд барои ман чањор чизро фароњам овардааст, ки
иззату хушњолии ман ба онњост:
Расидан ба илму ошомидани гуворо, фарохии зиндагиву осудагии
хотир.
201. Абдуллоњ (ибни Тоњир) тарси интиќоми худро бар (њама
чиз, њатто њашарот) шаб чунон пароканда кард, ки аќрабњои он низ
намељунбанд.
202. Оњ аз сафаре, ки бозгашт надорад, оњ аз њасрат бар соњибон
ва арбоби аморат.
Оњ аз хобгоњи амире, ки љонњо фидои ўст, чунон хобгоње, ки рўи
фарши регу хок аст.
Вай Наср ибни Амир Носири дини-л-Лоњ, садри љангњову
мењроб.
Соњиби лашкар ва марвориди шарќ ва тољи фахру паноњи
каримону нависандагон буд.
203. Хабар бидињед ба њар ќабилае аз арабњо марги љавонмардеро,
ки ба манзили нобудї (ќабр) ворид шуд.
204. Агар чизе љуз марг ба сўи ў меомад, бародараш бо шамшерњои
бурранда ба муќобалаи ў мешитофт.
Яминуддавла подшоње, ки умеди мардум ба ўст, субњи дин ва
чароѓи мафохир аст.
Валекин ќазои илоњї шуданї аст, чунонки бинињо бо зарбаи
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сахти ў хор мешаванд (хор шудани бинї киноя аз хории одамї аст).
205. Назди Наср фурў оед ва ба ќабраш бигўед, ки абрњои
субњгоњї бо боронњои паёпай туро сероб кунод.
Эй ќабри Наср, ту нахустин њуфра аз замин њастї, ки барои
бахшишу карам хобгоњ гардидааст.
Ва эй ќабри Наср, чи гуна људи ўро пўшонидї, дар њоле ки
хушкиву дарё аз бахшиши ў мамлўъ буд.
Оре, људи ўро дар худ љой додї, зеро мурда буд ва агар зинда
мебуд, танг мешудї ва шикофта мешудї.
Љавонмарде, ки пас аз марги ў толибони бахшиш бо некињояш
зиндагї мекунанд, чунонки маљрои сел пас аз сел чарогоњ мегардад.
206. Пешомадњо ба занони оли њарб чунон њодисае пеш овард, ки
хирадњои худро бохтанд ва ѓофил шуданд.
Он њодиса мўњои сиёњи ононро сафед ва рухсорањои сафедашонро
сиёњ гардонид.
207. Шабњо дар торикињои худ гиристаанд барои марги шахси
бузургворе, ки чароѓи мардум буд.
Пас ситорагони дурахшони шаб аз љумлаи чизњое аст, ки аз
чашмони ашкрезаш (ќатароти ашк) ба вуљуд омадаанд.
208. Њар кї ба марги амири мо шодмон гардад, пас њангоми рўз
назди занони мо биёяд.
Ононро мебинад, ки њиљоб барандохта навњаву нудба мекунанд њангоми субњ пеш аз равшан шудани сањар.
Рўйњои худро мехарошанд барои љавоне, ки хисоли пок ва ному
шўњрати хуб дошт.
Рўйњои худро ба љињати риояти њиљоб пўшида медоштанд, вале
имрўз мавќее аст, ки барои бинандагон ошкор мешаванд.
209. Насими мушке, ки меояд, бўи њанути ў нест, балки бўи номи
неки баљомондаи ўст.
Ва он чи мешунавед, садои љанозаи ў (бонги мардум њангоми
њамли љаноза) нест, балки садои шикастани камарњои ќавм (ба сабаби
марги сарварашон) аст.
210. Эй ќавм, љомаи сафед зевари шумо нест, дар њоле ки шумо
мавлоиро аз даст додаед, ки саросар карам буд.
Њамагї бењтарин љомањоятон (либоси сиёњ)-ро ба худ
баргардонед, њамоно пўшидани либоси сиёњ дар азои шахси фаќид
лозим аст.
211. Эй рўзгор, бигир он чиро, ки кардї, зеро њамаи он чи мардумон аз он метарсиданд, солим ва бебим гардид (Пас аз марги Наср
њар чи хоњї бикун, чи мардум аз вай метарсиданд ва ту ўро аз миён
бурдї, бино бар ин аз чизи дигаре бим надоранд. Яъне бо куштани ў
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муњоботи худро аз даст додї).
Пас аз он ки Насрро ба хок бурдї ва пўшонидї ва дигар чї касе
ба вафои ту умедвор мешавад.
Ў касе буд, ки хулќу табиати неке дошт ва макраматаш лазизтар
ва ахлоќаш покизатар буд.
Шигифтовар аст ва аљоиб фаровон аст ин ки туро сарзаниш
намекунанд, дар њоле ки коре сазои маломат кардаї!
Эй рўзгор, чаро дар муддати дароз худ дар боѓњои маолї,
гиёњони бориз (гиёње, ки дар оѓоз мерўяд) ва анбўњро мечарї (љавонон
ва миёнсолонро нобуд мекунї).
Эй рўзгор, туро бо каримони хирадманд чї кор? Туро чї зиён
дорад, ки каримеро ба њоли худ бигзорї?
212. Пеш аз ў пайѓамбари мо Абулќосим (с) - нури мубин бо марги писараш - Ќосим мусибатзада шуд.
Ва ба Ќайс ибни Осим њодисаи писарашро (кушта шудани ўро)
хабар доданд, вале чењрааш дигаргун нашуд
Ва Алї (р) дар маќоми тасаллият ба Ашъас дар њоле, ки метарсид
вай муртакиби гуноњ шавад, чунин гуфт:
Оё ба бало (марги фарзанд) сабр мекунї ва оромиш меёбї барои
ризои Худо, то маъљур бошї, ё ором мешавї - чун ором шудани
чањорпоён.
213. Нобуд бод ин марг, ки чи гуна ба ќарќи (љои њамвори) ќасри
баланду устувори ў (шахсе, ки марсия дар бораи ўст) боло рафт!
Ва аз он саворони мутааддид ва найзањову шамшерњои бурранда
гузашт!
Ман дар кори марг дар шигифт мондам, вале кори марг шигифтї
надорад ва чун бияндешї, њамаи аљоиб дар он аст.
Ба љонам савганд, ки амир он гоњ, ки ба љанг пардохт, маргро ба
ѓорати љонњо ва ѓофилгир кардани сипоњиёни душман љарї кард.
Ва фатњи ќалъањоеро, ки мароќї ва маротиби онњо бисёр баланд
буд, ба вай омўхт ва ўро ба диловарї дар љангњояш ва андохтани
масоиб ва фурсат шумурдани шамшерзанї бино гардонид.
Пас ногањон (марг) бар вай (амир) монанди шери нар њамла кард
ва дур шуд, чунонки шутурони нар ба перомуни шутурони обистан
дармеоянд (ќароиб шутуроне аст, ки зодани онњо наздик бошад, ки љуз
шутурони бад бо онњо љуфт намешаванд).
214. Агар љанг бар куштани ў (мамдуњ) ѓалаба наёфта (дар љанг
кушта нашуда), бад-ин сабаб аст, ки бењтарин гиёњон бе он ки онњоро
ќатъ кунанд, пажмурда мешаванд (ба њоли табиї аз миён мераванд).
Оё намебинї, ки дарахтони борвар нигањдорї мешаванд, то он
гоњ ки худ пажмурда ва хушк гарданд?
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Он касоне, ки ба ќатл бо шамшер гиромї ва бузургвор мешаванд,
гурўње њастанд, ки ба камоли бузургворї нарасидаанд (кушта шудан ба
шамшер агарчи шањодат ва фазилате аст, аммо барои касоне шарофат
мањсуб мешавад, ки ба камоли бузургворї нарасида бошанд, на барои
касоне, ки њамаи маротиби фазлу бузургвориро доранд, ки барои ин
гурўњ иззату шарофат дар марг табиї аст).
Иззати зиндагонї ва иззати марг табиї дар сурате, ки гирд оянд,
хонаи шарофате барафрошта бар пояњое устувор месозанд.
Марг дар њоле саломат (марги табиї) медонем, ки хоси инсон
аст ва кушта шудан ба вазъи ногуворї хоси шерони дарранда (барои
рафъи шарри онњо) аст.
Ў (мамдўњ) шамшерро ба ситам дар тани касе ба кор набурд ва аз
ин рў дасти интиќоми љўяндае бар вай мусаллат нашуд.
215. Овози кабўтаре, ки бар дарахт нишаста ва овоз мехонад ва
бо дили зорикунанда бозї мекунад, њамчунон ба гўш мерасад.
Чи шудааст, ки ман рўзи равшанро чунон мебинам, ки гўё
мусибати дидаи дарднок љомаи сиёњ пўшидааст!
Ва рўзи равшан торик гардида, на офтоб рўшної мебахшид ва на
бадри мунир тулўъ кардааст!
Ман чизеро дидам, ки чашмони њеч бинандае онро надида ва
чизе шунидам, ки гўши шунаванда онро бозмегардонад.
Чї шудааст, ки чењрањоро мабњуту мутањаййир мебинам барои
зилзилае, ки воќеъ шудааст!
Ин њамон рўзе аст, ки ба дурустї аз забони шореъ барои љањониён
ваъда дода шуда буд.
Рўзе аст, ки ањволи ќиёмат дар он барпост, на молу на фарзандон
дар он судманд нест.
Инак кўње, ки пояаш љунбидааст, ба василае - бодњои сахт ва
тундбодњои њавлнок.
Љоњои сахти он пошида шуда ва аљзои он мутакаббири гарданкаш
(кўњ) ба осмон боло рафтааст.
Инак хуршеде, ки дар рўзи дароз ва гармои сахти он дарњам
печида шуда ва тира гардидааст.
Инак моње, ки бадри он шикофта шуда ва зарби тозиёнањо дасти
тозиёназанандаро шал кардааст.
Сустї бар ислом рух дод, чунонки ислоњи он бар муслињ душвор
гардид. (Ангуштони васладўз аз дўхтани васла нотавон шуд.)
Таассуф мехўрам ба шери аринї, ки дандонњои хокистарї
кафтори ўро мељўд.
Рубќаи фармони ўро аз гарданњо гушуданд, лекин ситаму кайфар
ба думболи онон меояд.
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Нофармонї намуданд ва њамаи онон шаќќи асои ягонагї
карданд, аммо њангоми даравидани кишт бар зореъ фаро мерасад.
Онон шербачагон ва бандагону сипоњиёнашро мусибатзада
карданд ва Худованд барои сазои онон кофї аст.
Љасади ўро дар майдони љанг тарк карданд, дар њоле ки њайрон
буд миёни дифоъкардашуда ва дифоъкунанда.
Бо занљири оњании устувор дўшњои ўро бастанд, пас ѓубори
пароканда шикофта гардид.
Подшоње буд, ки яќин кард, ки њаводиси марг бо шахси бесилоњ
њамон мекунад, ки бо зирењпўш мекунад.
Пас, бори сангинеро аз дўши худ сабук кард (либоси љангиро
дур андохт) ва ба шамшери барањна ва аз ѓилоф даромада ва бурранда
эътимод намуд.
Дастањоро бо нерўву њамлаи худ шикаст дод, љуз ќазову ќадаре,
ки бар пешонии дурахшонаш навишта шуда буд.
Пас, бори сангинеро аз дўши худ сабук кард (либоси љангиро
дур андохт) ва ба шамшери барањна ва аз ѓилоф даромада ва бурранда
эътимод намуд.
Дастањоро бо нерўву њамлаи худ шикаст дод, љуз ќазову ќадаре,
ки бар пешонии дурахшонаш навишта шуда буд.
216. Он суханро гуфтаанд, чї њаќ бошад, чї ботил, пас узрхоњии
ту аз чизе, ки гуфта шуд, аз бањри чист?
217. Ба он тифл њар рўз тирандозї меомўхтам, чун бозуи ў сахт
шуд, ба ман тир афканд.
218. Дар Љурбодиќон иќомат карданд, дар њоле ки њиммати ман
аз иќомат дар он љо, пас аз он ки нофармонї карда буд, шикоят кард.
Шањре аст, ки њангоме ки замона бордори мењнате тарснок
бошад, масќат раъс ва зодгоњи мењнат он љост.
Мо аз бўйњои шароби он љо маст шудем, моро њаракат дињед пеш
аз ин, ки пиёлаи шаробро бигардонанд.
219. Эй маломатгар, маро бигзор, зеро чизи муњолеро хостї, чї
гуна ором бошам дар њоле ки шутуронро афсор заданд!
Чаро суханчинон ваќте, ки маро диданд, ба сухан афзунї
медињанд, суханоне, ки монанди шамшерњо бар дилњо мегузарад.
Корвонњоро њаракат доданд, дар њоле ки дар каљовањои онњо
оњувоне сапед дар њиљлањои њарир нишастаанд.
Зане, ки пешонии дурахшон дорад ва боманоат аст ва ибо дорад
аз ин, ки њилол халхоли пойи ў бошад.
Бар болои шутурон шерона гандумгун барои муроќабат
нишастаанд, ки гўё морњои хабиси дароз њастанд.
Дар перомуни онњо синонњо медурахшад ва далеронашон воќеан
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далеранд.
Гурўње, ки чун овози субњро бишнаванд, чењрањояшон
медурахшад, гўё боѓњое њастанд, ки насими шимол онњоро механдонад.
Омода мешаванд барои њаракат ва љунбиш чун дайре, ки
галањояш даста-даста ба роњ меафтанд.
Шамшерњое ба сутунњои ќуббањо бастаанд, ки аз љалолу шукўњи
диловарон њикоят мекунад.
Гумон макунед, ки мо ањди шуморо фаромўш кардем ё аз шумо
ивазњое хостем.
Дилњо ба дўстии шумо мўњр хўрдааст, то он гоњ ки маргњо бо
сардии худ бирасанд.
Назре бар ўњдаи ман бошад, ки агар рўзе ба замини шумо фуруд
омадам, хоки онро сурмаи чашм созам.
Ва дили худро дар миљмарњои ишќи шумо хоњам сўзонид,
чунонки равѓан фатиларо месўзонад.
Ва њар оина хоки он љоро ба устухонњои сина хоњам часпонд ва
итлолро бо ашки чашмам сероб хоњам кард.
Мардуми Наљдро чї шудааст, ки барќе, ки аз поини Азиб (номи
мавзеъ – Н.Ѓ.) бархоста, маро ба шавќ меоварад.
Оё ба бемори ишќе, ки бандњояш об шуда ба сабаби мањрумият
аз висоли њабиб тарањњум мекунанд?
Дар тамоми рўз аз корвониён шуморо мепурсад ва ба
суолкунандагон аз шумо хабар медињад.
То он гоњ, ки торикї чодар афганад, тарси ишќ ба дили ў роњ
меёбад.
Кист, ки аз ман ба вазир пайѓоме барад, пайѓоме, ки шармомез
аст ва њовии суханони фаровон мебошад:
Чї басо тавќи неъмати машкури ту, ки дар гарданњост ва бо
занљирњо ба њам расидааст.
Замонаро чї шудааст, ки ту ёри љафои он њастї, сагњоро ба по
медорад ва шерони даррандаро нобуд мекунад.
Каримонро бо бузургвории манзалаташон гурусна мегузорад ва
ашхоси пастро сер мекунад.
Шахси пастро неъмат тоѓї мекунад ва њар андоза, ки бар
хушњолии вай афзуда шавад, бар бадиву нопокї меафзояд.
Оё ман он ситоишгари ту набудам, ки ањли фазилат ба фазоили
ман масал мезананд?
Ќасоиди ман, ки дар бораи ту гуфтаам, масири офтобро паймуд
ва даштњои њамвору кўњњоро тай кард.
Номи туро бо мадиња љовидон сохтанд, чунонки Ѓайлон (ибни
Салмаи Саќафї – шоири давраи љоњилият, ки дар соли 645 вафот кард
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– Н.Ѓ) бо санои худ Билолро љовидон кард.
Чаро дар замони ту ман ўњдадори боре сангин бошам, болотар аз
он чи кўњњо метавонанд њамл кунанд?!
Њамеша моли дунёро бихоњам ва рўзе набошад, ки моле андўхта
бошам?!
Љуз ин ки хисоли неку фазоил дар чењраи соњибони некї чун хол
аст.
Ман ба сањме расидам, ки љуз хирољ ба ман суде надод ва сангинии
он занљирњо буд.
Савганд мехўрам, ки агар пас аз људоии ман аз шумо маро
медидї, хаёлеро баробари худ меёфтї.
Ва болои гунаи ман усфур (гуле зардранг) медидї ва дар андаруни
либосњоям хилоле (чўби хилол) мушоњада мекардї.
Ман ба хусни раъйи ту паноњ мебарам, аз ин ки дар миёни лаимон
шахси хору залилеро бубинам, чунонки мебинї.
Маро ба сўйи ту љуз фазл василае нест ва фазл дар назди ту
мўљиби эњсону инъом аст.
Пас бо он чї салоњ дидї, ба ман инъом кун ва ман сипоси туро
дар њамаи њолот пас аз ту парокандаву мунташир хоњам кард.
220. Эй писари Муъинуддин, дараљоти баланд дар гарави дониш
комил аст.
Ва њамоно мард ба адабу дониш ифтихор мекунад, на ба шуѓле,
ки дорад.
Ва шарафи баландтар касерост, ки орзуи орзумандон бад-ў
тањаќќуќ ёбад.
Рўйи ту маро шодмон мекунад, зеро ман касе њастам, ки ошиќи
рўи марди фозилам.
Андак маќоме, ки дар фазл дорам, маро хушњол мекунад, агарчи
молу сарват надорам.
Ва ба љуз он ањамият намедињам, агарчи дунё мутааллиќ ба нодон
бошад.
Ману ту ду ширхораем, ки аз пистони пуршири бузурге ба
дараљоти баланд шир мехўрем.
Ва миёни мо наздиктарин хешу пайванд аст, агарчи насабе, ки
моро ба якдигар бипайвандад, дур аст.
Ба сабаби дўстї, ки бо ту дорам, зане зебову сапедандом аз ту
хостгорї мекунам, агарчи њамгинон ба зани сахтзо роѓиб бошанд.
221. Неъмати Худоро наметавон зишт донист, аммо чи басо дар
бораи гурўње зишт ба шумор меравад.
Тавонгариву нури бањљати ислом њеч як ба рўи Абўяъло шоиста
нест.
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Љомаву амома ва асбу чењра ва ќабову ѓуломи вай њама чиркинанд.
222. Зишттарин чизе, ки дар он рўз ба чашм намоён мешавад,
равшании риш аст, ки ба љомањои хизоб пўшонида шавад (сафедии
риш олуда ба хизоб аст).
223. Шигифто аз Анўшервон, он марди бузург, ки ба њоли мардуми дуну сифла комилан ошно буд.
Ононро аз даст бурдан ба хома боздошт, то фарзандони озодагон
дар кори худ забуну хор нашаванд.
224. Кордониву њушёрие, ки ў дошт, нишонањои дурусте буд барои ман. ки вай зуд мемирад.
225. Эй нафс, бо рањмкунандагї худро оро дењ, ки он чизе аз он
парњез мекардї, ба вуќўъ омад.
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ФЕЊРАСТИ НОМЊОИ КАСОН
А
Аббос ибни Абиабдун
Аббос ибни Њамдун
Абдконии Завзанї
Абдлаконї (Абдконии Завзанї, Абдулкофї ?)
Абдуллоњ ибни Абдурраззоќ
Абдуллоњ ибни Ѓурайр
Абдуллоњ ибни Муњаммад Носињї (Абўмуњаммад-ќозиюлќуззот)
Абдуллоњ ибни Тоњир
Абдуллоњи Котиб
Абдулмалик ибни Мокон
Абдулмалик ибни Нўњ
Абдулмалики Воиз
Абдулњамиди Котиб
Абдумуноф
Абдуррањмони Порсї
Абдуррањмони Фаќењ
Абоамри Бастомї
Абўабдуллоњи Асамї
Абўабдуллоњи Тої
Абўабдуллоњи Хоразмшоњ
Абўалии Балъамї
Абўалии Домѓонї (Имодуддавла)
Абўалии Насафї
Абўалии Њамула
Абўалии Њомї
Абўалии Симљўр (Абўалї ибни Симљўр)
Абўалї ал-Њасан
Абўалї ал-Њасан ибн Њамула
Абўалї ибн Абилќосими Фаќењ
Абўалї ибн Абилњусайн Муњаммад ибни Иброњими Симљўр
Абўалї ибни Абилфаворис
Абўалї ибни Баѓро ал-Њољиб
Абўалї ибни Илёс
Абўалї ибни Нўштекин
Абўалї ибни Тоњир
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Абўањмад ибни султон Яминуддавла
Абўбакр ибни Абиљаъфар Муњаммад ибн ал-Атобек ас-Саъид Элдигиз
Абўбакр Муњаммад ибни Исњоќ Мамшод (Мањмшод, Абўбакри
Мањмшод)
Абўбакри Хоразмї
Абўзакарийё
Абўиброњим ибни Нўњ ибни Мансур
Абўисмоил Саъид ибни Абилмафохири Исфањонї
Абўисњоќ - соњиби девон
Абўисњоќ ибни Алптегин
Абўисњоќи Собї
Абўисо Мунаљљим
Абулаббос
Абулаббос (Њољиб)
Абулаббос ибни Љойї
Абулаббос Маъмун ибни Маъмуни Хоразмшоњ
Абулаббос Фазл ибни Ањмад ибни Фазл
Абулаббоси Заббї
Абулаббоси Тош
Абулало Соид ибни Муњаммад
Абулбаракот Алї ибни Њусайн
Абулќосим
Абулќосим Алї ибни ал-Њусайни Довудї
Абулќосим Алї ибни Њасан ибн Муњаммад ибни Абињанифа
Абулќосим ибни Абилњасан (саййидулвузаро)
Абулќосим ибни Симљўр (Абулќосими Симљўрї)
Абулќосим Муњаммад (с) –кунияи Расули Акрам
Абулќосим Муњаммад ибни Фазл
Абулќосим Њасан ибни Абдуллоњи Муставфї
Абулќосими Бармакї
Абулќосими Љаъдї
Абулќосими Фаќењ
Абулмузаффар Муњаммад ибни Ањмад ибни Мўњтољ
Абулмузаффар Наср ибни Носируддин
Абулмузаффари Базѓашї
Абулњасан Алї ибни Абдулазиз ал-Љурљонї
Абулњасан Ањмад ибни Азудуддавла
Абулњасан ибни Абиалї ибни Симљўр (Абулњасан ибни Симљўр,
Абулњасани Симљўр)
Абулњасан ибни Абилалои Соъид
Абулњасан Муњаммад ибни ал-Њусайни Мўсавї
Абулњасан Муњаммад ибни Муњрон
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Абулњасан Наср ибни Ањмад
Абулњасани Алавии Њамадонї (Сайид)
Абулњасани Алї (Абўалї)
Абулњасани Баѓавї
Абулњасани Муниъї
Абулњасани Њамулї
Абулњасани Тоќ
Абулњасани Хозин
Абулњорис Ањмад ибни Муњаммад
Абулњорис Мансур ибни Нўњ
Абулњориси Фареѓунї
Абулњусайн Абдуллоњ ибни Ањмад ал-Утбї (Абулњусайни Утбї)
Абулњусайни Љавњарї
Абулњусайни Музнї
Абулњусайни Њамулї
Абулњусайни Симљўр (Абулњасан ибни Симљўр , Абулњасани Симљўр,
Абулњусайни Симљўрї, Абулњасан ибни Симљўр)
Абулњусайни Хозин
Абулфаворис ибни Бањоуддавла ибни Азудуддавла
Абулфавориси Шерзил
Абулфазл
Абулфазл Абдуллоњ ибни Ањмад
Абулфазл Ањмад ибни Абдуллоњ ал-Миколї
Абулфазли Њиравї
Абулфазли Њољиб
Абулфараљи Майсара
Абулфараљи Совї
Абулфатњ Алї ибни Муњаммад ал-Бустї (Абулфатњи Бустї)
Абулфатњи Бустї
Абулфатњи Совї (Абулфараљи Совї)
Абулфутўњ
Абўљаъфар (Саййид)
Абўљаъфар (хоњарзодаи Мунтасир)
Абўљаъфари Зулќарнайн
Абўљаъфари Муњаммад
Абўљаъфари Њомї
Абўљаъфари Утбї
Абўмансур (Саолибї ?)
Абўмансур Ањмад ибни Абдуссамад аш- Шерозї
Абўмансур Арслонхон ал-Асам
Абўмансур Наср ибни Ромиш
Абўмансури Зовањї
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Абўмансури Испиљобї
Абўмансури Саолибї
Абўмуњаммад (Муњаммадшоњ)
Абўмуњаммад Абдуссалом ибни Муњаммад
Абўмуњаммад ибни Муњрон
Абўмуњаммади Носињї
Абўмуњаммади Фареѓунї
Абўмуњаммади Хозин
Абўназри Утбї ( Абўнасри Утбї)
Абўнаср ибни Абизайд
Абўнаср (подшоњи Ѓурљистон)
Абўнаср Ањмад ибн Алї ал-Миколї
Абўнаср Ањмад ибни Исмоил
Абўнаср ибни Азудуддавла
Абўнаср ибни Мањмуд ал-Њољиб (Абўнасри Њољиб)
Абўнаср ибни Муњаммад ибни Асад (Абўнаср ибни Рошид)
Абўнаср ибни Рошид
Абўнаср Утбї (мусаннифи «Таърихи Яминї»)
Абўнасри Миколї (амир)
Абўнасри Наззор (Азиз Биллоњ)
Абўнасри Њољиб
Абўнасри Утбї ( таѓои мусаннифи «Таърихи Яминї»)
Абўнасри Фареѓунї
Абўнасри Форсї
Абўњанифа
Абўњафс (амир)
Абўњотами Сиљистонї
Абўсаид ибни Абилъало Соид
Абўсаид Масъуд ибни Мањмуд (Масъуд ибни Мањмуд)
Абўсаид Шабибї
Абўсаиди Љўлакї (Абўсаиди Шўлакї)
Абўсаиди Рустамї
Абўсаиди Тої
Абўсањл
Абўсаъд ибни Дўст ал-Убай(й)
Абўсолењ
Абўсулаймони Хитобї
Абўтаѓаллуб
Абўтамоми Тої
Абўтолиби Маъмунї
Абўтолиби Рустам
Абуттаййиб Сањл ибни Сулаймон ас-Саълукї
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Абуттамњон
Абўфирос
Абўшуљоъ
Абўяъќуб
Авњади Њилолї (шоир)
Азиз
Азизуддин (Хоља)
Азудуддавлаи Дайламї (Амир, Абўшуљоъ)
Алии Кома
Алї
Алї ибни Бўя (Фахруддавла)
Алї ибни Маъмун ибни Муњаммад (Хоразмшоњ)
Алї ибни Муњаммад ибни Абилѓайс
Алї ибни Наср ибни Њарун
Алї ибни Њусайн Алавии Њамадонї
Алї ибни Фазл
Алоуддавла (Амири Саййид)
Амидулљуюш
Амир Арслон (аз умарои султон Мањмуд)
Амираки Тўсї
Амири Бор
Амр ибни Атноба ал-Ансорї
Амри Лайс
Анварї
Андбол
Ањмад ибни Муњаммад (вазир)
Ањмад ибни Њасани Маймандї (Шамсулкуфот)
Ањмади Хоразмї
Аристотолис
Арслон (Охурсолор)
Арслон Болу (Арслон Ёлу)
Арслон Љозиб
Арслонбек
Арслони Њиндубача
Асаѓтекин
Асаќтекин
Асфор ибни Кардавайњ
Афредун
Ашъас
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Б
Бадеъуззамон Абулфатњ ал-Њамадонї
Бадр ибни Њуснуя
Бадри Тўс
Балъамї
Баљалї
Банї Аббасї
Банї Тамим
Бањимол
Бањоуддавла Абўнаср ибни Азудуддавла
Барѓашї
Барўљибол
Бахтёр
Бектузун
Бектегини Фарѓонї
Бесутун ибни Банљосб
Бобї ибни Абисаид
Бойтуз
Боландбол
Боњартї (Тоњартї)
Борбак Љамолуддин Ай Ўбањ (Улуѓ Борбак Айбањ)
Буѓрољаќ
Буѓрохон
Булњусайн ибни Симљўр
Булњусайни Касир
Буср (Йуср ибни Мањдї, Бишр)
Бўшанљї

		

В

Валид

		

Г

Гуштосп

		

Ѓ

Ѓаффорї
ал-Ѓолиб Биллоњ

		

Д

Доро ибни Шамсулмаолї
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З

Заринѓул
Зиёд (ибни Убайяњ)

		

И

Ибн Абизайд
Ибн Амид
Ибн Банон
Ибн Муќаффаъ
Ибн ал-Мўътаз
Ибн ар-Румї
Ибн Сулаймон ал-Хитобї
Ибн Сурї
Ибн Фаќењ
Ибн Фўлод
Ибн ал-Хазрамї
Ибн ал-Љарроњ
Иброњим ибни Њилол ас-Собї
Иззуддин Муртазо Рай
Иззуддини Фаррух
Илёс
Имодуддавла (Абўалии Симљўр)
Имодуддавла (руљўъ шавад ба: Абўалии Домѓонї)
Инонљ Њољиб
Исмоил ( Амир Исмоил ибни Носируддин – бародари Мањмуди Ѓазнавї)
Исмоил ибни Аббод
Исмоил ибни Ањмади Сомонї
Исфандиёр
Исфањбади Фарим
Исфањсалор ибни Кўронкир

		

К

Кайковус (Ковус)
Калњад (Калчанд)
Кумайт (шоир)
Карими Атобакї
Киё ибни Фирўзон
Киёр (Киё, Киноз)
Ковус
Кўзнакиљ (Кўронкир, Кўрнакиљ)
Кўрнакир ибни Љастон
Кўртекин ибни Њаснон (Кўрнакир ибни Љастон, Кўркиз, Кўрнакир)
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Ќ

Ќадархон
Ќайс ибни Осим
Ќанљї Њољиб
Ќизил Арслон (Музаффаруддини Атобак)
Ќобус ибни Вушмгир (Шамсулмаолї)
ал-Ќодир Биллоњ
Ќорун
Ќосим ибни Муњаммад (писари Расули акрам (с))
Ќутлуѓ Инонљ

		

Л

Лайлї
Лайс
Лашкаристон ибни Абиљаъфари Дайламї
Лињом (шоир)
Лут

		

М

Мубаррад
Маљдуддавла Абўтолиб Рустам ибни Фахруддавла
Маљнун
Мањмишод (Абўбакри Мамишод)
Манинї (муаллифи «Фатх-ул-вањабї»)
Мансур (Халифа)
Мансур ибни Абдулмалик (руљўъ шавад ба: Мансур ибни Нўњ)
Мансур ибни Нўњи Сомонї
Манучењр ибни Ќобус (Фалакулмаолї)
Муњаззибуддини Котиб
Мањмуд ибни Сабуктегин
Мањмуди Ѓазнавї (султон)
Марврудї
Масъуд ибни Мањмуди Ѓазнавї (султон)
Маад(д) ибни Аднон
Муиз(з) (Халифаи Миср)
Маъљуљ
Маъмун
Маъмун ибни Маъмун
Маъмун ибни Муњаммад
Миёљаќ
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Мизроби Бушанљї
Музнї (руљўъ ба Абулњусайни Музнї)
Музаффаруддин (Ќизил Арслон)
Муайидуддин (вазир)
Муаййидий
Муаййидуддавлаи Бўя
Муин ибни Зоида
Муњалњал (шоир)
Муњамашод (Абўбакри Самшод)
Муњаммад ибни Аббос
Муњаммад ибни Абдуллатифи Хуљандї
Муњаммад ибни Абдуллоњ (Расули акрам (с))
Муњаммад ибни Абдуллоњ ибни Маймуни Хузї
Муњаммад ибни Абдулљаббори Утбї (руљўъ шавад ба: Абўнасри Утбї)
Муњаммад ибни Алиасѓари Љурфодиќонї
Муњаммад ибни Атобаки Элдигиз
Муњаммад ибни Вањсудон
Муњаммад ибни Киром
Муњаммад ибни Муњаммад ибни Абдуррањмони Розї
Муњаммад ибни Њусайн
Муњаммад ибни Фазли Њавонї
Муњаммадшоњ
Муњанно ибни Абўалї ибни Тоњир
Мўњсин ибни Тоќ
Мўсо Њољиб
Мутанаббї
Мухаммад ибни Исои Домѓонї

		

Н

Навосашоњ
Нуайм
Наср (Њољиб, Амир Наср)
Наср ибни Исњоќ
Наср ибни Носируддини Сабуктегин (Амир)
Наср ибни Њасан ибни Фирўзон
Наср ибни Таззи Шаробї
Носењ ибни Зафар (руљўъ шавад ба: Абушшараф Носењ)
Носируддини Сабуктегин (Амир)
Носируддавла Абўтаѓаллуб
Нўњ ибни Мансури Сомонї (Амири разї)
Нуруддин Муњаммад Вушоќ
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Нуруддини Кукља
Нуруддини Ќаро
Нуруддини Ќуръонхон
Нўштекини Кољ

		

О

Обсор (руљўъ шавад ба: Сакпол)
Ойтуѓмиш
Оли Наср
Олтунтош (Алтунтош, Њољиб)
Охурсалор (Арслон)

		

П

Писари Бектегин
Писари Њинду
Писари Симљўр
Писари Фаќењ
Писари Харкош

Р
		
Разї Абулќосим Нўњ ибни Мансури Сомонї (руљўъ шавад ба: Нўњ ибни
Мансур)
Рашомављ
Рољипол
Рукнуддавла
Рустам (ибни Дастон)
Рустам ибни Фахруддавла (руљўъ шавад ба: Маљдуддавла)
Рустам ибни Марзбон
		

С

Сабуктекин (руљўъ шавад ба: Носируддин)
Саѓтекин
Садид (руљўъ шавад ба: Мансур ибни Нўњ)
Сайфуддавла Мањмуд (руљўъ шавад ба: Мањмуди Ѓазнавї)
Сайфуддавлаи Њамдунї
Сайфуддини Рус
Сакпол (=Обсор)
Салломї
Салор ибни Бахтёр
Салори Харкош (Солор ибни Харкош, Салори Харкос)
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Сањбон
Саид ибни Абилмафохири Исфањонї (Абўисмоил)
Саид ибни Њисон
Саода
Саър
Сибавайњи
Симсомуддавла
Синонуддавла (Бектузун)
Сирољуддини Ќоймоз
Собї
Сом
Сомон
Соњиб ибни Аббод (соњиби Кофї)
Софї
Субошитекин
Сулаймон (бародари ал-Ясаъ)
Сулаймон (пайѓамбар)
Сулаймон (Њољиб)
Сулї (муњаддис)
Султонуддавла
Сурхаки Сомонї

		

Т

Текинхон
Тиљосб (Бинљосб, Биљосб)
Тоеъ Лиллоњ
Тоњартї
Тоњир
Тоњир ибни Њусайн
Тоњир ибни Фазл
Тоњир ибни Зайд
Тоњир ибни Халаф
Тош
Туѓонљаќ
Туѓонхони Турк
Туѓрал (султон)
Тузмиши Њољиб
Тузтош
Туртош (Тузтош)
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У
Улуѓ Борбак Айбањ
Ум(м) Салма
Умар ибни Абибакр ибни Мухаммад

		

Ф

Фазл ибни Марвон Мўътасим Биллоњ
Фалакулмаолї (Манучењр ибни Ќобус)
Фареѓун ибни Муњаммад
Фахруддавла Абулњасан Алї ибни Бўя
Фахрулмулк (вазир)
Фирўзон ибни Њасан
Фоиќ

		

Х

Халаф ибни Ањмад
Халил ибни Ањмад
Холид ибн ал-Валид
Хон (Буѓрохон)
Хоразмшоњ
Хусрави Фирўз ибни Рукнуддавла

		

Њ

Њабибуддин Љурфодиќонї (Муњаммад ибн Алиасѓар)
Њайдар ибни Ашкалї
Њасани Асадї
Њасан ибни Наср
Њасан ибн Тоњир ибни Муслими Алавї
Њасан Фодори Ќумї
Њайсам
Њом
Њонї ибни Абўалї ибн Тоњир
Њорис (Њовис)
Њорун ибни Эликхон
Њотам (Тої)
Њуљљољ (руљўъ шавад ба: Алї ибн Фазл)
Њусомуддавла Абулаббоси Тош (руљўъ шавад ба: Абулаббоси Тош)
Њусайн ибни Алї
Њусайн ибни Тоњир
Њусайни Асѓар
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Ч
Чангї ибни Самњї
Чандолбањур (Љандболбањур)
Чипол

Љ
		
Љаѓдї (Абулќосими Љаъдї)
Љамолуддини Азобањ
Љамолуддин Ой Абањ
Љамолуддин Ой Абањ Самирамї
Љандболбањур (Чандолбањур)
Љандрой
Љањинањ
Љастон ибни Ашкалї
Љастон ибни Доъї
Љаъфартекин
Љипол (Чибол)
Љомї (Абўљаъфари Њомї)
Ш
		
Шайх Љалил (руљўъ шавад ба : Ањмад ибни Њасан)
Шамсуддавла
Шамсулкуфот (руљўъ шавад ба: Ањмад ибни Њасани Маймандї)
Шамсулмаолї (руљўъ шавад ба: Ќобус ибни Вушмгир)
Шањриёр ибн Шарвин
Шарафуддин Алб Арѓун
Шерзайл (Шерзил, Шерзод)
Шоњшор
Шор (Шоњшор)
		
Эликхон
Элманку

Э

Я
		
Язид ибни Муњаллаб
Яминуддавла Мањмуд (руљўъ шавад ба: Мањмуди Ѓазнавї)
Янолтекини Фоиќї
Ясир ибни Мањдї
ал-Ясаъ
Яъљуљ
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ФЕЊРАСТИ НОМЊОИ АЌВОМУ
СИЛСИЛАЊО ВА ФИРАЌУ МАЗОЊИБ
А
Азд
Акрод
Акроди Хусравї
Алавиён
Алавї (Банї Тоњир)
Аљам
Араб
Атрок
Афѓониён
Аъроб (Араб)
Б
Банї Аббос
Банї Абдулмутталиб
Банї Исроил
Банї Марвон
Банї Њом
Банї Сом
Банї Тоњир
Банї Умайя
Банї Фареѓун (Оли Фареѓун)
Бухориён
Бўя
Г
Гел (Љел)
Гелониён
Гузконон
Ѓ
Ѓуз
Ѓузиён
Ѓур
И
Ислом
Истандорї
Исфандорї (Истандорї, Истифандорї, Исфандория)
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Д
Дайлам
К
Курд
Курди Гелон (Курогала, ќавм)
Курдони Шоњљонї
М
Мусалмонон
О
Од
Оли Аббос
Оли Абўтолиб
Оли Бањром (Сомониён)
Оли Бўя
Оли Ќосим
Оли Микол
Оли Муњаммад
Оли Њарб
Оли Њошим
Оли Салљуќ
Оли Симљўр
Оли Сомон
Оли Утба
Оли Фареѓун (Банї Фареѓун)
Оли Хуљанд
П
Порсї
Р
Румиён
С
Сагзиён
Саѓониён
Салљуќиён (руљўъ шавад ба:Оли Салљуќиён)
Самуд
Саффориён
Симљўриён (Оли Симљўр)
Сомониён (руљуъ шавад ба: Оли Сомониён)
Суннат (Мазњаби тасаннун)
Т
Тасаннун (Суннат)
Тозик (Тозї)
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Тозї (Тозик)
Турк (Ќавм)
Туркон (Турк)
Туркони Ѓуз (руљўъ шавад ба: Ѓуз)
Туркони Халаљ (Халаљ)
Х
Халаљ
Хоразмиён
Хуросониён
Хутан
Њ
Њинд
Њинду (ќавм)
Њиндувон (Њунуд, Њинду)
Ч
Чаѓониён (руљўъ шавад ба: Саѓониён)
Љ
Љел (Ќавми Гел)
Э
Эрониён
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ФЕЊРАСТИ НОМЊОИ ЉУЃРОФЇ
Абраш
Абўќубайс
Абевард
Арк (Ќалъаи Арк)
Арман
Астаробод
Афшин
Андарах
Ањвоз

А

Б

Баѓ
Баѓдод
Бадахшон
Байти њарз
Бакробод
Балх
Балхруд
Бањими наѓир
Бањотия
Бардсер (Вошањр)
Барна
Бароњима (руљўъ шавад ба: Ќалъаи Муниљ)
Баршўр
Басра
Бастом
Бахтёр
Бахус (Љувайн)
Биёр
Бобул
Бодѓис
Бомиён
Бузљон
Бурнамаз
Бурнамаз (Юзанд)
Буст
Бухоро
Бушанљ
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Бушанља
Вошањр
Вењанд

В
Г

Ганг
Ганљрусто
Гелон
Гургон (=Љурљон, руљўъ шавад ба: Љурљон)
Ѓ
Ѓарш
Ѓаршистон (Ѓарш)
Ѓазна (Ѓазнї, Ѓазнин)
Ѓазнї (Ѓазнин)
Ѓамдон (руљўъ шавад ба: ќалъаи Ѓамдон)
Домѓон
Дабованд (Дамованд)
Даббусияи Суѓд
Даљла
Дуруд
Дизак
Дамованд
Димишќ
Душан
Дењистон
Диёри Бакр
Дайлам

Д

З

Зобулистон (руљўъ шавад ба: Зовулистон)
Зоѓул
Зовулистон

И

Ибни Бањиљ
Испиљоб
Истандория (Исфандория)
Иство
Исфароин
Исфизор
Исфандория (Истандория, Исфандория)
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Истахр (Истарх)
Истарх (Истахр)
Исфањон
Исфањбад
Ироќ

К

Кабусон
Калод
Канљи Рустоќ
Каш
Кашмир (Ќашмир)
Каъба
Кирмон
Кот
Кошон
Кувошањр (Вошањр, Бардсер)
Кўњак
Каюстон

Ќ

Ќазвин
Ќалъаи Арк
Ќалъаи Ѓамдон
Ќалъаи Муниљ (Ќалъаи Бароњима)
Ќалъаи Натанз
Ќалъаи Фарзин
Ќањистон
Ќармисин (Кирмоншоњон)
Ќатавон (Ќийтон)
Ќашмир (Кашмир)
Ќийтон
Ќиннављ
Ќоин
Ќумис
Ќуњандиз
Ќусдор
Ламѓон
Маѓриб
Мадина

Л
М
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Мадинатуссалом
Макка
Марв
Марвруд
Мархиён
Машњади Доиъ
Миср
Мовароуннањр
Моймурѓ
Мољун
Мўлтон
Муниљ (руљўъ шавад ба: Ќалъаи Муниљ)
Муњаммадобод
Мўњра

Н

Нандуна
Нањри Мўсо
Насаф
Ниёзї
Нисо
Нисобур (руљўъ шавад ба: Нишобур)
Нишобур (руљўъ шавад ба: Нисобур)
Нордин
Норин
Нур
Обаскун
Озарбайљон
Озозвор (Озодвор)
Озодвор
Осї
Омул
Омулшат
Оњангарон
Пули Зоѓул
Панљњир(=Панљњар)
Пушанљ
Роњиб

О

П

Р
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Рухаљ
Рўди Боразм
Рўди Њаранд
Рум
Рўён
Рай
Сабир
Сањлон
Сория (Сорї)
Сипоњон
Сиљистон (Сиистон)
Садир
Сарандеб
Сарахс
Самарќанд
Симнон
Самир (Ќашмир)
Синор (Сибор, Симбор)
Синд
Сањлобод
Сањла
Сибор
Сайњун
Систон
Собунї (мадраса)

С

Т

Тонисар (Тонишар, Тањонисар)
Тонишар
Туркистон
Тирмид
Тоќ
Табаристон
Табарак
Табас
Тахаристон (Тахиристон=Тахористон)
Тахиристон
Тўс
Устунованд
Уммон

У
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Ўзканд
Форс
Фарин
Хостар
Хосак (Љаношак)
Хокистар (Хостар)
Ховас
Хутал
Хутан
Хуросон
Ханосак (Љаношак)
Ханошак (Љаношак)
Хор
Хоразм
Хаварнаќ
Хузистон
Хаёшак (Љаношак)
Њабаша
Њазорасф (Њазорсаф)
Њаљар
Њамадон
Њаранд (рўди Гирдугон)
Њардаб
Њиљоз
Њинд (Њиндустон)
Њирот

Ў
Ф
Х

Њ

Ч

Чандроња
Чаношак (Љаношак)
Чархиён (Мархиён)
Чин
Чолус (руљўъ шавад ба: Шолус)
Чоњи Њаммод
Љавзо
Љавманд

Љ
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Љийлам
Љайњун
Љандрой
Љардиз (Љардин)
Љардин
Љибол
Љосак (Љаношак)
Љувайн
Људї (кўњ)
Љузљон
Љунобад
Љунобод (Љунобад=Гунобод)
Љуношак
Љурљон
Љурљона
Љурљония
Љурфодиќон
Шолус (Чолус)
Шом
Шаталдар
Шањриёр
Эрон
Эроя
Яман

Ш

Э
Я
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ФЕЊРАСТИ НОМИ КИТОБЊО
Латоиф-ул-одоб
Муъљам-ул-булдон
Охири Яминї
Равзат-ул-њузн
Таърихи бузурги Эрон ва ислом. (Ибни Асир)
Таърихи Бухоро
Таърихи Утбї (Таърихи Яминї)
Тољї
Тўњфат-ул-офоќ
Фарњанги забони тољикї
Фарњанги форсї
Шўълат-ул-ќобус
Чањор маќола
Ятимат-уд-дањр
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ФЕЊРИСТИ АШЪОРИ АРАБЇ
Рийосатун боза фї раъсї васовисуњо
Ло хайла индака туњдињо ва ло молу
Лав ло Љарирун ва-л-Фараздаќу лам йакун
Лаќад таракат рубъа-л-ќулуби харобо
Ва ќад аддаъї ан лайса фї-н-носи мислуњу
Лайса мина-л-Лоњи бимустанкарин
Атола-л-Лоњу аъмора-л-маъоло
Абат лї иффатї ва або балої
Нафсу Исомин саввадат исомо
Абукум Одаму санна-л-маъосо
Ва изо интањайта ила-с-саломати
Фаахазтуњу ахза-л-муќассиби шотању
Изо хариса-л-фањлу васта-л-њуљури
Ва лайса биаввали зї њимматин
Ва йаркабу њадда-с-сайфи мин ан тазимању
Ва ода ило Њалабини зофиран
Ва ла-л-њилму хайрун фааъламанна маѓаббатан
Њозо азоиму Утбиййин туфарриќу мо
Катоибу мансуриййатун малакиййатун
Ва аътибу-д-дањра из отабтуњу бифатан
Кааннама-д-дањру тољун ва-њва дурратуњу
Изо тамма амрун дано наќсуњу
Мин кулли осї-л-ќуллатайни кааннамо
Йатањолаку-л-инсону фї љанобатињи
Ва каанно лам нарза фино бирайби-д-дањри
Фаинна амира-л-муъминина ва фиълању
Мо њола ѓайрука фї њайљои малњаматин
Ли-л-Лоњи шамсони тазкири лихайрињимо
Ќул ли-л-вазири ва ќад табаддо
Кулињї ва љуррињї зибоъи ва абширї
Лањфо алайка Аба-л-Њусайни
Марра ало ќабрика ихвонуко
Йара-л-љубаноу анна-л-аљза њазмун
Туњаннау би-л-амири Њароту из ќад
Ваќафа-л-њаво бї њайсу анта фалайса лї
Ва ма-л-аху ман йакуну лано лизоман
Тасалло биухро ѓайрањо фаиза-л-латї
Рузиъта ахан лав хуййира-л-маљду фї ахин
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Ва лав ќубила-л-фидоу лакона йуфдо
Ќул ли-л-лазї ано фї њавоњу њошин
Инна-ш-шитоа мазо биќубњин фошин
Наъузу биллоњ, агар худ љинояте дорам
Шайони лав бакати-д-димоа алайњимо
Шайъони йаъљизу зу-р-риёзати анњумо
ал-Љавву азйаќу мо лоќоњу сотиъуњо
Фало йанњалил фї-л-маљди молука куллуњу
Фаруббамо љазати-л-ињсона мулињи
Йо аййуња-л-муњсину-л-машкуру мин љињатї
Изо њамма алќо байна айнайњи азмању
Инна-л-уло халфа-л-худури
Алаййа ан ло уриња-л-айса ва-л-ќатабо
Саллу суйуфа Муњаммадин би Муњаммадин
Тарака-л-ањиббата ан йуќотила дунањум
Њува-л-бањру ѓус фињи изо кона сокинан
Казабтум ва байти-л-Лоњи ло таъхузунањо
Мин кулли арваъа йартоъу-л-мануну лању
Бисайфи-д-давлати иттасаќат умурун
Ва байна тараќќо сахратин ва инњидорињо
Йо Кофа-л-мулки мо вуффита њаќќака мин
Ва-л-Лоњи ва-л-Лоњи мо афлањтуму абадан
Абъада Ибни Аббодин йањушшу ила-л-уло
Аййуња-л-бобу лим алока иктиобу
Мазо соњибу-д-дунйо фалам йабќа баъдању
Ало йо соњиба-д-дунйо
Ва алимту анно ин уќотил воњидан
Биљамъин тазаллу-л-укму сољидатан лању
Файусно алаййа ва усно алайњи
Изо нањну сирно байна шарќин ва маѓрибин
Фаваллу тањта ќитќитињо сироъан
Мусѓин ила-л-љавви аълоњу ва ин хафаќат
Алам таро мо атоњу Абу Алиййин
Ло йаѓарраннака мо таро ин вуљуњин
Фалайса лирањалин њаттању-л-Лоњу рофиъун
Изо арода-л-Лоњу амран биимриин
Изо амканат фурсатун фї-л-адо
Иза-л-маръу лам йарза мо амканањ
Љуйушун тазиллу-л-булќу фї њаљаротињо
Фадайту Або Насрин ал-муртаљо
Аблиѓ маќолї кулла орифи муљтадин
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Ќулубу-н-носи олиматун саќоман
Ламмо саво садра-л-вазорати Ањмаду
Лав кона муътасиман мин заллатин ањадун
Љарати-р-рийоњу ало мањалли дийорињим
Алайка салому-л-Лоњи мин манзилин ќафри
Ќулту из мота Носиру-д-дини ва-д-дав…
Таваккал ала-л-Лоњи фї кулли мо
Маза-л-амиру Насируддини мутташињо
Њийа-д-дунйо таќулу бимилъи фињо
Алам тара муз омайки амлоку асрино
Разайту лака-л-алйо ва ќад кунта ањлањо
Нашадту Зийодан ва-л-маќомату байнано
Сафаъа-д-дуубу вуљуњањум факааннањум
Ва иннї ва таркї нада-л-акрамин
Ва таќаъќаъат байна-л-куло ќисаду-л-ќано
Ва кунно замонан назумму-з-замони
Йаќулу лї Диъбилун фї савбињи хабалун
Халати-д-дийору фасудту ѓайра мусаввадин
Ва кунно назумму-д-дањра мин ѓайри њункатин
Ва машњадун байна њукми-з-зулли мунќатиъун
Алавно Давшанан биашадда минњу
Лав ло аз-залому ва ќуллатун алиќу бињо
Хараљту хуруља-л-ќидњи ќадња Ибни Муќбили
Ва лайса фирору-л-йавми оран ала-л-фато
Табаллаљати-л-аййому ан ѓурраби-д-дањри
Ли-л-амири-л-музаффари-л-олими-л-оФадаъав низоли факунту аввала нозилин
Фатан мота байна-т-таъни ва-з-зарби майтатан
Изо шиъта ан тастода њубба ахї луббин
Фаќул ли-л-лазї йабѓо хилофа-л-лазї мазо
Асорати-л-фурсу фї ахборињо масалан
Ман зо ал-л-лази ло йузиллу-д-дањра саъатању
Халафу-бни Ањмада ањмаду-л-ахлофи
Ин кунту хунтука фї-л-маваддати соъатан
Ман кона йабѓо улувва-з-зикри ва-ш-шарафо
Самоа-д-дуљо мо њозињи-л-њадаќу-н-нуљлу
Ман саррању ан йара-л-фирдавса олийатан
Саъидат биѓурратин ваљњика-л-аййому
Таъола-л-Лоњу мо шоа ва зода-л-Лоњу аймонї
Ва кона бињо мисла-л-љунуни фаасбањат
Йо аййуња-л-малику-л-лазї занду-л-маъолї йаќтадињ
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Йо хотима-л-мулки ва йо ќоњира-лЌул ли-л-лазї бисуруфи-д-дањри аййарано
ал-Љидду мо лам йуънињу-л-љадду ѓаддору
Ќомат туваддаънї би-л-адмуъи-с-суљми
Шумусун лањунна-л-хадру ва-л-байту маѓрибун
ал-Фатњу мунтазимун ва-д-дањру мубтасимун
Ло таъсийанна шамса-л-уло Ќобусо
Мавоъиду камо лоња саробу-л-мањмањи-л-ќафри
Изо ѓадо маликун би-л-лањви муштаѓилан
Фї хаттињи мин кулли ќалбин шањватун
ал-Калбу аъла њимматан ва њува-н-нињойату фї-л-хасосати
Таваќќа-н-носа йо ибна абї ва уммї
Калому-л-имоми имому-л-каломи
Ало аййуња-ш-шайху-л-љалилу ва ман бињи
Бонийу-л-уло ва-л-маљди ва-л-ињсони
Заффа-л-маному илаййа тайфа хайолињи
Тилка-д-дийору фарисату-л-ањќоби
Ва иннї мина-л-ќавми-л-лазина њуму њуму
Fусну шабобї ѓаззун вариќун
Лаќад роъанї бадру-д-дуљо бисудудињи
Зоќа заръї фї њаво ќамарин
Тафарраќа ќалбї фї њавоњи фаъиндању
Анкарат мин адмуъї татро савокибуњо
Инна лї фї-л-њаво лисонан катуман
Лано садиќун ин рао муњафњифан ло тафању
Ло тасбањунна би-л-њайоти зосиќа
Факуллу ѓинан йатињу бињи ѓаниййун
Насабун каанна алайњи мин шамси-з-зуњо
Ва шодинун ваљњуњу би-л-њусни махтутун
Ано ли-с-саййиди-ш-шарифи ѓуломун
Насабун тавораса кобирун ан кобирин
Ва аѓйада сањњорин биалњози айнињи
Лаин кона занбї аннї иъталалту
Фаин кунта тањви-л-йавма аклу-л-лаќониќи
Йарудду ала-л-музни мо асбалат
Руббамо ќассара-с-садиќу-л-муќиллу
Ќолу тараффаќ фї-л-умури фаиннању
Ва ахлоќун каатрофи-з-зуљољи
Унзуру кайфа тахмуду-л-анвору
Аба-л-Ќосими истаъбадта видди битолиди
Бињусоми давлатињи ва соњиби љайшињи
403

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

Тарҷумаи Таърихи Яминӣ
Ало аблаѓу-с-султона анни насињатан
Карумат ѓазватока би-л-амси ва-лЉиннун ала љиннин ва ин кону башар
Фарарту мин Маънин ва ифлосињи
Њаволайњи бањру-т-таљофифи моиљун
Хамисун бишарќи-л-арзи ва-л-ѓарби зањфуњу
Йо сайфа дини-л-Лоњи мо арза-л-ъидо
Зањара-л-њаќку собита-л-аркони
Алам тара аннї фї сафратї
Бану Фариѓуна ќавмун фї вуљуњињиму
Ин кона зока-т-тавду харра
Бойаъту мунбаситан ва лав лам танбасит
Сабаќат йамини нањва байъати Ќодирин
Фї фитйатин садаъу-л-њадиду либосуњум
Ќад асбања-н-носу фї ѓалоин
Ва ли-л-Лоњи сиррун фї улока ва иннамо
Лаин кона аъљабакум омукум
Фаламмо раъайту аннанї ќад ќаталтуњу
Лаќад арбо Абулаббосу људан
Ва занљиййатин ќодат ила-л-ќавми баззатан
Ара-д-дунйо ва зуњруфањо какаъсин
Йо айну људї бидамин сољимин
Тасму-р-риљолу би обоин ва овинатин
Лав имраун ассаса бунйонању
Нуббиъта анна-н-нора баъдука ав ќадат
Каан лам йакун байна-л-Њаљуни ила-с-Сафо
ал-Хайру маснуъун бисоњибињи
Тањаммалат сањватан ухро шавокилуњо
Фањабњу рањан йуљро лања-л-йамму моъањо
Инна-с-сариййа изо саро фабинафсињи
Ин кунта мин Оли Абї Толибин
Ва ман йашраби-с-сумма-з-зуъофа фаиннању
Казока суйуфу-л-њинди танбу зуботуњо
Атасту бианфин шомихин ва тановалат
Ќул ли-л-амири абадта њатто
Саръо ило саръо каанна љулудањум
ал-Фиќњу фиќњу Абињанифата вањдању
Ва ман сањиба-л-лайолийа алламатњу
Ќад љамаъа-л-Лоњу арбаъан лї
Лаќад басса Абдуллоњи хавфа интиќомињи
Оњ мин сафаратин биѓайри иёб
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Наъоъи ило кулли њаййин наъоъи
Фалав ѓайру-л-мануни атоњу ањво
Аламмо ало Насри ва ќуло лиќабрињи
Рама-л-њадасони нисвата оли њарбин
Лаќад бакати-л-лайолї фї даљоњо
Ман кона масруран би мавти амирино
Фалайса насиму миски раййо њунутињи
Йо ќавма, лайса байоза-с-савби зинатукум
Йо дањру, дунака мо фаъалта фаќад ѓадо
Ва мин ќаблињи мо ќад усиба набиййуно
Ало таъису њоза-л-мавту кайфа иртаќо ило
Ало таъису њоза-л-мавту кайфа иртаќо ило
Ло зола њамњамату-л-њамоми-с-сољиъи
Ќад ќила золика ин њаќќан ва инказибо
Уъаллимуњу-р-римойата кулла йавмин
Асбањту фї Љурбодиќона ва њимматї
Даъ йо узул фаќад талабту мањолан
Йо Ибн Муъинуддин инна-л-ало
Неъмату-л-Лоњи ло туъоби валокин
Фааќбању мо иљталоњу-т-тарфу йавман
Ли-л-Лоњи дарру Анушарвона мин раљулин
Ќад кона лї фї раъйињи ва дањоињи
Аййатуња-н-нафсу аљмилї љазъан
Ашфиќ ала-д-дирњами ва-л-айни.
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ФЕЊРАСТИ АШЪОРИ ФОРСЇ
Аз баландиаш фарќ натавон кард
Аз дида, ки наќши ту намудам ту бењї
Аќл донад, ки чу мањтоб занад даст ба теѓ
Арўси мамолик ў дар канор гирад сахт
Ба ваќти карру фар аз гарду хун машѓала гашта
Бањри коре, ки рў оварда хасмаш гуфта навмедї
Бечора хар орзуи дум кард
Биншинам чун кор ба ном ояду нанг
Дар ањди ту шер ќасди оњу накунад
Дар баргрези умр адў сар сари аљал
Дар сар дорї, ки бар сар афсар дорї
Дидем чанд бору наёмад њаме накўї
Зи бас кушта пушти љањон гашт хам
Зи суми сутурон дар он пањндашт
Зи чанголи шерон бурун кард мулк
Љањон ба њила дам андар кашида чун нуќта
Љањон работи хароб аст бар гузаргањи сел
Наузубиллањ, агар худ љинояте дорам
Њама сари рабази ќалъа марди оњанпўш
Њар куљо румњаш намудї мар ялонро даст бурд
Њар чї кунї ба худ кунї
Он чї рўзе буд к-аз захму нињеби теѓу тир
Ором ёфт дар њарами амн вањшу тайр
Оташи њайбати шањ дуд барангехт зи Њинд
Писандї ва њамдостонї кунї
То ман бишавам ба хок дар пастии паст
Чандон бирехт ханљари шањ хуни душманон
Чї монад ба товус агар зиштмурѓе
Чу зинњор хоњанд, зинњор дењ
Эй фикрати ту мушкили имрўз дида дї.

406

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

Тарҷумаи Таърихи Яминӣ

ФЕЊРАСТИ ОЯТЊОИ ЌУРЪОНЇ
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ФЕЊРАСТИ АЊОДИС ВА АМСОЛИ АРАБЇ
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