
ГАҲВОРАИ СИНО  

 

То сацаргац Ситора1 меҷунбид,  

Тифл бо гоцвора меҷунбид.  

Дар нигоцаш самои пурахтар  

Аз карон то канора меҷунбид.  

 

Мегузаштанд зулмати шабцо  

Дар назарбозицои кавкабцо.  

Субцро мекушод бо сахтк –  

Аллаи модарону «ж рабцо».  

 

Зери фоли баланди ахтарзод,  

Бо баду некцои модарзод,  

Ба замин чун фариштаи хокк  

Аз канори Ситора пой ницод.  

 

Модар аз пас дуои ӯ мехонд,  

Афшана чирадаст меафшонд.  

Пеш мерафту Афшана дар ҷой,  

Бори ғурбат ба дӯши ӯ мемонд.  

 

Дар Бухоро, ки дард арзон буд,  

Дарди инсон атои яздон буд.  

Сад шифо дар китоб – дар ганҷур  

Баста чун ганҷцои Сомон буд.  

 

Омаду дар кушод зиндонро,  

Кард дар бар китоби дармонро,  

Дар дили мецрпарвари тоҷик,  

Ҷой бинмуд Цинду Юнонро.  

 

Шамъу Сино ба роци матлабцо  

Жр буданд шаб цама шабцо.  

Сӯхт аз васли шамъ парвона,  

Сӯхт ӯ дар висоли кавкабцо.  

 

Зарра-зарра фузуду шаст омад,  

Осмони баланд паст омад,  

Зина-зина расид рӯи манор,  

Ахтари толеаш ба даст омад.  

 

Дид, афсонаест, нацси Зуцал,  

Дид, бечорагист нақши азал.  



Як замоне худои худ гардид,  

Дид, дар дасти ӯст дасти аҷал.  

______________________________________________________ 
 

1 Ситорабону – номи модари Ибни Сино 

Зацрцо хӯрд, то шавад дармон,  

Ранҷцо бурд, то шавад осон  

Мушкилоти цазораи Инсон –  

Мушкили беканораи Инсон.  

 

 

МУШКИЛОТИ ЯК 

 

 

Бар дарди Нӯци Сомонк1 давое нест дар дунж,  

Саропо дарди ӯ пайдо, давои ӯст нопайдо.  

Табибон чораашро гоц аз таъбири тан ҷустанд,  

Гаце аз роци ҷон ҷустанд,  

Гац аз гӯру кафан ҷустанд.  

Ба цар як чора чун бечорае аз хеш мерустанд  

Ва дасти кӯтаци худро ба оби сард мешустанд.  

Бижварданд Синоро,  

Ҷавони ақлбиноро.  

Бибид ӯ бар сари бемор тоҷу шавқи миноро.  

Бигуфто: «Ж амирам, авф бинмо, тоҷро бардор,  

Ки аз бацри цакиме дар даво кофист як бемор».  

Сукуте дар мижн омад,  

Сукунат бар забон омад,  

Ва Сино дар бажн омад:  

«Надиме бацри ман кофист,  

Чу як ҷони муносиб аз барои як бадан кофист».  

Табибон интизори цукми шоци бистарк буданд,  

Барои ин «Цусайни Карбало» чун муштарк буданд.  

Амир аз ноилоҷк мефаромад аз сари кинаш,  

Барои ҷони ширинаш  

Гузашт аз тоҷи зарринаш.  

Ба рамзи як ишорат кард хилватхонаро холк,  

Намуд аз бодаи кибри шацк паймонаро холк.  

Ва худро жфт беморе,  

Ва худро жфт ночоре,  

Ва худро жфт озод аз шару шӯри ҷацондорк.  

Ва Сино аз мизоҷаш кофт ҷои решаи дардаш,  

Чу оташ жфт савдои ҷацонро дар дили сардаш.  

Бигуфто: «Эй надим, сӯи цакими хосаи дарбор,  



Ҷацонро нек пиндору варо некӯ бигӯ ахбор».  

Ба шац гуфто: «Чу амри ман раво бошад, даво бошад,  

Ва цар фармудаам дар цукми фармони шумо бошад»,  

Ба чил рӯзе гироид аз паи дорую дармонаш,  

Ки боре сар намепечид амир аз зери фармонаш.  

Бад ин ҷо аз димоғи ӯ баромад бӯи беморк,  

Набуд аз нахвати шоцк ба хулқаш цеҷ осоре.  

___________________________________________________________ 

 

* Нӯц бинни Мансури Сомонк (соли 977) охирин амири солори ин хонадон буд. 

 

 

Ба Сино хӯ гирифту гуфт: «Цошо ин гирифторк,  

Хушо ацволи беморию чун Сино мададгоре,  

Надонам аз куҷо омад, куҷо шуд бораи дардам,  

Куҷо шуд тифли якрав бастаи гацвораи дардам».  

Ман ин гацвораи танро гаце тобут медидам,  

Нафасцои цакимонро шамоли цут медидам.  

Зицк гацвораҷунбоне, зицк инсони пурдоне,  

Зицк шацри Бухоро бо чунин хуршеди тобоне!»  

Чу Сино интицои дардро чун ибтидо даржфт,  

Ба дарди танпарастию фароғат, дар даво биштофт.  

Ба амри вай май оварданду миное,  

Бинӯшиданд се ҷоми саломатро ба танцок.  

Зи Исмоил цадисе гуфт дар кори ҷацондорк.  

Ки дар он шуд ишоратцо ба тамкину гаронборк.  

«Чк марде буд Исмоил ба адлу донишу инсоф,  

Зи фикраш пур бувад атроф,  

Ба зикраш пур бувад акноф.  

Пас аз мавти муборак нимаи асре ба унвонаш  

Тамоми додхоцон арза меовард бо номаш».  

Ба нафси шоц шуд бедор ногац фарри шоцияш,  

Бигуфто: «Ман паноц овардаам дар бепаноцияш».  

Пас он рои дигар рух дод ногац Ибни Синоро,  

Куцандижро ба жд оварду девори Бухороро:  

«Чу бо амри киромк вожгун карданд девораш,  

Ки девори наве бояд Бухороро чу адвораш.»  

Бигуфто ацли девонаш: «На аз цикмат бувад корат  

Чу сацро цамла орад, не царам монад, на бозорат».  

Бигуфто: «Аз сижсат, аз мадоро мекунам девор,  

Ба сацро мебарам аз Шоцрӯд, аз ростк анцор,  

Чу ман дар цифзи молу ҷони афроди ватан бошам,  

Даме то зинда бошам, пояи девор ман бошам<»  

«Ба шукри цақ, Бухоро цасту Сомон асту девораш,  



Набояд чашм пӯшидан вале аз чархи даввораш.  

 Чу туркони хито дар ин вилоят цамлацо доранд,  

Паи коре бишав, бо ацли сацро то ба пайкоранд».  

Аз ин ахбор шуд бемор як марди сипацсолор,  

Набуд ин мард он бемор, набуд он хоб ин бедор.  

Ва амре дод: «Боз оред тоҷамро, нигинамро,  

Саманди зери зинамро, бубинам сарзаминамро.  

Димоғи шоц дар як сония зайле дигар шуд,  

Ки Сино шуд замину фарри шоцк авҷи гардун шуд.  

Ба цам овард девонро, сипацсолори волоро,  

Бипурсид аз умури кишвари худ пасту болоро.  

Шунид ацволи кишварро, бидид авзои лашкарро,  

Ба чашми дил бидид он хайли навкарро,  

Ки дар роци мадоро кӯтацк доранд,  

Ки аз роци сижсат берацк доранд,  

Цама бар тан либоси аблацк доранд,  

На аз дунж, на аз дил огацк доранд.  

Бигуфто: Амри мо ин аст бар лашкар:  

Паси девор бояд бораи дигар,  

Чу садди зиндае аз лашкари ҷаррор,  

Ки ҷорк бошаду дар ҷацд чун анцор.  

Равон кард ӯ расуле бар ҷайи туркон,  

Ба коғазномае бо шеваи туркон:  

«Ки мо цамсояю цамбораю жрем,  

Салоцу сулцро цар ду талабгорем.  

Хушо бо дастацо дар иди наврӯзк  

Ба цам созем вақти гулханафрӯзк.  

Пас он сабқат шавад дар гӯю дар ҷавгон,  

Пас он рағбат шавад дар тиру дар пайкон.  

Пас он дар найзабозию сипардорк,  

Ба дастуре, ки н-ояд бӯи пайкоре<  

Шацоншаци вилоят тухмаи Мансури Сомонк  

Ба амри цақ, ба амри шоции шон дорад имоне».  

Ҷавоби рад гирифт аз сарвари туркон,  

Бигуфто: «Оштк ҷустем бебурцон».  

Пас он мецраш ба Сино бештар афзуд,  

Тадорук аз барои анҷуман фармуд.  

Ба цам омад цакимону вазиронаш,  

Сияцкорону цам равшанзамиронаш.  

Бигуфто: «Ин ҷавонмард анқариби мост,  

Ба цар дарде табиби мост,  

Зи даргоцаш насиби мост.  

Бифармо, эй цаким, аз ин вилоят цар чк мехоцк,  

Дар ин кишвар бубахшоям туро аз мурғ то моцк»  



Бигуфто: «Ж амирам, чун гузаштк з-имтицони хеш,  

Агар бигзашта бошам з-имтицони шоц чун дарвеш,  

Цамин инъоми олк бас,  

Дили пур, дасти холк бас!  

Чу аз моли ҷацон дониш бувад гармии бозорам,  

Вуруде дар дари ганҷинаи дониш талаб дорам».  

-Бувад ин амри ту воҷиб.  

Дигар чизе най толиб?  

Табибон: «Зар биҷӯ, кишвар биҷӯ, нодон!»  

Бигуфто: «Бод ин кишвар насиби дудаи Сомон!»  

Яке хандон, яке цайрон,  

Расид ин базмро пожн,  

Набуд ин назмро пожн.  

 

МУШКИЛОТИ ДУ 

 

Ривоят мекунад мардум,  

Ишорат мекунад анҷум.  

Ки Нӯц охир парешон кард цамчун тухма дар сацро  

Ба зарбе ацли сацроро,  

Вале рӯид дар пацно  

Барои зиндагк одам,  

Барои бандагк одам<  

Барои ин зафар базме бапо бинмуд шоцона,  

Ба хосон тӯцфаи хосе ато бинмуд шоцона.  

Бигуфто шоире, ки Нӯци Сомон аз малак омад,  

Сифоти Нӯц аз рӯи замин то нӯц фалак омад.  

Шац аз ҷоми пажпай маст ж аз мадци маддоцон  

Ба имое бидод ин базмро, ин назмро пожн.  

Ҷамоатро дуое доду бо хосони дарбораш –  

«Ба Сино имтицон дорам, ки рац жбам ба асрораш».  

Бигуфто, эй цаким, айвони мо танцо ду дар дорад.  

Агар шац аз қазо азми сафар дорад,  

Бигӯ то аз кадомин меравад берун?-  

Сабуксорона зад бар тори қалби Бӯалк нохун.  

Ва Сино гуфт: «Чун рою атои шоц яксон аст,  

Зи цар дар, ки барояд, роци имкон аст.  

Агар хоцед рои хешу раъи бандаро донед,  

Бароеду дароеду сипас ин руқъаро хонед».  

Амир амре намуд аз аксии фитрат:  

«Дари дигар кушоед аз дари цикмат!»  

 

Ба як дам амр иҷро шуд,  

Ба девори ҷанубк як даре во шуд,  



Амир он ҷою ин ҷо шуд,  

Гирифт он руқъаро санҷид:  

«К-амир аз тахт бархезад,  

Раци имкон напӯяд, бо раци касрат даромезад.  

Дари дигар кушояд аз ҷанубию бадар ояд<»  

Вале аз рӯи цикмат ин ҷацон танцо ду дар дорад:  

Раци бозомаду рафтан,  

Раци бедорию хуфтан,  

Раци вайронк, ободк,  

Раци инсофу бедодк.  

Амир аз роци охир рафт, вовайло,  

Бухоророю ацволи Бухороро!  

 

*** 

 

Чу бозии бузургон жфт пожн,  

Кушода раъи дигар некрожн:  

Ки дар шацри Бухоро чун балое  

Даде шабцо намояд худнамок.  

Цар он шахсе, ки бозояд дучораш,  

Барояд кӯрдуде аз димораш.  

Басе зӯроварон зӯр озмуданд,  

Зи рӯи хок нақши худ зудуданд.  

Агар ацвол ин бошад, ки бошад,  

Аз ин девор нақши мо тарошад.  

Чи дастурест Синоро дар ин боб,  

Паи дафъи балою цифзи ацбоб?  

Цаким гуфто: «Агар он дад маҷозист,  

Ба нафси хеш моро чорасозист,  

Шуда дар нафси мо дарранда бедор,  

Шуда фитрат мутеи вацш ночор.  

Дар ин ҷанги дадк бо ақли солим  

Бади худро бубояд кард таслим.  

Агар он ҷинс бошад, кори сацл аст,  

 

Зарурат нест бар зӯри забардаст.  

Дар ин сурат бибояд як цунар сохт,  

Зи фӯлоди димишқк як сипар сохт,  

Ки чун оина дар пардоз бошад,  

Ки чун оина аксандоз бошад.  

Пас он марде ба тадбиру ирода,  

Шавад дар рӯ ба рӯи он пижда:  

Чу бинад акси шуми хештанро,  

Даду бад тарк гӯяд ин ватанро,  



Бимирад он зи бими цайбати хеш,  

Надорам чорае дигар аз ин беш<»  

 

*** 

 

Цаким аз ганҷи сомонк гузида илми оламро,  

Ки бинмояд баробар бо Бухоро насли одамро.  

Амир аз нобасомонк ба ҷое бурд сомонро,  

Ки цамчун тоҷ медид бар сараш хуршеди тобонро.  

Пас аз сулцу мадоро хонд рӯзе Ибни Синоро,  

Ки то ацли назар бинад фурӯғи чашми биноро.  

Ҷамоат буд ноцамвор:  

Яке хобу яке бедор,  

Яке роциби безуннор,  

Яке зоциди бедастор.  

Басе донишварон аз Цинду Эрону Араб буданд,  

Чу дониш нисбате дорад, цама доноталаб буданд<  

Ҷамоат ҷамъу хомӯш аст,  

Цама чашму цама гӯш аст.  

Гаронии хамӯшк цамчу бори хона бар дӯш аст,  

Муроди ҷумла сарпӯш аст.  

Ҷавони навхати болобаланде бо маром омад,  

Ба сар имои таъзиме намуда дар мақом омад.  

Ба курсии худаш биншасту аз қайди худк вораст,  

Замину сақфи ин даргоцро санҷид бо як даст:  

-Азизон, ман чунин даржфтам: ж фарши ин маъво  

Ба қадри бораи ханҷар шуда боло.  

Ва ж пастк гузида осмон чун бораи ханҷар,  

Ба таъбири цаводис нест моро чораи дигар».  

Ва ҷамъи гӯл гӯж шуд,  

Ва ҷамъи кӯр бино шуд<  

Ба таъзиме баромад ӯ аз ин даргоц,  

Паяшро канда аз ин роци бецамроц.  

Пайафкан мефиканд аз дил  

Ба ин дунжи бецосил,  

Ба ин даржи бесоцил  

Цама дурдонацои ошноиро,  

Ва чашмаш роц медид – роци танцок, ҷудоиро< 

 

МУШКИЛОТИ СЕ  

 

Ривоят мекунад доною нодон,  

Ишорат мекунад гардуни гардон;  

Ба ҷое рафт охир кори Сомон,  



Ки омад бо сари боло ба пожн.  

Чу дуд аз дудаи Сомон баромад,  

Дигар оташ аз ин маҷмар нажмад.  

Чу Нӯц аз тахт бар рахти дигар шуд,  

Савори аспи чӯбин рацсипар шуд.  

Бухоро монд чун шацри кушода,  

Саворон гашта чун марди пижда.  

Фаромад аз шимолк чун сияцбод  

Қарохонию дод ин хок бар бод.  

Ғуломе аз ҷанубицо баромад,  

Сару сомони сомонк сар омад.  

Пас он зад сиккаро бо номи Мацмуд,  

Баромад аз ватан ж аз кафан дуд?  

Ва ҷӯи Мӯлижн чун ашк полуд,  

Чу Нили маърифат гардид нобуд.  

Ва Мацмуду Цусайн ин ду бародар  

Намуда саҷдацо бар хоки модар,  

Намуда бӯсацо хоки ватанро,  

Ба қадди хокдон дида кафанро,  

Ба хорк мурдани дунжи фанро,  

 

Дилогоцони цоли мулки Доро  

Видоъ гуфтанд бо шацри Бухоро.  

Куҷо рац мебарам ин достонро,  

Ки охир нест роци ростонро.  

Ки имкон нест пайванди суханро,  

Бигӯяд рецлати ҷону баданро,  

Чу Сино бо гирифторе чк созам?  

Барояд оташи ӯ аз димоғам;  

Бурун омад шаб аз дарвозаи нур1,  

Ридоъ2, пӯшидаю дастори кофур.  

Ба Хоразм азми рафтан кард ночор,  

Ки жбад бар матои худ харидор.  

 

_____________________________________________________________ 

 
1Дарвозаи нур – яке аз дувоздац дарвозаи Бухоро, ки ба сӯи Хоразм кушода мешуд.  
2Ридоъ – қабои ацли зуцд, ки ба китф мепартофтанд. 

 

 

Раци дури бижбон чун сароб аст,  

Чу нақши бебақо болои об аст.  

Дар он чун пай гузорк, нақши поят,  

Ба як дам пок гардад аз қафоят.  



Аломатцои ин рац ноажн аст:  

Раци зангӯлацои корвон аст.  

Ва Сино гуфт: Бо рафтори анҷум  

Бубояд рафт аз сацрои рацгум.  

Қамар ҷинсе тамому нотамом аст,  

Фақат Хуршеду ахтар дар мақом аст.  

Ғуруби офтоби ин бижбон  

Ишорат мекунад бар оли Сомон,  

Аҷаб хунин фитода офтобе,  

Ки онро ман надида дар китобе.  

Сари шаб боди тунде дар садо шуд,  

Равон реги бижбон зери по шуд,  

Ба дастуре, ки ин дунж фано шуд,  

Ва ж охир ва ж дунжбино шуд.  

Аз ин сацро, ки чун дарж равон аст,  

Фақат тадбиру цикмат новадон аст.  

Бубояд лангаре аз буттахоре,  

Ки он ҷо хокро бошад қароре<»  

Ки цар чк реша дорад,  

 пеша дорад,  

Зи ашколи муцит андеша дорад.  

Ки дида дар ҷацони бурдборк  

Бузургеро чу Сино зери хоре?!  

Бародар зор ӯро зери пар буд,  

Чу рацми модару ирси падар буд,  

Ба тундк сафцацои сурхи цомун  

Чу дуди сурх мерафтк ба гардун.  

«Аҷаб оташ, ки онро нест гармк,  

Аҷаб дуде, ки онро нест нармк.  

Магар ин оташу дуди китоб аст,  

Ки цамчун роци дониш бецисоб аст?  

Магар ин хашми яздон аст ж ман?  

Фиғони ҷумла инсон аст ж ман?  

Ба ин цикмат, ки дорам, нест роям,  

К-аз ин бозии дунж чун бароям.  

Аҷаб коре, ки дар сацро бимирам,  

Ба гумроцк мани доно бимирам.  

Ва илми оламе барбод гардад,  

Ҷацолат дар ҷацон озод гардад»  

Чу сар бардошт аз зери ридояш,  

Зи машриқ медамад субци сафояш.  

Бидид аҷсоди цар ду зери хок аст,  

Сари цар ду бурун аз ин мағок аст,  

Агар тан дар мақоми худ замин аст,  



Аз он ақлу хирад болонишин аст.  

Пас ӯ доманкашон бархест аз хок,  

Зи ҷо Мацмудро бардошт чолок,  

Пас аз ранҷи шикебои шабона  

Ду тан гардид дар сацро равона.  

 

Бародар об мепурсиду обе  

Набуд ҷуз ранги нилии саробе.  

Бародар нон мепурсиду ноне  

Набуд ҷуз курси хуршеди ҷацонк.  

Баногац чун атои осмонк  

Расид овози занги корвоне:  

Расид як корвон цамли боре,  

Ки онро нест сомону қароре.  

Бидида сорбон ин ду ҷавонро,  

Ду тири раста аз қавси камонро,  

Бигуфто: «Ин ду дарвеш аз куҷоянд,  

Дар ин сацро чу инъоми худоянд,  

Ба онцо жрие кори савоб аст,  

Ба цар аъмол дар дунж ҷавоб аст».  

Паи андешаи кору барораш,  

Гирифт охир ду сарборк ба бораш.  

Ба дарвешон бифармуд обу ноне,  

Даромад аз тариқи роздонк.  

Бигуфто: «Аз куҷою то куҷоед?  

Агар озода гӯям, дар ридоед».  

Бигуфто Ибни Сино:  

«Аз тариқат  

Раце дорем то сӯи цақиқат,  

Ду муршидему аз як хонақоцем,  

Ба сӯи цақ ду чашми як нигоцем».  

Аз ин шева бидид он марди тоҷир,  

Ду сӯфиро ба ботину ба зоцир.  

Чу дид ин соликонро нест озор.  

Сухан бинмуд аз гармии бозор:  

Бигуфто: «Аз Яман дурцо харидам,  

Чу қатра аз дили дарж кашидам,  

Зи пӯлоди Димишқу шоли Кашмир  

Намудам пардаю шамшеру занҷир,  

Пас аз соле расидам то Бухоро,  

Надидам олами ҷуду сахоро,  

Цама моли маро бурданд бебоҷ  

Гурӯци рацзане рӯзе ба тороҷ.  

Қазоро бин, ки он рӯзи ғазо буд,  



 

Бухоро бе худою бо худо буд.  

Цамон рӯз аз аморат рафт Сомон,  

Бухоро шуд ба амри цақ бижбон.  

Кушода буд тамоми ганҷи шоцк,  

Дари ганҷинаю социбкулоце<  

Мукофоти амал омад ба ждам,  

Дари ганҷури шоцонро кушодам,  

Зи симу зар ба ғайри тахту тоҷе  

Гирифтам мулки сомонро хироҷе,  

Ки аз моли ман ин дар сад фузун аст,  

Касе, к-ин мол дорад, зуфунун аст.  

Ба каф н-омад фақат тоҷу нигинам,  

Вагарна ман шаци рӯи заминам.  

Ва Сино гуфт: «Цар касро маром аст,  

Барои мо кафандуздк царом аст.  

Чу бинмудк яке суду зижнро,  

Макун андешаи тоҷи кажнро,  

Агар фар нест, марде тоҷвар нест,  

Ба ҷуз исме мар он чизи дигар нест.  

Ба исми халқ тоҷе гашт нисбат,  

Дигар тоҷе набуд аз рӯи цикмат<»  

Ва тоҷир гуфт: «Эй солики бероц,  

На як роц аст дар дарбору даргоц.  

Ту шоцу тоҷро нодида бошк,  

Ба роци дигаре варзида бошк,  

Макун пеши раци ман гомронк,  

Ки бори корвон дорад гаронк».  

Пас аз ин цар сухан бори зижд аст,  

Сухан ганҷ аст,  

Ин дам лек бод аст,  

Давоми гуфтугӯ бонги диро шуд,  

Зи цомун то ба гардун пурсадо шуд,  

Низоми ин садоро гашта ҷӯж,  

Ки онро нест назме ҷуз ба савдо,  

Ки зарби мусиқк аз илм пеш аст,  

Чу набзи одамк бар назми хеш аст.  

Ҷарас дорад аҷаб назми парешон,  

Чу бонги нӯш дар базми парешон.  

 

Чу фаржди ҷудок нола дорад,  

Зи расми бевафок нола дорад.  

Бувад ин занг оцанги дили ман,  

Ки менолад зи кишту цосили ман.  



Ба ҷое норасида мацмили мо,  

Расида шоми дигар – қотили мо,  

Ба пастие зи мацмил бор канда,  

На боре, давлати бедор канда,  

Гурӯце хайма зад бар шабнишинк,  

Аҷоиб шаб, ки дар хобат набинк,  

Цама хиргоцижн бедор буданд,  

Мусаллац бо сару афзор буданд.  

Чу ман аз хайма берун хоб рафтам,  

Чу санге гӯк дар гирдоб рафтам.  

Ба хоби хеш дидам шацсаворе,  

Ба тамкину ба рафтори бухорк,  

Ки мекард аз сари сацро суроғам,  

Цамехонд аз бижбони сӯи боғам.  

Ба он боғе, ки рафтам, ошно буд,  

Ба дил наздику аз ҷисмам ҷудо буд.  

Дар он боғи хажлк хоб кардам,  

Ба ногац нолае бетоб кардам.  

Зи ҷо ҷастам, бидидам мацшареро:  

Саворони чу боди сарсареро.  

Гурӯци роцзанцои ниқобк,  

Қарақчицо зи дуздони китобк  

Рабуда хонумони корвонро,  

Гирифта рӯцу ҷони сорбонро,  

Риқобк гаштаю дартоз рафтанд.  

Чу розе омаданду боз рафтанд.  

Мукофоти амал дар ин шаби тор,  

Амал шуд бо раци инкори инкор,  

Ки цар ки цирс дорад, цирс корад,  

Аз он цирси фузунтар бор орад.  

Ба ин дастур зери чархи даввор  

Бигардад неку бад такрор-такрор.  

Ба цирси сорбон ин ҷо ватан шуд,  

Бижбон гӯру регистон кафан шуд.  

 

Сацаргоцон бишуд мацмил равона,  

Чу осебе зи осеби замона,  

Кунун бонги ҷарас оцу фиғон буд,  

Касеро не яқину не гумон буд.  

Ки онцо мебаранд аз ганҷи сомон,  

Яке ганҷе, ки онро нест пожн,  

Намедонад, ки ӯ худ корвон аст,  

Ки илми ин ҷацонро сорбон аст.  

Ва ин ганҷур дарпӯшида бецтар,  



Ва ин асрор сарпӯшида бецтар.  

Ба ин дастур рац бурданд, роце,  

Ки нақше аз қафояш дуди оце.  

«Ба рӯзи панҷ ранҷи мо ба сар шуд,  

Аҷаб сабзии сабзе ҷилвагар шуд  

Аз ин сабзк бижмад бӯи райцон,  

Аз ин сабзк бижмад бӯи инсон,  

Ана Хоразм, он чи азми мо буд,  

Ба мо буд он қадар, к-аз мо ҷудо буд<»  

 

 

МУШКИЛОТИ ЧОР 

 

Ишорат менамояд чашми бино,  

Цикоят менамояд Ибни Сино.  

Ба Хоразми муборак то расидем,  

Нахуст аз обу аз нонаш чашидем.  

Замине чун зумуррад дар бижбон,  

Дари Урганҷ цамчун ганҷ во шуд,  

Дилу ҷонам дар ин ганҷина ҷо шуд.  

Аҷаб шацре, ки Ҷайцун рӯдбораш,  

Ва рӯди маърифат андар канораш.  

Зи Ҷайцунаш равон рӯди Цазорасп,  

Ва киштицо дар он цамчун қатор асп,  

Зи бозаргони дунжю бузургон  

Муците буд чун даржи Гургон.  

Дар ин ҷо рум дидам, рус дидам,  

Шаци Хоразмро Ковус дидам,  

 

Алк фарзанди Маъмун шоци кишвар,  

Ба ҷои тоҷ ақле дошт бар сар,  

Ки дар дунжи пурғавғои пайгир –  

Дар ин сацрои тунди сагу нахчир,  

Ба фазлу бо иродат рой мезад,  

Ба роци цақшиноск пой мезад.  

Маро рӯзе пазиро гашт Маъмун,  

Магар даржфт дар ацволи Маҷнун;  

Бигуфто: «Хуш расидк, нури дида,  

Чунин фоли накӯро кас надида,  

Ки фазли оламе ояд ба пояш,  

Ки олам дарду он бошад давояш,  

Ба ҷону дил бикӯшам дар маошат,  

Тую илму фану бацсу талошат».  

 



*** 

Замоне бо Абӯсацли Масецк,1 

Кушодем аз Арасту сад гиреце.  

Ба цикмат бо Абӯнасри Ироқк,2 

Шудем аз васлкорицо фироқк.  

 

Абурайцони Берунк ба фарцанг  

Намуда мулкро хушбӯю хушранг,  

Сари донишварони ин замин буд  

Барои цалқаи шоцк нигин буд.  

Фалак дар чашми ӯ бошад чу байзо,  

Даруни байза бошад ақл анқо,  

Ки фацми он ба фарде буд хоса,  

Ки созад пасту болоро хулоса. 

 

_______________________________________________________________________ 

 
1Абӯсацли Масецк файласуфи машцур, ки дар хидмати Алк ибни Маъмуни 

Хоразмшоц буд, баъд аз номаи тацдидомези Султон Мацмуд аз Ғазнин рӯй тофт ва 

цамроци Бӯалк роци Хуросонро гирифт.  
2Абӯнасри Ироқк – олими рижзк ва ацли цикмат буд.  

 

 

Сутуц аз цикмати ӯ чоргоц аст,  

Ки фацми ӯ фақат дар чор роц аст,  

Мижни чорсӯ дар мӯшикофк,  

Ба роци шаш ҷицат дорад хилофе,  

Ба чашми ӯ фалак чун байзабоз аст,1  

Ва хуршеди фалак чун найзабоз аст.  

Ба ӯ аз шаш ҷицат кардам ишорат,  

Аз ин ҷо то само кардам иморат;  

Ки одамдар мақоми худ ситода,  

Намояд чор сӯяшро ифода.  

Дар ин фан не саволу не ҷавоб аст,  

Чу оғозаш тулӯи офтоб аст,  

Чу одам аз замини ишқ рӯяд,  

Нахустин чор сӯяшро биҷӯяд.  

Чу нерӯи хирадро нест пожн,  

Ба чашми ақл мегардад наможн –  

Қабатцои замину осмонаш,  

Камони чарх бо рангинкамонаш.  

Камону тир дар дасти камонвар,  

Ба забти кишваре ж цифзи кишвар<  

Ба шукри хидмати мардони доно,  



Ба шукри неъмати ақли тавоно.  

Дар ин ҷо жфтам ганҷе ба сомон,  

Дар ин ҷо жфтам ҷамъе ба сомон.  

Кунун бо ақлу тадбиру иродат  

Умури кишваре гардад иморат.  

Ҷацон дар илм Олам ном дорад,  

Зи гардишцо сабоцу шом дорад.  

Агар ақли башар монад зи гардиш,  

Агар гацворае монад зи ҷунбиш,  

Само гардад ба амри хеш гардон,  

Замин монад ба кори хеш цайрон<  

 

*** 

 

Ба ин дастур се мац аз мижн рафт,  

Ҷацони шӯру ғавғо аз ҷацон рафт.  

Ба маҷлисцо сухан рӯшод мерафт,  

Зи обу оташу аз бод мерафт.  

Ва рӯзе дар миҷози обу оташ  

Зи қабзи боду обу аз бисоташ  

Ба Сино дод Берунк саволе,  

Саволи соддаю амри мацоле:  

«Мусаллам, ҷисм аз гармк физояд,  

Зи цаҷми хештан чанде барояд.  

__________________________________________________________________ 

 
1Ин ҷо ишорат ба таълимоти Абӯрайцони Берунк дар боби шакли фалак аст, бар 

хилофи Арасту Берунк фалакро на курашакл – балки чун тухм дарозшакл 

медонад.  

 

Ба сардк ҷисмцо афшурда гардад,  

Зи цаҷми хеш чанде хӯрда гардад. 

 Агар пуроб бошад обгина,  

Агар дар об бошад обгина,  

Зи сардк бишканад он зарфи шиша,  

Сабаб чию сабабро чист реша?»  

«Ҷавоби ин масал чандон цувайдост,  

Ки аз нафси масоил хеш пайдост,  

Цаво аз гармк ҷӯжи маконест –  

Ба вусъат, лек дар он шиша ҷо нест;  

Ба ин иллат шавад он шиша пора,  

Бигардам аз раци дигар дубора.  

Ба сардицо чу оби обгина  

Шавад афшурдаю аз худ камина,  



Халое1 чун шавад дар шиша пайдо,  

(Балое мешавад дар шиша пайдо),  

Ба рафъи ин халоъ мегардад имкон  

Ки шиша бишканад, дигар чк бурцон!»  

Абӯ Райцон намуда эътирозаш:  

«Агар рафъи халоъ бошад нижзаш,  

Бубояд бишканад шиша дарунсӯй.  

Шикастан лек меояд бурунсӯй.  

Чунон бинам, ки он мазруф дар зарф  

Нағунҷояд чунон, ки царф дар царф<»  

Ва Сино гуфт: «Дар ин шишабозк  

На шиша, ҷавцараш дорад нижзе,  

Агар ҷавцар ба зоташ устувор аст,  

Варо не хавфи оташ, не фишор аст.  

Тунукмоя чу ояд обгина,  

Набошад ҷурми ӯ – ҷурми камина<»  

Бувад ин муттасилк дар табиат,  

Цамин пайванд бошад дар фазилат,  

Цамин сон муттасилк дар фазо аст,  

Ки цар зарра ба васл асту ҷудо аст.  

 Цамин ацвол рӯзе цоли мо шуд,  

Бухоро аз халок мубтало шуд.  

Чу тадбиру хирад шуд аз вилоят,  

Вилоятро фишоре шуд кифоят;  

Ки девони Бухоро бо шукӯцаш  

Ва девори бузурги цамчу кӯцаш,  

Ба мисли шишаю андеша бишкаст,  

Дарахти маърифат аз реша бишкаст.  

Мабодо аз шару шӯри ҷацондор  

Цамон амри халоъ ояд ба такрор.  

Сухан то аз дацони ӯ баромад,  

_______________________________________________________________ 
1Халоъ – холигк, дар истилоци физика – вакуум. 

 

 

 

Ба мисли боди сацро чопар омад,  

Ба Маъмун номае аз номи Мацмуд.  

Баровард ӯ сияцтору сияцпуд.  

Ва Маъмун номаро чун амри султон  

Чу доное пазиро шуд зи нодон  

Чу онро хонд, дар андеша афтод,  

 

Дарахти пешааш аз реша афтод.  



Бигуфто: «Ибтидою интицо шуд,  

Дареғо, ҷони мо аз мо ҷудо шуд.  

Цамин раъй аст он султони динро:  

Пазирам ж шуморо ж нигинро.  

Сацар Микол1 ояд, то рабояд  

Шуморо аз ману аз ин вилоят.  

Чу неруе надорам дар масофаш,  

Сар афкандам ба ин амри хилофаш.  

Ба Ғазнин цар кк рац гирад, бигирад,  

Касе роци дигар дорад, пазирад.  

Ва Сино хандаи талхе бино кард,  

«Ки цар чк ӯ ба мо кард, ӯ зи мо кард.  

Азизон, бори дигар ман бидидам  

Ба исботи цамин бацси ҷадидам,  

Ки кори шишаю санг аст олам,  

Ба Мацмуди гадо танг аст олам.  

Абӯ Райцон, чк дидк аз фишораш?  

Ки аз худ меравк дар ихтижраш.  

Чаро дар худ наметаркк дарунк?  

Ки таркиш хуштар ояд аз забунк.  

Чу он назми куцан омад дубора,  

Ту шиша гаштию ман зарфи хора.  

Ту роцк мешавк то сӯи дарбор,  

Раци ман мебарад то сӯи асрор.  

Цамин сония он мацфил ҷудо шуд,  

Яке бо худ, дигарцо бо худо шуд.  

 

 

МУШКИЛОТИ ПАНҶ 

 

 

Ишорат мекунад ирфон.  

Чу аз идбору аз имкон;  

Нишопур гашт пур аз бонги омад-омади Сино,  

Вале худ ончунон омад, ки буд пайдою нопайдо.  

Цама ҷӯжи Сино, гунгцо гӯжи Сино буд,  

Тамоми дардмандон аз паи пайдои Сино буд.  

Ва Сино то зи роц омад,  

Ба сӯи хонақоц омад.  

________________________________________________________ 

 
1Абдулфазл Цасан ибни Микол яке аз навкарони Султон Мацмуд. 

Царифе ҷуст дар ин шацр к-ояд цамрадифи ӯ,  

Варо дар пӯстин даржфт бо ҷисми нацифи ӯ.  



Ба дил гуфто: Киро ҷустам, чк мебинам, чк межбам  

Аз ин хиргоци пуродам, аз ин даргоци беодам?  

Гурӯце дид дар савму сало бо Пири Мецонк,1 

На бо дастури исломк, на бо дастури имронк.  

Цама дар худ фурӯ буданд,  

Шароби дар сабӯ буданд.  

Худоро дар худк дар ҷустуҷӯ буданд.  

Шудам ворид,  

Наҷунбид  

Цеҷ кас цамчун пари коце,  

Чк дастури назарбинк, аҷаб роци дилогоцк!  

Нишастам гӯшае, сарпӯшае бардоштам аз дил,  

Дигар сарпӯшае бархост аз худҷӯшии мацфил.  

Зи роци ақл рафтам дар тариқи нақлии эшон,  

Дили худ ҷамъ медоранд худбинону худкешон.  

Дар ин дунжи бесомон, дар ин сацрои бедомон  

Ба ин тобу тариқат менагардад мушкиле осон,  

Чи ранҷу дардцоро дидаам дар умри кӯтоцам,  

Чк банди нокушо бикшудаам дар нимаи роцам.  

Агар хосони цақ боре раванд аз хештан берун  

Аз ин зовияи дарбастаи худ – аз кафан берун,  

Ба чашми сар бубинанд он чк ман дидам,  

Цазорон ҷони ларзонро ба зиндони бадан дидам  

Зи дарди мардумон гарде шаванд огоц,  

Ба ранҷи мардумон боре шаванд цамроц.  

Бигарданд аз худк, мардум шаванд эшон,  

Наҷӯянд қутбро, анҷум шаванд эшон<»  

Дар ин андеша будам, маҷлиси хосон дуок шуд,  

Пас он аз шайх моро як саломе чун худок шуд.  

Магар он Пири Мецонк парешон жфт авзоям,  

Чизе бархонд аз пинцону пайдоям.  

Бигуфто: «Эй азизон, гар чунон бинам, ки мебинам,  

Ба ин ҷо мантиқк омад барои бацси деринам.  

Варо бо ман, маро бо ӯ гузоред аз атои худ,  

Шумо цам бо худо бошед, мо цам бо худои худ<»  

 

ШАЙХ АБӮСАИД:  

 

- Накӯ пайғом будк, омадк охир,  

Ба пои худ расидк ж ба пои дил?  

 

________________________________________________________________ 
 



1Шайх Абӯсаид Пири Мецанк – намояндаи бузурги тасаввуф, ки бо Ибни Сино 

мукотиба доштааст. Бацси онцо дар Шаққон ба амал омадааст. 

 

 

 

ИБНИ СИНО:  

 

- Зарурат аз қафо дунболагир омад,  

На банда, аз камони давр тир омад.  

 

ШАЙХ АБӮСАИД:  

 

- Замона то кунун тиру камон дорад?  

Чу Яздон дар бағал хатти амон дорад.  

 

ИБНИ СИНО:  

 

- Агар шайхам зи цоли осмонцо огацк дорад,  

Қазоро, аз само дар ҷои борон тир меборад.  

 

ШАЙХ АБӮСАИД:  

 

- Чу мо фосилаи арзу саморо дӯхтем аз ишқ,  

Дар ин фосила чандон сохтему сӯхтем аз ишқ,  

Баланду паст шуд цамвора монанди кафи дастам  

Набошад тир дар дасташ,  

Набошад тир дар қасдам<  

 

ИБНИ СИНО:  

- Бигирям гар ба цоли дацр, механдк,  

Бихандам гар ба ацволи ту, меранҷк.  

Ман ин сацро ба по паймудаю бо ақл санҷидам,  

Ба ҷои тайр садцо тирро дунболапар дидам.  

 

ШАЙХ АБӮСАИД:  

 

- Цаким, ин амри ботилро мажвар пеши рӯи ман,  

Ки ман худ эманам, бошад амонк чорсӯи ман.  

 

ИБНИ СИНО:  

 

- Нагардк то цадаф бар тиру пайкона,  

Ки дар суръат уқоб аст он.  

Ту дар суннат чу парвона,  



Наояд бар цадаф тирам,  

Бубахш, эй пир, тақсирам!  

 

ШАЙХ АБӮСАИД:  

 

- Ба амри цақ вуҷуди хокии одам,  

Бишуд аз бацри ҷон маскан,  

Тани фосид барои дардцо пайдост,  

Азоби ӯ барои рӯцу ҷон авлост;  

Чаро мекӯшк умре дар давои тан?  

Шаби ялдо ба шамъе кай шавад равшан?  

 

ИБНИ СИНО:  

 

- Тани солим бинои ақли солим аст.  

Агарчи ними рӯ ним аст,  

Агар он нимаро дард аст,  

Аз он ними дигар зард аст –  

Чу аз дарди шумо як хонақо дардаст бедармон,  

Яке солики саргардон,  

Яке муршиди бефармон,  

Яке қутби висоли роци бепожн,  

Гузида хонашерони шумо дар хонақо майдон,  

Дигар майдони дунж аз далерон аст,  

Баландк аз уқобону нишебк ҷои шерон аст!  

 

ШАЙХ АБӮСАИД:  

 

- Чу одам дар камоли зотии худ кӯтацк дорад,  

Камоли воқек аз бацри хосон як раце дорад,  

Дар ин рац чор даргоц аст;  

Дари ҷацду яқин, дарвозаи ишқу дари тавцид,  

Ки дар пожни рац бошад камоли эзидк уммед.  

Чу устурлоби асрори худо ишқ аст, бо нафрин,  

Ба тиру найзаю ханҷар нажбад корцо тазмин.  

Ҷкцоди мо – рижзи тан, ҷицоди табъи инсон аст,  

Дар ин ҷоцида қутби олами имкон – имкон аст.  

 

 ИБНИ СИНО:  

 

- Ба цикмат бар худоҷӯ як худо кофист,  

Чу аз бацри замине як само кофист.  

Ба одам одамк будан муроди ӯст,  

Ки як ҷавцар маводи ӯ, ницоди ӯст.  



Худоро ҷавцари инсон куҷо бошад?  

Куҷо як киштзоре дар само бошад?  

Цақиқат ончунон гӯяд, ки мегӯяд;  

Ки цар ҷинсе зи ҷинси хеш мерӯяд.  

Агар шайхам яқин аз ҷинси инсон аст,  

Варо чк нисбате бо зоти Яздон аст?  

Вале нафси башар бо сураташ пайдост,  

Чу сурат бишканад, сират пари анқост.  

 

ШАЙХ АБӮСАИД:  

 

- Мақоми аз цама боло атои эзиди пок аст,  

Ба цар хосе, ки арзонк бидорад, хок афлок аст.  

 

ИБНИ СИНО:  

 

 

- Ба ҷисму ҷони одам цаст як умре сару корам,  

Чу ман аз ацли тиббу цикматам, цикмат талабгорам.  

Макони қутби васли бандагон хок аст ж афлок?  

Макони мавти шайхон бурҷи афлок аст ж дар хок?  

Бижмурзед, шайхам чун худо ж банда мемирад?  

Зи дарди ҷонгудози одамк ж зинда мемирад?  

 

ШАЙХ АБӮСАИД:  

 

(Каломе лоҷавоб омад,  

Сукуте дар гаронк цамчу хоб омад).  

- Ба цар навъе, иваз созем ҷою ҷомаро охир,  

Ба номи худ фиристонем охирномаро охир<  

Хабар н-омад ба шайх аз манзиле дигар,  

На аз қаъри гиле, не аз диле дигар<  

 

 

МУШКИЛОТИ ШАШ 

 

 

Ба цар ҷо расидам, балое расид,  

Зи цар санги хоро салое расид.  

Ҷацон рафта аз жди Яздон чунон,  

Куҷо некмарде, ки созад ҷацон!  

Агар даври Мацмуд даврон бувад,  

Аз он чархцо чаппагардон бувад.  

Зи пастии фикру баландии даст  



Шуда илму фанро нишонда паст,  

Биҷӯяд ба ацли башар як калом:  

Асири ҷацолат, ғуломи ғулом.  

 

Чу девон биҷангад ба нури сацар,  

Ба нури сацар нест дасти зафар.  

Бузургон чу тухми сухан коштанд,  

Халоиқ аз он бацра бардоштанд.  

Вале шоц хоцад аз ин хокдон  

Барорад зи бун тухми децқон ба дон.  

Надонад, ки як дона сад дон шудаст,  

Ки як ҷони равшан дусад ҷон шудаст,  

Ки цар ҷон, ки равшан шуд аз ин чароғ,  

Сижцк нагирад зи дуди димоғ.  

Цама амри ӯ зидди амри ман аст,  

На танцо ба ман, бо фанам душман аст.  

Агар ман бубахшам якеро даво,  

Дицад ӯ лакеро ба боди фано.  

Ба аввал нагун кард ӯ мацди ман,  

Бурид аз Ватан риштаи ацди ман.  

 Кунун банд орад ба цар ҷацди ман,  

Дареғо зи ацду ману мацди ман!  

Чу ғунҷида будам ба мацде ба ноз,  

Ба кас ҷуз ба модар набудам нижз.  

Кунун аз бузургк нағунҷам ба шацр,  

Битарсам, замоне нағунҷам ба дацр.  

Биҷустам ба чашму ба ақлу ба пой  

Замину замонро шаци некрой.  

Шунидам, ки Кобус шаци кадхудост,  

Ба ацдаш цама ацди сосон баҷост.  

Ба Гургон кунун расми гургон бубин,  

Хирадро ба чанголи нодон бубин.  

Ки Қобус он тухмаи Вушмгир  

Ба дасти писар1 шуд забуну асир.  

Ба Мозандарон ку ғиреванда шер,  

Ки ин ҷонваронро бижрад ба зер?  

Сафар кард Рустам аз ин достон –  

Навишта бад-ин хок аз бостон  

Фиребо шуд овозаи Вушмгир,  

Надорам ба Гургон дигар чашмгир,  

Чу умре сипардам ба оворагк.  

Дили халқ ҷустам ба дилпорагк,  

Яқин буд, ки жбам дили ҷамъи хеш,  

Фароцам кунам илмцои пареш.  



Чк бахти нагунсорам эҷод шуд?  

Умедам на бар хок, барбод шуд!  

Ба шукронаи неъмати илму фан,  

Ки дорад ба пацнои дунж ватан.  

Ба Гургон харидори нав жфтам,  

Ба сар ахтари тозае тофтам.  

Дари хонаи марди Шероз2 

Ва маҷлис биҷӯшад шабони дароз.  

Аз ин ҷамъи доништалаб хушдилам,  

Ки кишти Бухоро дицад цосилам.  

Ба «Қонун» даре боз кардам шабе,  

Ки будам гирифтори тобу табе.  

Ба Шабдизи ин дард бошад савор  

Ҷамоат цама шаб цазору цазор.  

Аз ин дард ҷамъе шавад порикоб,  

Бисӯзад ба оташ, биларзад ба об.  

Чу тавфиқ бошад, зи по афканам  

Ман ин дардро бо тану бо фанам.  

Шудам бо «Маҷестк»3 шабе цамнишин,  

Ба таъбири аҷсоми арши барин.  

____________________________________________________________ 
 

1Манучецр писари Шамсулмаолк Амир Қобус ибни Вушмгир бо иғвои сипоцижн 

падарашро зиндон карда ба қатл расонд.  
2Ибни Сино муддате дар хонаи Абӯмуцаммади Шерозк истиқомат кард ва ба 

таълифи китоб машғул шуд. 
3«Ал-Маҷестк» - китоби цайати Батлимус-Птолемей Юнонк, ки Ибни Сино онро 

шарц ж ва такмил додааст.  

 

Масоили ин фан ба Юнон бувад;  

Маро мақсади илм кайцон бувад.  

Ба он шаклу манзар камк мекунад,  

Чу иқлими Юнон намк мекунад.  

Агар манзари илм як кишвар аст,  

Сари бетан асту тани бесар аст.  

Ман онро фарохурди олам кунам,  

Ду қитъа, ду қатра ба он зам кунам.  

Чк неъмат, ба ғурбат ватан жфтам,  

Бародар ба илму ба фан жфтам,  

Чу Ҷузҷонк донишварам жр шуд,  

Ки офияти умри пурбор шуд.  

Чу дар васли илму амал сохтам,  

Ба таҷрибаам нек бишнохтам.  

Агар фазл дунжст, беманзил аст,  



Агар илм даржст, бесоцил аст,  

Агар мецр вақти ғурубу гусел –  

Нишинад ба дилцо, барояд зи дил.  

 

МУШКИЛОТИ ЦАФТ 

 

Фарри шоцон чун зи мардон рафтааст,  

Рустам аз майдон ба кайцон рафтааст  

Рӯй овардем бар даргоци зан,  

Нармсӯз аст оташи хиргоци зан.  

Сӯи Рай рафтем аз роци Ҷибол,  

Аз дами сайжд монанди ғизол.  

Дар дами Рай пешвозам омаданд,  

Чорагарцо чорасозам омаданд.  

Хоса манзил буд, он ҷое шудам,  

Баъди ранҷе дар дилосок шудам.  

Пас ба Ҷузҷонк ба дарбор омадем,  

Бо Сайида1 мо ба гуфтор омадем.  

Буд малика рӯи тахту зери тоҷ,  

Гуфт: «Илоҷе кун, агар дорк илоҷ<  

Вориси ин тахт ин бадбахт шуд,  

Сустии нафсаш балои сахт шуд.  

Ин Маҷидуддавла фарзанди ман аст,  

Бо билоду мулк пайванди ман аст.  

Ҷамъ бошад дар сари сомони хеш,  

Лек дар кори ҷацон бошад пареш.  

Цаст кӯтац ақли ӯ бо умри ман  

Дар умури кишвару цифзи Ватан<»  

Гуфт Сино: «Умратон бодо дароз!  

Дард агар кӯц аст, гардам чорасоз».  

 

_______________________________________________________________ 

 
1Чун Маҷдуддавла писари Сайида Малика хотун, ба синни балоғат нарасида буд, 

вилоятро худаш идора мекард. 

 

Дар муоина шудам беморро,  

Боз бинмуд ӯ дари асрорро:  

«Ғам агар дард аст, ғамбемор ман,  

Сар ницода пеши ӯ ночор ман.  

Ман малики ин билоду кишварам,  

Цукмрони мулк бошад модарам.  

Соли манро рӯзу шаб кам мекунад,  

Ӯ ба умри хештан зам мекунад.  



Бо чунин ацвол чун жбам камол,  

Давлати модар куҷо жбад завол?!  

Решаи дардаш бурун аз хок буд,  

Сустии тан, сустии идрок буд.  

Боз савдои вилоят дар сараш  

Цалқа чун мори сияц дар бистараш.  

Бӯалк гуфто, ки ин амри ман аст,  

Амри фан бар касрати ҷону тан аст:  

«Аз цама фикри худк озод бош,  

Аз ману дидори модар шод бош.  

Давлати дидори модар кимижст,  

Ки ба дарди бедавоицо давост.  

Баъд аз ин дорую дармонат кунам,  

Мулки танро зери фармонат кунам».  

Сар ницод ӯ зери фармони цаким,  

Дасти кӯтоцеву домони цаким.  

То бад-ин минвол як моце гузашт,  

Гӯиж аз теғи ҷарроце гузашт.  

Рафт ранҷу шуд саломат жри ӯ,  

Ҷуръат афзун мешудк дар кори ӯ.  

Чун ба цаждац шуд баробар соли ӯ,  

Тундие бархост аз омоли ӯ.  

Шуд талабгор аз малика тахтро,  

Бурд аз даргоци модар бахтро.  

Аз цамин дарди гарон модар гузашт:  

Пас балоцои замин аз сар гузашт<  

Чун маликро заъфи модарзод буд,  

Корцо на аз хирад, аз бод буд.  

Кард исжн зидди ӯ хайли сипоц,  

Буд цайрон, то куҷо орад паноц.  

Номае бинвишт бар Мацмуди шар,  

То ба дасти ӯ ба худ жбад зафар.  

Аз қазо, Мацмуд, аз Мозандарон  

Сӯи Рай меомадк бо лашкарон.  

Номаро бигрифту амре боз дод,  

 

Амрро бепарда, бепардоз дод,  

Гуфт: «Цоҷиб, цар чк дар ин нома аст,  

Бацри мақсуди шумо чун ҷома аст.  

Мард бошад, бар Ватан сар медицад,  

Ин ба тасхири худаш зар медицад.  

Ин амир аст, ж ки тифли бесар аст,  

Ки варо бозк ба дурру гавцар аст.  

Ж сари бозк ба султон мекунад?  



Ж маро пиндори нодон мекунад?  

Гар ба тазвир аст, аз тадбир нест,  

Дар қусури ӯ маро тақсир нест.  

Аз зару гавцар магардон рӯйро,  

Лек аз майдон баровар гӯйро.  

Ин амири бехирадро даст гир,  

Ман бубинам то куҷо бошад амир!  

Қарматицоро чу асрори баланд  

Каш якояк бар сари дори баланд.  

То бидонад амри султонк куҷост,  

Пояи ҷоцу ҷацонбонк куҷост?»  

Амри султонк зи яздонк гузашт.  

Аз цади доною нодонк гузашт.  

Рӯзи дигар субци содиқ шуд гувоц:  

Худ Маҷидуддавла бо чандин сипоц  

Омаду бо душманаш цамроц шуд,  

Баста шуд< Охир саги даргоц шуд.  

Цаст дар бозии қисмат шевацо,  

Аз шаҷар афтад аҷоиб мевацо!  

Кист дар хуни худк зомин шавад?  

Душмани худ, душмани ойин шавад?!  

Кист аз беборагию бесарк  

Дод бар марги муфоҷо кишваре?!  

Амри султон бо масал омад баҷо,  

Дар бало бецтар, ки дар бими бало<  

Цар дарахти бебаре пурбор шуд,  

Дор шуд, зеби сару дастор шуд<  

 

Дарди шоцон аст дарди бедаво,  

Аз чк бахшидам ба нодоне шифо!  

Ман сабабгори цамин мацшар шудам,  

Зидди шар будам, зи ацли шар шудам.  

Ман, ки будам дар набарди неку бад,  

Дар набарди нуру зулмат то абад,  

Рӯ ба рӯ гаштам ба зулматпешае,  

Чун кунам дар ҷанги ӯ?..Андешае<  

Цайфи ин дониш, ки ғофилгир шавам,  

Равшаниро аввалу охир шавам,  

Разми мо боқист бо назми куцан,  

Дасти мо болост аз гӯру кафан<  

 

 

МУШКИЛОТИ ЦАШТ 

 



 

 

 

 

Худованди «Қонуни» хокисиришт1  

Зи дӯзах баровард ж аз бицишт,  

Яке наъши наврафтаро ними шаб  

Ба расми кафандузди дунжталаб.  

Ба тацхонаи тор овард рост,  

Ки амри цақиқат ба цақ норавост.  

Ба болои мизаш чун бигзоштанд,  

Цама роз аз хона бардоштанд.  

Ду тан аз балохона боло шуданд,  

Калиди дари роз ҷӯж шуданд.  

Яке монд бо наштару бо фанаш,  

Ва ҷисме ба сардии сарди танаш.  

Биафрӯхт шамъе ба тори сараш,  

Бисанҷид сар то ба по пайкараш,  

Яқин кард Сино, ки ҷисми зан аст,  

Ки дар пацнаи синааш барзан аст.  

Ва Сино бигуфто: Дар ин доварк,  

Ба амри ду цақ мар маро хоцарк.  

Ва аз пайкари ғам кафан баргирифт,  

Ки хуни цаким дар бадан даргирифт.  

Бипӯшид чашму бигардонд рӯй  

Аз он рӯи зебо аз он мушкмӯй,  

Аз он пайкари поки имдодҷӯй,  

Ки аз барги гул рафта ҷонаш чу бӯй,  

Аҷаб пайкаре дид, дар рӯзгор  

Накарда танашро касе дар канор  

Ба ҷуз хокдону ба ҷуз модараш,  

Бигашт аз буридан дами наштараш,  

Наомад баробар ба ӯ ҷавцараш.  

Қасам хӯрд дар пайкари мармараш:  

«Агар аз бицишти гумонк туро  

Чу Момо Цаво ман бикардам ҷудо,  

Бубахшо, чу фирдавси дунж манам,  

Ба амри абадхоцию бо фанам.  

Кашидам агар з-оташи дӯзахат,  

Чаро нест доғе ба моци рухат?  

Чаро нест дуде ба ҷуз мӯи ту,  

Чаро нест чине ба абрӯи ту?  

Чаро нест осори оташ туро?  

Куҷо рафт ҷони мушавваш туро?  



Набинам асар аз азоби анин,  

Набинам асар аз саломи замин.  

Бад-ин шевае, ки туро жфтам,  

Ба як мӯя сад мӯй бишкофтам.  

______________________________________________________________________1Дар 

Цамадон шогирдони Ибни Сино пинцонк ҷасади мурдацои навро барои муоина 

ва таҷриба берун меоварданд. Аз рӯи зарурати тибби амалк ӯ гуфта буд: «Барои 

ман ҷисме аз фанни Гален муцимтар аст». 

 

Ки аҷсодро хайру шар нест, нест,  

Гунац ҷуз ба нафси башар нест, нест!  

Ба таъҷил рафтк чаро, эй парк?  

Надорам ман эъҷози пайғамбарк,  

Ки бо як нафас ҷон атоят кунам,  

Магар ҷони худро фидоят кунам.  

Ба сарвақти ту рафт аввал қазо,  

Намуда зи рӯцу равонат ҷудо.  

Агар мерасидк ба як шом пеш,  

Аз ин бехудиям ба як ҷом пеш.  

Агар хуни ту сар ба сар зацр буд,  

Фани ман чу даржи позацр буд.  

Кунун зацр шуд нӯшдоруи ман,  

Ба ҷои ту бояд, ки пӯшам кафан,  

К-аз ин шармсорк бижбам рацо,  

Ба дарди ту дигар надорам даво<  

Аж мӯи шабрангу эй рӯи рӯз!  

Гирифтори он оташи хонасӯз.  

Ки дар санги хоро асар мекунад,  

Зи санг оци сангк бадар мекунад.  

Аж наварӯси арӯси кафан,  

Ки хушкида хунат зи ғам дар бадан,  

Ба номат бубахшам китоби шифо,  

Ки дарди замонро бижбам даво.  

Ки дарди ту дарди замон асту бас!  

Ки марги ту марги замон асту бас!  

Дар ин музтарию дар ин бедарк  

Баровард фаржд то Муштарк.  

Бигуфто: Худованди ҷонофарин,  

Ту чархи баринию Сино – замин!  

 Ту ҷонбахшу ҷонгиру ман ҷонхарам,  

Тук додгустар ва ман доварам.  

Ба ин пастк охир чаро аз фароз  

Дицк кӯтацк кори дасти дароз.  

Агар амри кул чун атои шумост,  



Цама амри ҷузък ба фармони мост.  

Дар ин тирашаб нури тобон манам,  

Агар цаст донои нодон, манам!  

Битарсам, ки нурам барорам бурун  

Аз ин тангною бигардам забун.  

Чу соя зи дунболи ман сояат,  

Басе шайхи гумроци цамсояат,  

Ки амри маро куфр эълон кунанд,  

Ки фанни маро фанни шайтон кунанд<  

Чу ман бо аҷал ҷанг дорам, чаро  

Азалро сипар мекунк, эй худо,  

Агар ҷанг ҷӯк дар ин корзор  

Бигирам зи ту парда, эй пардадор!  

 

 

МУШКИЛОТИ НӮЦ  

 

Ҷацон охир чу зиндони башар шуд,  

Ҷавонмардк цама зери сипар шуд.  

Фани ман аз замин то осмонцо  

Ба цикмат боз медорад ҷацонцо.  

Бувад цар одаме чун олами ман,  

Ғами олам барояд аз ғами ман.  

Чу дар рози ҷацон рафтам, расидам,  

Ба роци ақли худ банде надидам;  

Ба ҷуз банди аҷал, ки дар замин аст,  

Надонк дар куҷое дар камин аст:  

Ба дарбор аст ж дар зери дор аст?  

Ба зери об ж дар куцсор аст?  

Намедонк, ки ӯ цамроци дард аст?  

Чу марде ж ба майдони набард аст?  

Надонк, дар фасоди тан ницон аст  

Ва ж бо ҷон равон асту равон аст.  

Надорам шиквае аз ин амирон,  

(Ба доми ҷацлу нодонк асирон).  

Намонда сар яке дар болиши ман,  

Начида донае аз дониши ман;  

Ба вақти дард ж донотарошк  

Кунанд аз бацри доное талоше.  

Маро боре ба маснад мебароранд,  

Сипас то зери зиндон мефароранд.  

Ҷацондорк агар илми барин аст,  

Чаро гац рӯи зин гац зери зин аст?  

Ҷацондоре, ки аз худ бохабар нест.  



Зи ганҷи адлу дониш бацравар нест,  

Раци ӯ ҷуз цамин зеру забар нест:  

Чк социбтоҷцо социби сар нест!  

Цамадон гар надонад, ман бидонам,  

Зи дигар кону аз дигар маконам  

Вале чун роци дониш пеша кардам,  

Ба зоти фан басе андеша кардам:  

Чу дониш бемакону бо макон аст,  

Аҷаб социбҷацони беҷацон аст!  

Нашояд, ки шавад моли амире,  

Чу ман дар цалқаи дунж асире<  

Чу Шамсуддавла1 шуд тобутсавора,  

________________________________________________________________ 
1Шамсуддавла амири Цамадон то цадди Ироқ, писари дуюми Сайида буд. Вақти 

расидани Ибни Сино ба Цамадон ӯ дарди қулинҷ гирифтор буд. Баъд аз муолиҷаи 

қулинҷаш Сино ба сарварии вазорати ӯ расид.  

 

Ба ӯ кардам ато умри дубора.  

Кулинҷашро кашидам аз ницодаш,  

Валекин монд дар сар кибрбодаш,  

Ки он бодаш балои ҷони мо шуд,  

Аз ӯ моро ду зиндоне ато шуд<  

Чу будам банди зиндони маҷозк,  

Надорам бими зиндони асоск<  

Чу зиндон аз барои зиндагон аст,  

На зиндон аз барои мо ҷацон аст.  

Чу бо фан зиндаам, дар фан бикӯшам,  

Бимонад бори дунж бори дӯшам.  

Кушоям равзани дигар ба «Қонун»,  

Фаро гирам гижци кӯцу цомун.  

Зи зацри мору бӯи гул бисозам  

Яке таркиб, к-ояд чорасозам.  

Ба асрори табиат рафтам осон,  

Аз он ҷо барнахезад макри инсон,  

«Шифо»-ро мекунам шацпули дунж  

Ба рӯи панҷ цикмат – панҷ дарж.  

К-аз он бошад гузар ақлу хирадро  

Зи Юнон то Бухоро – неку бадро.  

Барои ошиқон кардам рисола  

Зи ишқи Цай1, ки сӯзад чун ҷавола<  

Ба ин ҷо гац вазиру гац асирам,  

Гаце зери назар, гац беназирам.  

Басе омехтам бо дардмандон,  

Забони ростгӯям зери дандон,  



Ки дарди ин замон танцо ба тан нест,  

Илоҷи дардцо танцо кафан нест.  

Ки ин дарди замони бенизом аст,  

Замон аз ранҷрӯзицо тамом аст.  

Чк чора, чорасоз умре ба банд аст?  

Фани ман дар шикели банду фанд аст!  

Ба нафси кишвари шамси вилоят  

Цамин кишвар наомад дар кифоят,  

Ба Торам2 лашкари таррор мебурд.  

Сари худро сари бозор мебурд.  

Ба ними рац кулинҷаш тоза гардид.  

Намурда, мурданаш овоза гардид.  

Аз ин рац мурдабор омад сипоцаш.  

Чу аспи бесавор омад сипоцаш.  

 

______________________________________________________________ 

 
1«Цай бинни Яқзон» қиссаи ишқии ирфонии Ибни Сино, ки дар зиндони Цамадон 

таълиф шудааст.  
2 Лашкаркашии Шамсуддавла ба кӯцистони Кирмоншоц дар назар дошта 

шудааст.  

 

 

 

Валиацдаш1 нишаст андар мақомаш,  

Савори аспи безину лаҷомаш,  

Ки ин аспи саворандози тозк  

Ба ҷиддк мебарад анҷоми бозк<  

Самоуддавла гуфто: «Ин аморат  

Мабодо бе вазиру бе вазорат!  

Чу Сино марди ботадбир бояд,  

Ки қадри маҷлиси моро фазояд.  

Цаким гуфто: «Баландицои цикмат  

Намерӯяд ба пастицои фитрат.  

Чу медонист қавми бевафоро,  

Зи дӯш андохт ин бори балоро.  

Чу дилгир аз шару шӯри ҷацон шуд,  

Чу бӯи гул ба барги гул ницон шуд.  

Панац додаш Абӯғолиби аттор,  

Ки сирри хона нафрӯшад ба бозор.  

Ба мантиқ баст ӯ боби «Шифо»-ро  

Кушода цикмати арзу саморо,  

Самоуддавла бо тоҷи амонат,  

Ба гардан баст Синоро хижнат.  



Нишонда дар Цисори Фардҷонаш,  

Баробар кард ӯ суду зижнаш.  

Ҷацон хоб аст ӯ шабзиндадор аст,  

Ба тадбири ҷацон дасте ба кор аст.  

Нишаста ӯ ба ҷурми бегуноцк,  

Яке аз Исфацон омад сипоце.  

Алоуддавла2 дар тасхири ин хок  

Бижмад бар царифи суст чолок.  

Амири беҷигар аз бими ҷонаш,  

Бурид аз кишвару аз хонадонаш,  

Панац овард рӯзе ихтижрк  

Ба зиндоне, ки ман будам цисорк,  

Агар ин аст расми мулкдорк,  

Мабодо дар ҷацон як тоҷдоре!  

Чу ҷангу ҷӯши шоцон гашт хомӯш,  

Чу деги хомкорк монд аз ҷӯш,  

Шацу зиндонижн гашта баробар,  

Бурун рафтанд аз зиндони якдар.  

Аз ин ҷо риштаи жрк буридам,  

Ба сӯи Исфацон чашми умедам.  

Шабе бо хилъати дарвеш рафтем,  

Бало аз пушту роц аз пеш рафтем<  

Чк меҷӯям қароре зери гардун –  

Ба Алванду ба Гургону ба Ҷайцун?!  

_____________________________________________________________________ 

 
1Баъд аз дар нимароц мурдани Шамсуддавла писараш Самоуддавла фавран 

цокими Цамадон шуд.  
2Алоуддавла – амири Исфацон, ки бо Ибни Сино мукотиба дошт ва ӯро ба 

дарбори худ мехонд. 

 

МУШКИЛОТИ ДАЦ 

 

 

Расидем то марзаи Исфацон,  

Ба дастури дарвеш бо цамрацон.  

Ба мо шуд ато хилъати хосае,  

Бидидам дар ин коса нимкосае.  

Ба дарбор рафтам фурӯ зери бор,  

Ки рӯзк чк бошад аз ин рӯзгор?  

Амири вилоят ба иззи тамом  

Маро дод болою воло мақом.  

Ба цар ҷумъа мешуд бапо анҷӯман,  

Зи назми навину зи расми куцан.  



Басе кӯцнадӯзон сало мезаданд,  

Хирадро ба боди фано мезаданд.  

 

Ҷавон пир буду ҷацон пиртар,  

Замон оцу цар оц шабгиртар.  

Ҷацон цамчу шабгардии осижст,  

Ки санги забар гац зи тираш ҷудост.  

Чк тарсе зи гардуни гардон бувад?  

Ба Мацмуд серӯза даврон бувад.  

Ба се даври дигар барояд зи тир,  

Шавад ҷацл дар пои доно асир.  

Кашидам чу ин ҷамъро аз гиле,  

Аз ин мазраи хушку бецосиле.  

Зи илму цунар баста зарринкамар,  

Кашиданд теғе зи пушти сипар.  

- Расидам замоне ба сомони хеш,  

Фаро кардам илми парешони хеш.  

Кашидам фани худ ба лафзи дарк,  

Ки ояд аз он шеваи модарк.  

Чу гуфтори ман бо цамин лафз буд,  

Маро набз буду маро нафс буд<  

Қазоро расид аз Хуросон хабар,  

Ки Мацмуд бинмуд азми сафар-  

Ба он кишваре, ки наояд дигар,  

Саровард кишти муродаш самар<  

Зи домони дунж гирифт устувор,  

Ки доман надорад чунин беканор.  

Гар ин пиразан доманафшон шавад,  

Басе тифли якрав зи домон шавад!  

Раво дид бар ман басе ранҷро,  

Хато рафт султони шатранҷро.  

Ба сахтии ҷабраш накардам дуо,  

«Ки бодо зи тахту зи бахташ ҷудо».  

Чу киноварк бар хилофи ман аст,  

Ба цикмат хилофу хилофи фан аст<  

Магар одам омад ба дунж бадон,  

Ки оташ занад дар сарои ҷацон?  

 

Магар бацри мурдан шуд одам падид  

Ба ин кӯцнадунж ба расми ҷадид?  

Агар тира будк ҷацонро умед,  

Шабе менагардид рӯзи сафед!  

Биж, косагул, фурсате май кашем,  

Ки умрест ранҷи пажпай кашем.  



Бубахшо даме равшанк бар димоғ,  

Ки шабро сафедк бубахшад чароғ  

Муғаннк, бизан нағмаи бемалол,  

Ки бошад ба бозк чу набзи ғизол.  

Даме душмани сактаи дил шавад,  

Муроди дили банда цосил шавад.  

Ба рақс ой, эй Зӯцраи хокдон,  

Биларзон тану мӯцраи хокдон.  

Ки аз бори сангин рацонк маро,  

Ҷацоне чк бошад, ҷацонк маро.  

Ки дар мӯшикофии банди аҷал  

Цамин мӯи мушкин расид аз азал,  

Шавад гар аз ин мӯй рӯям сижц,  

Чк боке, агар цаст рӯе чу моц.  

Ту Ҷузҷонк, бикшо зи рӯи вафо  

Яке боби цикмат маро аз «Шифо»  

Равам то ба кори худк сарфаро:  

Саропарда бецтар, ки мотамсаро.  

Чу ин маҷлиси унс пожн шавад,  

Ба ӯ сар ба сар мецри тобон шавад.  

Яке рӯзи дигар шавад рӯзгор,  

Бубинем фардо чк орад ба бор<  

Чк шуд кори фардо, чк субце дамид?  

Ки Масъуд бар мулк лашкар кашид.  

 

Ғиреве бирӯид дар Исфацон1,  

Зи шарцаш бисӯзад забону бажн,  

Ба ин ҷанг Масъуд масъуд шуд,  

Цама буди ин хок нобуд шуд.  

Ба ҷои падар ӯ ганҷури ман  

Фаробурд дастору дастури ман.  

Рабуданд аз хона «Инсоф»-ро,  

Зи цар сафцае нақши саццофро.  

___________________________________________________________ 
1Султон Масъуд ибни Султон Мацмуди Ғазнавк соли 1030 ба Исфацон цамла 

карда, китобхонаи Ибни Синоро ғорат мекунад, аз ҷумла «Китоб-ул-инсоф»-ро 

дар 20 муҷаллад, «Цикмати Шарқ», китоби шашуми «Қонун» ва дигар 

дастнависцои гаронбацоро ба Ғазнин мебарад ва бо амри Малик Цусайни Ғурк 

Тоши Фаррош ин ганҷинаро оташ мезанад ва Ибни Сино бори нахуст аз шиддати 

ғазаб ба касалии қулинҷ гирифтор мешавад.  

«Зи цар роз ман парда бардоштам,  

Мар инро барои ту бигзоштам?»1 

Куҷо мебарк цикмати Шарқро,  

Чк сон мебарк оташи барқро?!  



Дареғо аз ин ранҷи рӯзу шабам,  

Дареғо зи ацволи тобу табам  

Дареғо зи ман, водареғо зи фан,  

Шавад гар матое ба царду кафан!  

Зи қаъри замин то ба чархи барин  

Басе роц бурдам, ба ҷуз роци кин.  

Цамин роц моро ба ғофил гирифт,  

Дареғо хирадро, ки ҷоцил гирифт!  

Бубояд аз ин мулк берун равам,  

Фаришта наям, ки ба гардун равам.  

Битарсам, ки гардем дар ин сафар.  

Ман аз оламу Олам аз ман бадар.  

Дар ин ҷанг аз царчи дорад вуҷуд,  

Бимонад яке зинда – Зояндарӯд!  

Чу пояндагии ҷацон бо фан аст,  

Бувад то фанам, ин ҷацони ман аст!  

 

ЦАЛЛИ МУШКИЛОТ  

 

Ҷацонро ҷовидон гуфтию ҷовид аст,  

Хирадро нур гуфтк, олам испед аст.  

Замин цамчун сари шӯридаи инсони пурдон аст,  

Фани ту, мадфани ту цамраци ӯ гирдгардон аст,  

Ба зери теғаи Алванд, рӯи рукнцои фан  

Гирифта гунбази сабзе чу ақли одамк маъман:  

Ишорат бар сарони сабзи Инсон асту ирфон аст,  

Чу рамзи сарбаландицою азми сарбадорон аст;  

Ки зери бору зери дор,  

Зери ханҷари хунбор,  

Цама фарзонаю мардона бигзаштанд аз пайкор<  

Вале, пайкор бошад,  

То ҷацоне аз паи кор аст,  

Даме, ки неку бад цампаллаю цамсангу цамбор аст.  

Мижни асри мою асри пуршӯри шумо, устод,  

Цазорон қабрцо бархост,  

Цазорон қасрцо афтод.  

Цазорон шацрцо цамчун Бухоро шуд мазори мо,  

Цазорон шацрцо рӯид аз мецри канори мо.  

Ба нерӯи хирад охир баромад аз Замин Одам,  

Ба авҷи осмонцо, ду ҷацон гардид як Олам, -  

Аҷаб Олам, ки мацро дид чун сацрои хокистар,  

Аҷаб Одам, ки шуд бо Зӯцра цамовою цамбистар.  

______________________________________________________ 
 



1Ин байт аз қасидаи «Айния»-и Ибни Сино иқтибос шудааст. 

 

Ва холк жфт бистарро ва худро жфт, комил жфт,  

Ва худро дар сари сацрои киштат цамчу цосил жфт.  

Ва худро дар мақоме жфт – дигар пасту боло нест,  

К-аз он ҷо сад ҷацон пайдою як дунжи зебо нест;  

Ба ҷуз дунжи инсонк, ки Инсон офарид онро,  

Аз ин ҷо саркашону паркашон бигрифт Кайцонро,  

Цакимон бо аҷал имрӯз цам дасту гиребонанд,  

Ба цукми фан ба ҷисми мурда ҷони тоза бахшоянд,  

Вале банди аҷалро цеҷ кас накшуду накшояд.  

Барои бедилу социбдилон дил офарид Одам,  

Ба одам нӯшдору, зацри қотил офарид Одам.  

Бале, пайкор бошад, то ҷацоне аз паи кор аст,  

Кунун цам неку бад цамсояю цамсангу цамбор аст.  

Чу некк маншаи Хуршед дорад, панҷаи Хуршед  

Парасторк намояд зиндагониро ба сад уммед,  

Заминро чун замон ӯ субцгоцон мекашад дар бар,  

Ки ғайр аз оташи рӯяш нагирад оташи дигар<  

Ба тӯфони ҷацолат аз бижбон новадон бурдк,  

Цақиқатро, фазилатро мижни  

Бодцо бебодбон бурдк.  

Ва дар Алванд бандар жфтк, эй марди тӯфонк,  

Зи фазли форск Алванд шуд Олимпи Юнонк.  

Раци разми художнро,  

Раци базми гадожнро,  

Пазиро гашта яксон жфтк болою пожнро.  

Ту дарди мардумон ҷустк, ба дарди хеш дар мондк,  

На бар болин, ба рӯи санги шер1 оциста сар мондк.  

Ба гӯшат мерасид аз дур танцо аллаи модар,  

Фуруд омад зи чашмат ашк ж ахтар?  

Бубастк чашм ж равзан,  

Вале аз равзацои илми ту чашми ҷацон равшан.  

Ту мерафтию тобути ту чун сайжра меҷунбид,  

Бухоро, модари зорат, сари гацвора меҷунбид.  

Сароғозат Бухорою саровози ту Алванд аст,  

Мижни ин ду манзил банд-банд, пайванд-пайванд аст,  

Яке пайванди ҷисмонк,  

Яке пайванди ирфонк,  

Ту банду баст кардк марзро чун ҷисми инсонк.  

Ба болои мазорат гунбазе чун косаи сарцост,  

Ба рӯи гунбази сабзат само чун гунбази дунжст.  

Шафақ аз теғаи Алванд бар ҷоми худовандк -  

Ба рӯи гунбази ту аз майи сурхи самарқандк  



Чу дар ҷоми нагуне бода мерезад ва он холист,  

Ҷацон аз номи ту пур гашту он ҷоми Ҷацон холист.  

 

1979 

_____________________________________________________ 
1Санги шер дар Цамадон муҷассамаи табиии шер аст. 

 
 


