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«ЗАЙНУ-Л-АХБОР» ВА МУАЛЛИФИ ОН  
 

«Зайну-л-ахбор» танњо китобест, ки аз Абусаъид Абдулњайи 
Гардезї боќї мондааст. Ин ки Гардезї китоби дигаре таълиф 
карда ё не, маълум нест. 

Муњаќќиќон аз баъзе ќаринањо ба натиља расидаанд, ки ин 
китоб дар васати асри XI мелодї, байни солњои 1050-1052 ва дар 
замони њукумати Абумансур Абдуррашид ибни Мањмуд таълиф 
шуда ва ба ин амири ѓазнавї бахшида шудааст. Муњаќќиќон 
номи китобро низ баргирифта аз лаќаби ин подшоњ, ки «Зайну-л-
милла» будааст, медонанд. 

Абусаъид Абдулњай ибни Зањњок ибни Мањмуди Гардезї, 
чунонки аз нисбааш пайдост дар шањри Гардез, ки дар фосилаи 
роњи якрўза аз Ѓазна ба Њинд воќеъ буд ва ба њадси муњаќќиќи 
афѓонистонї Абдулњайи Њабибї таќрибан дар соли 400 њиљрї, 
баробар бо 1008-1009 милодї зода шудааст. Вай аз љавонї ба 
хидмати дарбори султон Мањмуд љалб мешавад ва чунонки дар 
китоби хеш ишора мекунад, дар чандин сафару њамлањои ў ба 
Њинд, Нимрўз, Ироќ, Хоразм иштирок карда будааст. Њамчунин 
аз матни китоб маълум мешавад, ки Гардезї бо донишманди 
бузурги њамзамони хеш Абурайњони Берунї, ки низ ба хидмати 
дарбори Ѓазнавиён љалб шуда буд, робитаи дўстї ва њамнишинї 
доштааст. 

«Зайну-л-ахбор» навъе донишнома аст ва муаллиф бештар ба 
масоили таърих ва мардумшиносї пардохтааст. Гардезї дар мав-
риди офариниши замину замон, ахбори анбиё, таърихи подшоњо-
ни љањон (бештар ва батафсилтар эрониён), хулафои ислом, 
амирони Хуросон, идњо ва расму ойини адён ва аќвоми мух-
талиф (мусалмонон, љуњудон, тарсоён, муѓон ва њиндувон), андар 
шинохт ва ансоби мардумони мухталиф (туркон, зангиён, 
румиён, њиндувон) иттилоъоти мухтасар, вале муфид медињад. 

Гардезї дар таълифи китоби хеш аз осори донишмандони 
гузашта ва муосири риштањои мухталифи илм, аз љумла Ибни 
Муќаффаъ, Абузайди Ањмад ибни Сањли Балхї, Ибни Хурдод-
бењ, Ибни Руста, Абуабдуллоњ Муњаммад ибни Ањмади Љайњонї 
(вазири донишманди Сомониён), Абулњусайн ибни Ањмади 
Силламї, Абурайњони Берунї ва дигарон фаровон истифода 
кардааст. Ањаммияти ин нањваи таълифи китоб на фаќат дар он 
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аст, ки хонанда метавонад хулосаи навиштаи муаллифони гуно-
гунро дар як асар фаро бигирад, балки бештар аз он «Зайну-л-
ахбор» мундариљаи бархе китоби муњимми таърихиро (аз љумла 
китоби Силламї «Таърих фї ахбор вулот Хуросон»), ки мафќуд 
гаштаанд, то ба рўзгори мо мањфуз доштааст. 

Аммо, мутаассифона, худи китоби Гардезї низ аз тањав-
вулоти таърих ва ошўби рўзгор эман намондааст. Њарду дастна-
вишти ин китоб, ки то ба рўзгори мо расида ва дар китоб-
хонањои Кембриљ ва Оксфорди Ингилистон нигоњдорї мешаванд 
ва мавриди истифодаи муњаќќиќон будаанд, мутааллиќ ба чанд 
ќарни баъди таълифи он (охири асри 17 ва авохири асри 18) 
мебошанд ва ба тањќиќ, яке аз дигаре рўнависї шуда ва ё њарду 
аз як нусхаи маншаъ рўнависї шудаанд, аввалу охирашон ва њам 
бархе љойњои бобњои дохилиашон уфтодааст. 

«Зайну-л-ахбор» ба унвони маъхази таърихї ва мардум-
шиносї пайваста мавриди таваљљуњи донишмандон будааст ва ба 
таври комили бозмонда ва ё мухтасар ба забони асл (форсї) ва 
тарљумаи он ба забонњои дигар мукарраран ба табъ расидааст. 

Соли 1928 донишманди њиндї Муњаммад Нозим ќисматњои 
марбут ба Тоњириён, Саффориён, Сомониён ва Ѓазнавиёни ки-
тобро дар Берлин мунташир кард. Соли 1937 аллома Муњаммад 
Ќазвинї низ бо тасњењоти лозим њамин бахши китобро дар 
Тењрон ба табъ расонд. Саъиди Нафисї ба соли 1954 дар Тењрон 
чанд боби асарро аз замони њукумати Сосониён то поёни боби 
Ахбори мулуки Хуросон ба сурати китоби људогона мунташир 
кард. 

Нињоятан дар соли 1968 донишманди афѓонистонї Абдулњай 
Њабибї чопи илмию интиќодии «Зайну-л-ахбор»-ро бо муќобала 
ва муќоисаи њар ду дастнавишти мављуд мунташир кард. 

Ва дар соли 1384 хуршедї баробар бо 2004 мелодї муњаќ-
ќиќи эронї дуктур Рањим Ризозода Малик чопи љадиди «Зайну-
л-ахбор»-ро мунташир кард, ки комилтарин ва сањењтарин чопи 
асари Гардезї аст. 

Бояд гуфт, мабнои чопи Рањим Ризозода низ њамон ду 
дастнавишти мављуд ва маълуми асари Гардезї аст. Аммо ў на 
фаќат бархе ѓалатхонињои чопи Њабибиро бартараф кард, балки 
бо омўзиши матни мављуди китоб, њам тартиби бобњоро таѓйир 
дод ва њам бо истифода аз шеваи тадвини «Зайну-л-ахбор» чанд 
боби аввали китобро, ки то замони мо нарасидаанд, бо иќтибос 
аз кутуби дигари наздик ба замони Гардезї ба он афзуд. Ин амр, 
агарчи аз назари матншиносї кори чандон дуруст нест, аммо ба 
хонанда имкон медињад, таќрибан њам бошад бо муњтавои аслии 
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китоби Гардезї ошної пайдо кунад. Чунончи, матни мунташир-
кардаи Абдулњай Њабибї аз табаќаи аввали мулуки Аљам 
(Пешдодиён) шуруъ шуда, баъд ба тартиб чањор табаќаи дигари 
подшоњони Эрон (Каёниён, мулуки тавоиф, Сосониён ва акоси-
ра) оварда мешавад, сипас боби шашум меояд, ки андар љадвали 
таворихи хулафо ва мулуки ислом ном дорад. Матни чопи 
Њабибї бо боби нуздањум, ки андар ахбори њиндувон аст, ба 
итмом мерасад. 

Ва инак бобњое, ки Ризозода бо истифода аз кутуби дигар ба 
матни чопи худ афзудааст: 

Боби аввал андар офариниши замин ва замон (баргирифта аз 
Бундањиш, Таврот ва Ќуръон) 

Боби дувум андар шаљараи ансоби авлиё (аз «Осору-л-бо-
ќия»-и Абурайњони Берунї) 

Боби сеюм андар ахбори анбиё (аз «Муљмалу-т-таворих ва-л-
ќисас») 

Боби чањорум андар љадвали мулуки калдониён (аз «Осору-л-
боќия…») 

Боби панљум андар ахбори мулуки калдониён (аз «Ат-танбењ 
ва-л-ишроф») 

Боби шашум андар љадвали мулуки Аљам (аз шарњи мун-
дариљ дар боби њафтуми «Зайну-л-ахбор») 

Боби њафтум андар ахбори мулуки Аљам (ибтидои ин боб, аз 
«Форснома»-и мансуб ба Ибни Балхї) 

Боби бисту нуњум андар маъорифи зангиён (аз «Аљоибу-л-
махлуќот») 

Маќолоти аввал ва сеюми китоб низ бар асоси мабоњис ва 
машруњоти «Зайну-л-ахбор» бозпардохтаи дуктур Ризозода аст. 

Хонандагон зимни хондани китоб, албатта, ин амрро бояд 
дар зењн дошта бошанд. 

Баргардон асар ба хатти кириллї аз рўйи чопи дуктур Рањим 
Ризозода Малик (Тењрон, Анљумани осор ва мафохири фарњангї, 
1384) анљом гирифт. Дар ин њол дар мавориде, ки ибњом пеш 
омад, матнро бо чопи Абулњайи Њабибї (Тењрон, интишороти 
Бунёди фарњанги Эрон, 1347) муќоиса ва гоње ислоњ кардем. 

Матни китоб чунонки дар нашри Ризозода њаст, таќрибан 
айнан баргардон карда шуд. Танњо дар баргардони љадвалњо 
њуруфи абљад, ки нишондињандаи раќам ва солњо аст, гоње њам 
њуруф ва њам раќам навишта шуд ва гоње танњо раќам, то 
мутолиаашон барои хонанда осон бошад. Аммо дар љадвали 
умарои Хуросон, ки муддати аморати умаро бо њуруфи абљад 
навишта шуда, ба далели он ки дар матни дастнавиштањо њуруфи 



7 

абљад ба таври ошуфта омада ва ислоњи ќиёсие, ки Њабибї 
анљом дода ва Ризозода низ онро айнан оварда, бо машруњи 
аморати бархе умаро њамхонї надорад ва хонандаро саргум 
мекунад, мо (ба пайравї аз тарљумони русии ин ќисмати асар – 
эроншиноси машњур А.К. Арендс) ба љойи њуруфи абљад аломаи 
се ситора (***) гузоштем. 

 
Ќодири Рустам 
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ЗАЙНУ-Л-АХБОР 
Ба номи Эзади бахшояндаи бахшоишгар 

 
….. Чунин гўяд фарозоварандаи ин китоб Абусаъид Абдул-

њай ибни Зањњок ибни Мањмуди Гардезї….  
Ва онро «Зайну-л-ахбор» ном кард, андар сї боб.  
Маќолати аввал андар таворих ва ахбори мардумони 

миёнаи љањон 
Боби аввал андар офариниши замину замон. 
Боби дувум андар шаљараи ансоби авлиё.  
Фасли аввал андар шаљараи ансоби авлиё аз Одам Абул-

башар то Иброњим, алайњиму-с-салом. 
Фасли дувум андар шаљараи ансоби анбиё аз Иброњим то 

Исо, алайњиму-с-салом. 
Фасли сеюм андар шаљараи ансоби пайѓамбари мо Муњам-

мади Мустафо, салавот ул-Лоњи алайњи. 
Боби сеюм андар ахбори анбиё.  
Боби чањорум андар љадвали мулуки калдониён. 
Боби панљум андар ахбори мулуки калдониён.  
Боби шашум андар љадвали мулуки Аљам. 
Боби њафтум андар ахбори мулуки Аљам.  
Табаќаи аввал Пешдодиён. 
Табаќаи дувум, ки эшонро Каёниён гўянд.  
Табаќаи сеюм: мулуки тавоиф.  
Табаќаи чањорум: Сосониён. 
Табаќаи панљум, ки эшонро акосира гўянд.  
Боби њаштум андар љадвали хулафо ва мулуки ислом.  
Боби нуњум андар ахбори хулафо ва мулуки ислом.  
Боби дањум андар љадвали умарои Хуросон.  
Боби ёздањум андар ахбори умарои Хуросон.  
Боби дувоздањум андар вилоят ва насаби Сомониён.  
Боби сездњум андар ахбори Ямину-д-давла ва хонадони ў.  
Боби чањордањум андар истихрољи чањор таърих аз якдигар.  
Маќолати дувум андар љадвали идњо ва асбоби он андар 

расмњои панљ уммат 
Боби понздањум андар љадвали идњои мусалмонон. 
Боби шонздањум андар асбоби идњои мусалмонон.  
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Боби њафдањум андар шинохтани идњои љуњудон ба љадвал. 
Боби њаждањум андар асбоби идњои љуњудон.  
Боби нуздањум андар идњои тарсоён ба љадвал. 
Боби бистум андар асбоби идњои тарсоён ва чигунагии њар 

иде.  
Боби бисту якум андар идњо ва расмњои муѓон ба љадвал.  
Боби бисту дувум андар шарњи љашнњо ва идњои муѓон.  
Боби бисту сеюм андар идњои њиндувон ба љадвал.  
Боби бисту чањорум андар шарњи идњои њиндувон.  
Маќолати сеюм андар маъориф ва ансоби чањор табаќа 
Боби бисту панљум андар ањвол ва ансоби табаќоти 

мардумон. 
Боби бисту шашум андар маъорифи туркон. 
Боби бисту њафтум андар маъорифи румиён. 
Боби бисту њаштум андар маъорифи њиндувон. 
Боби бисту нуњум андар маъорифи зангиён.  
Боби сиюм андар ахбори табибон.  
Ва мин Аллоњу тавфиќ.  
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МАЌОЛАТИ АВВАЛ 
АНДАР ТАЪРИХ ВА АХБОРИ МАРДУМОНИ 

МИЁНИ ЉАЊОН 
 
Чунин гўяд фарозоварандаи ин китоби Зайну-л-ахбор, ки 

доноён љањонро ба иќлимњо ќисмат кардаанд, ки Маккаву 
Мадина ва Њиљозу Яман аз иќлими сеюм ва Нимрўзу Хуросон ва 
Љиболу Форсу Ироќ аз иќлими чањорум ба шумуранд ва ин 
иќлими чањорумро, ки ба миёни љањон аст, ба забони форсї 
Эроншањр хонанд.  

Мулуки бузург ба Эроншањр љой доштанд ва чун ба миёни 
љањон буданд, бар њамагон тасаллут ёфтанд ва он чи аз дигар 
умматњо мехостанд, осонтар ба даст меоварданд. Ва аз оѓоз то 
бад-ин ѓоят мулуки бузург ба Эроншањр будаанд. 

Пас бад-ин маќолат таворих ва ахбори анбиё ва мулуки ин 
аќолим ва шањрњо, ки ёд кардам, биёрам. Ва мин Аллоњи тавфиќ.  

 
БОБИ АВВАЛ 

АНДАР ОФАРИНИШИ ЗАМИНУ ЗАМОН 
 
Ба миёни њамаи ќавмњо ва ба њамаи кутуби мунзал андар аст, 

ки Худой, таъоло, замину замонро ба шаш рўз офарид.  
Муѓон гўянд: Њурмузд нахуст осмонро офарид, равшан, 

ошкоро, бисёрдавр, хоядеса.  
Ў ба ёрии осмон шодиро офарид. Бад-он рўй барои ў шодиро 

фароз офарид, ки акнун ки омехтагї аст, офаридагон ба шодї 
даристанд. Сипас аз гавњари осмон обро офарид.  

Седигар, аз об заминро офарид, гирд, давргузар, бе нишебу 
фароз, дарозо бо пањно ва пањно бо жарфо баробар, рост миёни 
осмон ќарор гирифт.  

Чањорум, гиёро офарид. Нахуст бар миёнаи ин замин фароз 
руст чанд пой боло, бе шоха, бе пўст, бе хор ва тару ширин.  

Панљум, гови яктоофаридаро дар Эронвиљ офарид, ба 
миёнаи љањон.  

Шашум, Гаюмарсро офарид, равшан чун хуршед.  
Ў ин шаш офаринишро ба шаш гоњи гоњанбор биёфарид, ба 

соле, ки сесаду шасту панљ рўз ба шумор аст ва дувоздањ моњ, њар 
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моње сї рўз ва як моњ сию панљ рўз. Бар њар рўзе номи 
амшосипанде нињода шуд. Чигунагї он ки нахуст, осмонро 
офарид ба чињил рўз, ки аз рўзи Њурмузди моњи фарвардин то 
рўзи обони моњи урдибињишт аст. Панљ рўз диранг кард то рўзи 
дайбамењр. Он панљ рўз гоњанбор ва онро ном мадюзарм аст. 
Онро гузориш ин ки зистгоњи мењру моњ ва сабзї ба пайдої 
омад.  

Дудигар, обро офарид ба панљоњу панљ рўз, ки аз рўзи мењри 
моњи урдибињишт аст то рўзи обони моњи тир. Панљ рўз диранг 
кард то рўзи дайбамењр. Он панљ рўз гоњанбор ва онро ном 
мадюшам аст, ки онро гузориш ин ки обро равшан бикард, зеро 
нахуст тира буд.  

Седигар, заминро ба њафтод рўз офарид, ки аз рўзи мењри 
моњи тир то рўзи арди моњи шањривар аст. Он панљ рўзро диранг 
кард то рўзи Анэрон. Он панљ рўз гоњанбор ва онро ном 
падишња аст. Ўро гузориш ин ки ба пой рафтан офаридагонро 
бар замин падид овард.  

Чањорум, гиёњро офарид ба бисту панљ рўз, ки аз рўзи 
Њурмузди моњи мењр то рўзи ард аст. Панљ рўз диранг кард, то 
рўзи Анэрон. Он панљ рўз гоњанбор ва ўро ном аёсарим аст, ки 
ўро гузориш ин ки баргу бўй ва ранги сабзї пайдо шуд. 

Панљум, гўсфандро офарид ба њафтоду панљ рўз, ки аз рўзи 
Њурмузди моњи обон то рўзи дайбамењри моњи дай аст. Панљ рўз 
диранг кард то рўзи Бањром. Он панљ рўз гоњанбор ва ўро ном 
мадёрим аст, ки ўро гузориш ин ки анбори зимистонро барои 
домњои хеш фароњам бикард.  

Шашум, мардумро биёфарид, ки Гаюмарс аст, ба њафтод рўз, 
ки аз рўзи роми моњи дай то рўзи Анэрони моњи сипандормаз 
аст. Панљ рўз диранг кард то рўзи вањиштуиштгоњ. Он панљ рўз 
гоњанбор аст, ки панљ рўзи тарафта аст, ки гоњанбор аст ва ўро 
ном њамаспањмадим аст, ки ўро гузориш ин ки љунбиши њамаи 
сипоњ ба гетї пайдо шуд.  

 
Ва ба Таврот андар аст, ки дар ибтидо Худо осмонњо ва 

заминро офарид ва замин тињї ва боир буд ва торикї бар рўйи 
луљља. Руњи Худо сатњи обњоро фурў гирифт. Ва Худо гуфт, 
равшаної бишавад ва равшаної шуд. Ва Худо равшаноиро дид, 
ки некуст. Ва Худо равшаноиро аз торикї људо сохт. Ва Худо 
равшаноиро рўз номид ва торикиро шаб номид. Ва шом буду 
субњ буд, рўзи аввал. 

Ва Худо гуфт, фалаке бошад дар миёни обњо. Ва обњоро аз 
обњо људо кунад. Ва Худо фалакро бисохт ва обњои зери фалакро 
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аз обњои болои фалак људо кард. Ва чунин шуд ва Худо фалакро 
осмон номид. Ва шом буду субњ буд, рўзи дувум.  

Ва Худо гуфт, обњои зери осмон дар як љо љамъ шавад ва 
хушкї зоњир гардад. Ва чунин шуд. Ва Худо хушкиро замин 
номид ва иљтимоъи обњоро дарё номид. Ва Худо дид, ки неку аст. 
Ва Худо гуфт, замин наботот бирўёнад, алафе, ки тухм биёварад 
ва дарахти меваї, ки мувофиќи љинси худ мева оварад, ки 
тухмаш дар он бошад бар рўйи замин. Ва чунин шуд ва замин 
наботро рўёнид, алафе ки мувофиќи љинси худ тухм оварад ва 
дарахти мевадоре, ки тухмаш дар он мувофиќи љинси худ бошад. 
Ва Худо дид, ки неку аст. Ва шом буду субњ буд, рўзи сеюм.  

Ва Худо гуфт, наййирњо дар фалаки осмон бошанд, то рўзро 
аз шаб људо кунад ва барои оёт ва замонњо ва рўзњову солњо 
бошанд ва наййирњо дар фалаки осмон бошанд, то бар замин 
равшаної дињанд. Ва чунин шуд. Ва Худо ду наййири бузург 
сохт, наййири аъзамро барои салтанати рўз ва наййири асѓарро 
барои салтанати шаб ва ситорагонро. Ва Худо онњоро дар 
фалаки осмон гузошт, то бар замин равшаної дињанд ва то 
салтанат намоянд бар рўзу бар шаб ва равшаноиро аз торикї 
људо кунанд. Ва Худо дид, ки некуст. Ва шом буду субњ буд, рўзи 
чањорум.  

Ва Худо гуфт, обњо аз анбуњи љонварон пур шавад ва 
парандагон болои замин бар рўи фалаки осмон парвоз кунанд. 
Пас Худо нањангони бузург офарид ва њамаи љондорони хазан-
даро, ки обњо аз онњо мувофиќи аљноси онњо пур шуд ва њамаи 
парандагони болдорро ба аљноси онњо. Ва Худо дид, ки некуст. 
Ва Худо онњоро баракат бидода, гуфт, ки борвару касир шавед 
ва обњои дарёро пур созед ва парандагон дар замин касир 
бишаванд. Ва шом буду субњ буд, рўзи панљум. 

Ва Худо гуфт, замин љонваронро мувофиќи аљноси онњо 
берун оварад, бањоиму њашарот ва њайвоноти замин ба аљноси 
онњо. Ва чунин шуд. Пас Худо њайвоноти заминро ба аљноси 
онњо бисохт ва бањоимро ба аљноси онњо ва њамаи њашароти 
заминро ба аљноси онњо. Ва Худо дид, ки некуст. Ва Худо гуфт, 
Одамро ба сурати мо ва мувофиќи шабењи мо бисозем, то бар 
моњиёни дарё ва парандагони осмон ва бањоим ва тамомии рўи 
замин ва њамаи њашароте, ки бар рўи замин мехазанд, њукумат 
кунад. Пас Худо Одамро ба сурати худ офарид, ўро ба сурати 
Худо офарид. Эшонро нару мода офарид ва Худо эшонро 
баракат бидод. Ва Худо бад-эшон гуфт, борвар ва касир шавед 
ва Заминро пур созед ва бар он мусаллат шавед ва бар моњиёни 
дарё ва парандагони осмон ва њамаи њайвоноте, ки бар замин 
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мехазанд, њукумат кунед. Ва Худо гуфт, њамоно њамаи алафњои 
тухмдоре, ки бар рўи тамоми замин аст ва њамаи дарахтњое, ки 
дар онњо меваи дарахти тухмдор аст ба шумо бидодам, то барои 
шумо хўрок бошад ва ба њамаи њайвоноти замин ва њамаи 
парандагони осмон ва ба њамаи њашароти замин, ки дар онњо 
њаёт аст, њар алафи сабзро барои хўрок бидодам. Ва чунин шуд. 
Ва Худо њар чї сохта буд, дид ва њамоно бисёр неку буд. Ва шом 
буду субњ буд, рўзи шашум.  

Ва осмонњову замин ва њамаи лашкари онњо тамом шуд.  
  
Ва Худованд, таборака ва таъоло дар Ќуръон фармояд: 

«Инна Раббакуму-л-Лоњу-л-лазї халаќа-с-самовоти ва-л-арза фї 
ситтати айёмин, сумма-ставо ало-л-арши йуѓшї-л-лайла-н-
нањора, йатлубуњу њасисан ва-ш-шамса ва-л-ќамара ва-н-нуљума 
мусаххаротин би амрињи, а ло лању-л-халќу ва-л-амру, таборака-
л-Лоњу Раббу-л-оламин» (7:54)1 – «Ки Худованди шумо Худойе 
аст Он, ки биёфарид осмонњо ва заминро андар шаш рўз, пас боз 
баристод бар арш, бипўшонид шабро ба рўз, њамељўид онро 
нарм ва офтобу моњтоб ва ситорагон фармонбурдор ба фармони 
Ў. Бидон-к Ўрост офаринишу фармон, ба баракат аст Худой – 
Худованди љањониён».  

«Инна Раббакуму-л-Лоњу-л-лазї халаќа-с-самовоти ва-л-арза 
фї ситтати айёмин, сумма-ставо ало-л-арши юдаббиру-л-амра мо 
мин шафеъин илло мин баъди изнињи, золикуму-л-Лоњу Раб-
букум, фа-ъбудуњу, а фа ло тазаккаруна» (10:3)2 – «Ки Худованди 
шумо Худой аст Он, ки биёфарид осмонњо ва заминро андар 
шаш рўз, пас боз баристод бар арш меофаринад кор ва нест њеч 
хоњишгаре, магар аз паси дастурии ў. Ин аст Худой Худованди 
шумо. Парастед ўро,оё на ёд гиред».  

«Ва њува-л-лазї халаќа-с-самовоти ва-л-арза фї ситтати 
айёмин ва кона аршуњу ало-л-мои ли яблувакам аййукум ањсану 
амалан ва ла ин ќулта иннакум мабъусуна мин баъди-л-мавти ла 
яќуланна-л-лазина кафару, ин њозо илло сињрун мубин» (11:7)3 – 
«Ва Ў аст Он, ки биёфарид осмонњо ва замин андар шаш рўз ва 
буд арши ў бар об, то биёзмояд шуморо кудом аз шумо некўтар 
бар кирдор ва агар гўї, ки шумо барангехтагонед аз паси марг, 
гўянд он касњо, ки кофир шуданд, ки нест ин магар љодуи 
њувайдо».  

                                                 
1 Аъроф (7:54).  
2 Сураи Юнус (10:3).  
3 Сураи Ҳуд (11:7).  
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«Ќул: а иннакум ла такфуруна би-л-лазї халаќа-л-арза фї 
явмайни ва таљъалуна лању андодан, золика Раббу-л-оламин. Ва 
љаъала фињо равосия мин фавќињо ва борака фињо ва ќаддара 
фињо аќвотањо фї арбаъати айёмин, савоан ли-с-соилин. Сумма-
ставо ила-с-самои ва њия духонун, фа ќола лањо ва ли-л-арзи-
ътийо тавъан ав карњан, ќолато атайно тоиъина» (41:9-11)4 – 
«Бигў, ки оё шумо ме кофир шавед бад-он ки офарид халќи 
замин андар ду рўз ва мекунед Онро њамтоон, Он аст Худованди 
љањониён. Ва кард андар он кўњњо аз болои он ва (бар, кї) барака 
кард андар он ва андоза кард андар он рўзињои он андар чањор 
рўз. Яксон аст хоњандагонро. Пас рост шуд сўи осмон ва он дуде 
ва гуфт онро ва заминро, ки биёед ба хушманишї ва ба 
душхворї. Гуфтанд, омадем ва фармонбурдорем».  

«А фа лам янзуру ило-с-самои фавќањум банайноњо ва зайян-
ноњо ва мо лањо мин фуруљин. Ва-л-арза мададноњо ва алќайно 
фињо равосия ва анбатно фињо мин кулли зављин бањиљин. 
Табсиратан ва зикро ли кулли абдин мунибин. Ва наззално мина-
с-самои моан муборакан, фа анбатно бињи љаннотин ва њабба-л-
њасид. Ва-н-нахла босиќотин, лањо талъун назид. Ризќан ли-л-
ибоди ва ањяйно бињи балдатан майтан, казолика-л-хуруљ» (50:6-
11)5 – «Ва на бинигаред сўйи осмон болои эшон чї гун бино кар-
дем он ва биёростем онро ва нест онро њеч шикоф. Ва замин 
бигустурдемаш ва авкандем андар вай кўњњои устувор ва 
бирўёндем аз њар љуфте некў. Дидане ба ибрат ва панде њар 
бандаеро бозгардида. Ва фурў фиристодем аз осмон обе баба-
ракат ва бирўёнидем бад-он андар бўстонњо ва донањои дарунї. 
Ва хурмобунони баланд онро кордуе бар якдигар баста. Рўзие 
бандагонро ва зинда кардем бад-он шањре мурда. Чунон бувад 
берун омадан». 

«Њува-л-лазї халаќа-с-самовоти ва-л-арза фї ситтати 
айёмин, сумма-ставо ало-л-арши, яъламу мо ялиљу фи-л-арзи ва 
мо яхруљу минњо ва мо янзилу мина-с-самои ва мо яъруљу фињо 
ва њува маъакум айна мо кунтум. Ва-л-Лоњу би мо таъламуна 
басир» (57:4)6 – «Ўст Он, ки офарид осмонњо ва замин андар шаш 
рўз. Пас боз баристод бар арш, медонад он чи андар ояд андар 
замин ва он чи берун ояд аз он ва ояд аз осмон ва он чи бар 
шавад андар он ва ў бо шумост њар куљо бошед ва Худойи азза ва 
љалла бад-он чи мекунед, бино аст».  

 
                                                 

 4 Сураи фуссилат (41: 9-11). 
5 Сураи қоф (50: 6-11). 
6 Сураи ҳадид (57: 4). 
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БОБИ ДУВУМ 
АНДАР ШАЉАРАИ АНСОБИ АНБИЁ 

А
да
д 

  
Анбиё 

Солњои 
пеш аз зода
шудани 
фарзанд 

Солњои 
пас аз зода 
шудани 
фарзанд 

Солњои 
умр 

1 
Одам Абулбашар то ўро 
Шис зода шуд ва пас аз 
он 

800 130 930 

2 
Шис ибни Одам то ўро 
Ануш зода шуд ва пас аз 
он 

808 105 912 

3 
Ануш ибни Шис то ўро 
Ќайнон зода шуд ва пас 
аз он 

815 90 905 

4 
Ќайнон ибни Ануш то 
ўро Мањлойил зода шуд 
ва пас аз он 

840 80 910 

5 
Мањлойил ибни Ќайнон 
то ўро Ярд зода шуд ва 
пас аз он 

830 65 895 

6 
Ярд ибни Мањлойил то 
ўро Ахнух зода шуд ва 
пас аз он 

800 162 962 

7 
Ахнух ибни Ярд то ўро 
Матушолњ зода шуд ва 
пас аз он 

300 65 365 

8 
Матушолњ ибни Ахнух 
то ўро Ламак зода шуд ва 
пас аз он 

782 187 965 

9 
Ламак ибни Митушолњ 
то ўро Нуњ зода шуд ва 
пас аз он 

595 182 777 

10 
Нуњ ибни Ламак то ўро 
Сом зода шуд ва пас аз 
он 

450 500 950 

11 Сом ибни Нуњ то воќи-
ъаи тўфон ва пас аз он 

500 100 600 
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12 
Аз воќиъаи тўфон то 
Сомро Арфахшад зода 
шуд 

2   

13 
Арфахшад ибни Сом то 
ўро Шолињ зода шуд ва 
пас аз он 

463 35 498 

14 
Шолињ ибни Арфахшад 
то ўро Обир зода шуд ва 
пас аз он 

460 30 490 

15 
Обир ибни Шолињ то ўро 
Фолиѓ зода шуд ва пас аз 
он 

396 34 430 

16 
Фолиѓ ибни Обир то ўро 
Арѓу зода шуд ва пас аз 
он 

179 30 209 

17 
Арѓу ибни Фолиѓ то ўро 
Соруѓ зода шуд ва пас аз 
он 

175 32 207 

18 
Соруѓ ибни Арѓу то ўро 
Ноњур зода шуд ва пас аз 
он 

170 30 200 

19 
Ноњур ибни Соруѓ то ўро 
Торињ зода шуд ва пас аз 
он 

119 29 148 

20 
Торињ ибни Ноњур то ўро 
Иброњим зода шуд ва пас 
аз он 

135 70 205 
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ФАСЛИ ДУВУМ АНДАР ШАЉАРАИ АНБИЁ АЗ ИБРОЊИМ 
ТО ИСО, АЛАЙЊИМУ-С-САЛОМ 

 
Анбиё аз Иброњим то Исо, алайњиму-с-салом ва пас аз он 

бисёр будаанд. Бархе аз насли анбиё ва бархе аз насли дигар, ки 
Худой, таъоло, эшонро пайѓамбарї бидодааст. Аз анбиё баъзе 
фузун бар нубувват подшоњї низ доштаанд. Ва яњудону 
насороро дар њоли њар як аз эшон ќиссањои дароздоман аст ва 
мухталиф. Бархеро муддати умр маълум, ё ба ривоёти гунагун 
мухталиф, чунонки чун ба љадвал дарорї, чандон шарњи ривоёт 
бояд, ки љадвал барнатобад. Пас љадвал фурў њиштам ва бад-он 
чи андар боби сеюм биёрам, иќтисор кардам.  

 
 
ФАСЛИ СЕЮМ АНДАР ШАЉАРАИ ПАЙЃАМБАРИ МО, 
МУЊАММАДИ МУСТАФО, САЛАВОТУ-Л-ЛОЊИ АЛАЙЊИ 

 
Насаби сайид ул-мурсилин ва хотам ул-набийин Муњаммади 

Мустафо, алайњи афзал ул-салавот ба чињилу њашт пушт ба Одам 
Абулбашар, алайњиссалом, пайвандад.  

Муњаммад, салавоту-л-Лоњи алайњи, ибни Абдуллоњ ибни 
Абдулмутталиб ибни Њошим ибни Абд Маноф ибни Ќусай ибни 
Килоб ибни Мурра ибни Каъб ибни Луай ибни Ѓолиб ибни Фињр 
ибни Молик ибн ан-Назр ибни Кинона ибни Хузайма ибни 
Мудрика ибни Илёс ибни Музар ибни Низор ибни Маъд ибни 
Аднон ибни Уд ибни Удад ибни ал-Њамайсаъ ибни Набат ибни 
Љамил ибни Ќайдор ибни Исмоил ибни Иброњим ибни Торињ 
ибни Ноњур ибни Ашуъ ибни Арѓу ибни Фолиѓ ибни Обир ибни 
Шолињ ибни Арфахшад ибни Сом ибни Нуњ ибни Ламак ибни 
Матушолњ ибни Ахнух ибни Ярд ибни Мањлойил ибни Ќайнон 
ибни Ануш ибни Шис ибни Одам Абулбашар, алайњиму-с-салом.  
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БОБИ СЕЮМ 
АНДАР АХБОРИ АНБИЁ 

 
Абуно Одам, алайњи-с-салом. Ќавлуњу: «Инно халаќнокум 

мин туробин» (22:5)7 ва дигар Худой гуфтааст: «Мин салсолин 
мин њамаин маснунин» (15:26/28/33)8. Худой, таъоло, Одамро 
рўзи одина аз гил биёфарид. Ва баъд аз он ки љон ба меъдаи 
Одам расид, хост ки бархезад, натавонист, ки њанўз як нима гил 
буд ва Худой, таъоло, аз он гуфт: «Ва кона-л-инсону аљулан» 
(17:11)9. Пас аз Одам офаридан, Њавво аз пањлўи чапи Одам, 
алайњи-с-салом, ва он саљдаи фириштагон вайро ба фармони 
Эзад, таъоло, ва тамарруди Иблис, ва он ки Одамро бифирефт ва 
хўшаи гандум бихўрд, ва он ки даруфтод, ки «ва ъасо Одаму 
Раббању, фа ѓаво» (20:121).10 Худой, таъоло эшонро аз бињишт 
афганд бад-ин олами фонї ва Одам ба кўњи Сарандеб уфтод ва 
онро Йуд хонанд ва Ашнан низ ривоят аст. Ва дар Сияр гўяд, 
Одам иклиле аз раёњини бињишт бар сар дошт, бод онро ба 
замини Њиндустон бипароганд, то чандон наботњои хушбўй дар 
он кишвар бируст. Ва Њавво ба Љадда уфтод. Ва мор, ки Иблис 
дар шикам гирифта буд ва дар бињишт бурда, он љо уфтод, ки 
замини Сипоњон аст. Ва Иблис ба Майсон уфтод ва берун аз 
таърих гўянд, Иблис ба Убулла уфтод.  

Ва Одамро аз он одам хонанд, ки аз адими замин буд ва 
хокро ба лафзе аз љумале ибрї гўянд ва лафзи араб андар Одам 
ба лавни асмар бувад, яъне гандумгун.  

Ва Одам њамон рўз нимрўзи одина аз бињишт биюфтод ва 
понсад сол дар бињишт буд, чунонки ќавли Эзад,таъоло аст: «Ва 
инна явман инда Раббика ка алфи санатин миммо таъуддуна» 
(22:47).11 Пас Одам, алайњи-с-салом мутањайир бимонд ва 
њамегирист бар гуноњи худ солњо, то Худой, таъоло, Љабройилро 
бифиристод ва тавбаи Одам ќабул кард ва ўро биёмўхт аз њар чи 
аз он ногузир бошад. Пас Иблис Одамро, алайњи-с-салом, 
дигарбора бифирефт аз љињати фарзанд, то номаш бад-ў мансуб 
гардад: Абдулњорис. Ва ин баъд аз он буд, ки Њаќќ, таъоло, 
байтулмаъмур бифиристод, он љойгоњ бинињоданд, ки имрўз 
Каъбаи муъаззам аст ва Љабройил Одам, алайњи-с-саломро 
намуд, то он љо рафт ва тавоф кард. Ва Њавворо бозёфт он љо, ки 

                                                 
7 Сураи ал-Њаљ (22: 5).  
8 Сураи Њиљр (15: 26,28, 33).  
9 Сураи ал-Исро (17:11).  
10 Сураи то, ҳа (20:121) 
11 Сураи ал-Њаљ (22:47). 



19 

Арафот аст ва аз ин сабабро ном Арафот нињоданд, ки ўро 
бозшинохт.  

Ва пас аз он Одамро фарзандон омаданд ба як шикам нару 
мода ва аз ин батн мода бад-он наринаи дигар бидодї ва он 
модаро бад-ин писар бидодї. Ва чун саду сї сол аз умраш 
бигузашт, Ќобил Њобилро бикушт аз љињати хоњар. Гуфт: «Ман 
худ инро хоњам, ки њамбатни ман аст». Ва бад-он кина, ки 
ќурбони Њобил ќабул уфтод ва Одам хоњарашро ба вай бидод, ў 
санге бар сари Њобил зад ва кушта шуд. Ва надонист, ки бад-ў чї 
мебояд кардан ва ўро дар дўш гирифту мегардонид, то Худой, 
таъоло, ду калоѓро бифиристод, то яке дигарро бикушт ва пас ба 
минќор замин биканду дар зери хок кард. Ќобил гуфт, 
«њамчунон кунам». Ва ояти Ќуръони маљид бад-он нотиќ аст, 
ќавлуњу таъоло: «Фа баъаса-л-Лоњу ѓуробан ябњасу фи-л-арзи» 
(5:31)12 ва чунин гўянд, ки баъд аз он Иблис фарзандони Ќобилро 
гуфт: «Оташ ќурбони Њобилро аз он сўхт ва бипазируфт, ки 
Њобил ўро саљда кардї». Пас эшон оташ парастидан пеша 
гирифтанд ва ибтидо аз он ањд буд.  

Пас, ба охири умр Одамро фарзанде омад. Вайро Шис ном 
нињод ва маънии он «њиббатуллоњ» бошад, «шис» суриёнї аст. 
Чун Одам ба њаљ рафт соле, аз паси кўњи Арафот Љабройил, 
алайњи-с-салом, ба фармони Худой, таъоло, то ваќти он ки Одам 
хост, ки бихусбад ба водии Ан-Нуъмон, њар чи зурияи Одам хост 
будан то ќиёмат, аз салби ў берун овард ва Одам бидид ва Одам 
бар эшон ба њастии Худой, таъоло, гувоњ гирифт. Ќавлуњу, 
таъоло: «Ва из ахаза Раббука мин банї Одама мин зуњурињим 
зуррийятањум ва ашњадањум ало анфусињим а ласту би Раббикум. 
Ќолу: бало» (7:172).13 Ва он рўз Одамро, салавоту-л-Лоњи ва 
саломуњу алайњи, саду бист фарзанди нарина буданд ва эшонро 
ба ду ќисмат кард. Асњобу-л-яминро гуфт: «Њаулои фї-л-љаннати 
ва ло уболї» ва асњобу-ш-шимолро гуфт: «Њаулои фї-н-нори ва 
ло уболї» ва кор дар ин баста аст.  

Ва аз Эзад, таъоло, шаст сањифа бар Одам фуруд омад ва чун 
умраш њазор сол гашт, баъд аз он ки чињил сол Довуд 
пайѓамбарро бахшида буд ва пас мункир шуд, баъд аз он Одам 
аз љањон берун шуд ва Љабройил аз бињишт ўро кафан кард ва 
Шис ба Сарандеб ба гўр кардаш. Ва ба ривояте умри Одам 
нуњсаду сї сол буд. Пас Нуњ ба ањди тўфон устухонаш ба 
Байтулмуќаддас овард. Ва Њавво аз паси Одам ба соле бимурд ва 

                                                 
12 Сураи ал-моида (5:31).  
13 Сураи Ал-аъроф (7:172).  
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Шис Њавворо бо Одам дафн кард. Ва аз баъди Одам Шис 
пайѓамбар буд, алайњи-с-салом.  

Шис ан-набї, алайњи-с-салом бар љумлаи фарзандони Одам 
пайѓамбар буд. Ва ўро писаре буд Ануш ном. Ва баъд аз нуњсаду 
дувоздањ сол бимурд ва ўро њам пањлўи Одам дафн карданд. Ва 
писарро васї карда буд. Пас Ќайнонро бизод ва эшон халифатон 
буданд, на пайѓомбарон ва Мањлойил аз Ќайнон бизод ва аз 
Мањлойил Ярд – ва Ёрад низ гўянд – ва аз вай Ахнух бизод ва ў 
Идрис аст, алайњи-с-салом. Ва берун аз таърих умри Ќайнон 
нуњсаду дањ сол буд ва умри падараш Ануш нуњсаду панљ сол ва 
умри Мањлойил нуњсаду наваду панљ сол ва умри Ярд ё Ёрад 
нуњсаду сию ду сол буд.  

Идрис ан-набї, алайњи-с-салом пайѓомбари мурсал буд ва ба 
асл аз Њиндустон ривоят кунанд ва ба Яман нишастї ба пирањан 
дўхтан. Ва чизе навиштан вай овард ва илму маърифати нуљум 
бидонист ва Њаќќ, таъоло, ўро илњом бидод ва ба райъулъайн 
бидид сайри ситорагон ва таъсири њар чизе шинохт ва сї бор 
њамаи суњуфњо ба дасти хеш бинабишт ва мардумонро њар чизе 
биёмўхт ва њеч наёсудї аз таъаббуд ва зикри Эзадї, то 
Малакулмавтро раѓбат уфтод ба дидори ў, биёмад ва бо Идрис 
дўстї гирифт. Ва ба фармони Худой, таъоло, ва илтимоси Идрис 
љонаш бардошт ва боз зинда шуд ва бињишту дўзах бар вай арза 
кард ва паси охир дар бињишт биистод ва Эзад, таъоло, каромат 
кардаш. Ќавлуњу, таъоло: «Ва рафаъноњу маконан алиййан» 
(19:95).14 Сесаду шасту панљ сол дар дунё буд ва њанўз ба љой аст 
андар бињишт, зинда.  

Нуњ ан-набї, алайњи-с-салом. Худованд, субњона ва таъоло 
ўро ба ќавм фиристод ва нуњсаду панљоњ сол даъват кард. Ривоят 
аст, ки сўйи Беварасп омад ба даъват ва ў подшоње ќоњир буд - ва 
андар он муддат њанўз њанўз њаштод марду зан бад-ў имон 
оварда буданд ва сутўњ гашт азим ва ба Худой, таъоло, дуо карду 
гуфт: «Рабби ло тазар ало-л-арзи мина-л-кофирина даййоран» 
(71:26).15 Худой, таъоло, даъвати ўро мустаљоб кард ва 
бифармуд, то дарахти сољ бикишт ва баъди чињил сол, ки 
бирасид, сафина бисохт. Ва Нуњро писарон буданд, чун Сому 
Њому Ёфису Канъон ва ў кофир буд. Пас чун ваќти тўфон фароз 
расид, Эзад, таъоло Байтулмаъмурро ба осмони чањорум бурд ва 
ба љойи он кўње баланд биёфарид, он љо, ки акнун Каъбаи 
муаззама аст, то оби азоб онро наранљонад ва бад-он љо нарасад. 

                                                 
14 Сураи Марям (19: 95).  
15 Сураи Нуњ (71:26). 
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Нахустин об ба Куфа баромад аз он танўр, ки аломати он буд, то 
Нуњ дар каштї нишинад ва донад, ки тўфон хоњад расид ва асари 
он танўр андар љомеъи Куфа ба љой аст. Ќавлуњу, таъоло: «Фора-
т-таннуру» (11:40).16 Пас тўфон баромадан гирифт аз болову зер. 
Писари Нуњ Канъон – ва ба дигар ривояте номи ў Пом гўяд – дар 
каштї нанишаст. Бо худ гуфт: «чун об ѓалаба гирад, бар кўњ 
гурезам». Нуњ гуфт: «Ло осима-л-явма мин амри-л-Лоњи ило ман 
рањима» (11:43)17. Андар ин сухан буд, ки мављи оби тўфон ўро 
даргардонид ва њамаи љонварон њалок шуданд, магар он ки бо 
Нуњ, алайњи-с-салом дар сафина буданд аз њар љинсе, чунонки 
Њаќќ, таъоло, фармуд: «Мин куллин зављайни-снайни» (11:40).18 
Ва об чињил газ болои кўњњо истода буд ва Уљи Аноќаро то соќ 
буд. Ва аз бухори об ва торикї рўз аз шаб пайдо набуд ва 
Худованд, таъоло, ду љавњар, яке сапед ва дигар сиёњ, Нуњро 
бидод, ки нури сапед ба рўз бар сиёњ ѓалаба кардї ва шаб сиёњ 
бар он ѓолиб шудї ва аз он таъсири рўз аз шаб бозшинохтї. Ва 
ду љонвар зиёдат омад, гурба ва хук дар сафина, ки аз мушу 
палидињои саргин сутўњ шуданд ва Нуњ даст бар рўйи шер фуруд 
овард, гурба аз бинии вай фуруд уфтод ва аз муш бирастанд ва 
ба рўйи фил фуруд овард, хук њамчунон аз бинии вай биюфтод ва 
ин њар ду љонвар азим монанд ба шеру филанд ва пеш аз тўфон 
набуданд.  

Ва гўянд, Иблис думи хар бигирифт ва дар сафина рафт. 
Намегузоштандаш, то Нуњ пайѓамбар заљар гашту гуфт: «Дарой, 
ай малъун», пас Иблис њам ба каштї андар шуд. Чун Нуњ ўро 
дид, гуфт: «Ай малъун, эдар чї кунї?». Иблис гуфт: «Ба фармони 
ту омадам, ки гуфтї, «дарой, ай малъун» ва он манам».  

Пас Эзад, таъоло, таќдир кард, ки тўфон биншинад, чунонки 
гуфт, ќавлуњу таъоло: «Ва ќила: ё арзу-блаъї моаки ва ё самоу 
аќлиъї ва ѓиза-л-моу ва ќузия-л-амру ва-стават ало-л-Људиййи» 
(11:44).19 Ва андар китоби Сияр чунин аст, ки аз сухунати оби 
азоб ќири каштї њамегудохт. Пас, Худой, таъоло, номе аз 
номњои бузург биёмўхташ ва он ном: «Йоњийо» - ва њам ин ном 
Иброњим, алайњи-с-салом, њамехонд, то оташ бар ў сард гашт,- 
пас, Нуњ ин ном мегуфт ва ќир мефисурд. Ва аз он аст, ки акнун 
дар нафт бошад ва гўянд «йоњийо». Ва Иброњим фарзандонро ин 
дуо биёмўхт ва одат гирифтанд якдигарро овоз додан: «йоњийо». 
Ва андар Таврот ин ном равшан аст: Ињийо шароњийо.  
                                                 
16 Сураи Њуд (11:40).  
17 Сураи Њуд (11:43) 
18 Сураи Њуд (11:40) ва сураи ал-Муъминун (23:27).  
19 Сураи Њуд (11:44).  
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Чун Нуњ аз каштї берун омад, нахустин иморате, ки бар 
замин карданд, дење буд, ки онро Савќулсамонин хонанд, 
наздики кўњи Људї ва њама њаштод тан буданд. Пас, њар чи 
пайѓомбарону подшоњон ва касоне, ки Худой, таъоло, эшонро 
каромат арзонї дошт бад-ин замин андар, аз фарзандони Сом 
ибни Нуњанд. Саќлобу рус ва бартосу турк ва яъљуљу маъљуљ аз 
фарзандони Ёфисанд. Ва зангу сиёњпўстон ва њар чи эшонро бад-
ин сифат офаридааст, аз фарзандони Њоманд. Ва ин аз љињати он 
буд, ки Нуњ, алайњи-с-салом, хуфта буд, авраташро бод аз љома 
падид овард, Њом ва Ёфис бар вай бигузаштанд, бихандиданд ва 
Сом ўро бозпўшонид. Чун Нуњ бидонист Сомро дуо кард ва 
эшонро бинакўњиду нафрин кард. Ва аз баъди тўфон сесад сол 
бизист. Ва берун аз таърих Нуњро њазору чањорсаду панљоњ сол 
умр буд ва падари Ламак Матушолњ ибни Идрисро нуњсаду 
наваду нуњ сол умр буд ва писараш Ламакро нуњсаду чињилу 
њашт сол умр буд.  

Ва баъд аз Нуњ дар таърих чунон аст, ки њазор сол Зањњок 
буд ва Љамшед њам аз наберагони Сом ва аз паси Зањњок 
Афридун. Пас гўянд, мулк аз эшон бирафт ва ба Кўш уфтод, 
падари Канъон аз фарзандони Њом ибни Нуњ ва аз паси ў 
Нимруд ибни Канъон буд, то Манучењр бархост. Ва тавон будан, 
ки дар Маѓрибу Шом ва он њудуд чунин будааст ва ин мувофиќ 
аст бо салтанат ва исёни Кўши Пилдандон дар Маѓриб, бад-ин 
ваќт замини Эронро на бас муддат холї гўянд аз мулуки Аљам.  

Њуд ан-набї, алайњи-с-салом. Одиёнро хилќати эшон бад-он 
азимї ва ќувват то он њадд доштанд, ки чун пой бар замини сахт 
задандї, то соќу зону фурў бурдандї, агар худ санги хоро будї. 
Пас, Худой, таъоло, Њуд, ки ибни амми эшон буд, ба пайѓомбарї 
сўйи ќавми Од фиристод, то неъматњои эзадї бар эшон ёд кард 
ва эшонро ба Худой хонд ва ба бињишт умед бидод. Шаддод 
гуфт: «бињишт чї бошад?» Њуд пайѓомбар, алайњи-с-салом, си-
фати бињишт њамегуфт. Шаддод гуфт: «Ман худ бар замин чунон 
бињиште бисозам». Ва ин Шаддод ибни Од ибни Амлоќ ибни 
амми Зањњок буд. Кас фиристод сўйи ў ва дархост, то бифармуд, 
ки њар чи зару сим ва љавоњир ва мушку анбар ва аз ин навъ 
ёбанд андар шањрњо сўйи вай фиристанд. Ва ба ривояте Зањњок аз 
ќибали Шаддод буд. Пас андар истод ва чандин њазор мардро аз 
санноъони гуногун бо њама созу олот фароз овард ва бино андар 
гирифт боѓи Ирам ва аз ќасрњо ва љўйњо аз зару сим ва дарахтон 
аз гуногун љавоњирњо ороста ва њама хоки замин аз мушку 
заъфарон ва анбару кофур, ва ѓуломону канизакони хубрўй 
дарнишонд, ва ќасрњои ороста бо наъиму фаршњои алвон ва 
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андар муддати сад сол тамом карданд, ва сесад сол низ ривоят 
аст. Пас Шаддод даррафт, ки бињиштро бинад, то дида ба 
дарвозаи он расид, Эзад, таъоло, боди азоб бар эшон гумошт, то 
эшонро баргирифт ва бар замин зад, то љумла њалок шуданд. Ва 
аз он ќаср бањре чанд мусаббат аст, ва андар ин ќавли Эзад, 
таъоло, нотиќ аст: «Алам тара кайфа фаъала Раббука би Один. 
Ирама зоти-л-имоди-л-латї лам юхлаќ мислуњо фи-л-билоди» 
(89:6-8).20 Ва зоти-л-имоди бад-он гуфтааст, ки њамаи ќасрњо ба 
имод ва сутунњо аз зумурраду пирўза бардошта буд. 

Пас он бињишт њамчунон бимонд ва нопадид шуд. Ва ба ањди 
Муовия ибни Абисуфён Абдуллоњ номеро уштуре гум шуда буд 
ва мегардид. Гуфт: «Бад-он бињишт расидам, чашм хира гашт 
дар он». Ва хост каме аз он чизе барканад, натавонист аз сахтї, 
ки буд. Пас ќадре он љо њиллат карду биканд. Гуфт: «Наёрастам 
пештар рафтан, ки тарсидам, ки бозгардам ва низ аќл рафта буд 
аз некуии он ва чашм хирагї њамекард». Пас онро пеши Муовия 
овард ва аз ин хабар бигуфт. Онро нигоњ карданд, табоњ шуда 
буд. Њар чи љуз зару симу мушк буд, аз њоли худ бигашта буд. 
Бар оташ бигудохтанд, андаке зар ба љой омад. Муовия Каъбу-л-
Ањборро бихонд ва аз њадиси Ирам бозпурсид. Каъб гуфт: 
Њаргиз њеч одамї он љо нарасад, магар уштурбоне сурхмўй. Пас 
Абдуллоњро биёварданд, њамчунон буд ва низ гўянд, худ он љо 
нишаста буд. Каъбу-л-Ањбор гуфт: Тавонад буд, ки ин мард 
бошад, ки он љойгоњ расад ё худ расида бошад. Муовия шигифт 
монд. Пас сипоње бо ин Абдуллоњро бифиристод. Бад-он љо 
рафтанд ва њеч асар наёфтанд. 

Ва пеш аз њалок шудани Одиён фармон фиристода буданд ба 
Макка аз бањри ќањтї, ки Худой, таъоло, бар эшон гумошта буд 
ва Луќмон ибни Од аз ин сегона буд – Луќмон ибни Лаќим низ 
ривоят аст – ва ў ба Њуд муъмин буд ва аз Худой, таъоло, умр 
хост, чунонки њафт каркасро. Пас овоз омад, ки њам бибояд 
мурдан ва њољаташ раво гашт ва каркас понсад сол бимонад. 

Ва писари Шаддод муртад буд ба Њуд, алайњи-с-салом. Ва 
умри Њуд саду панљоњ сол буд ва Солењ баъди Њуд, гўянд, саду 
панљоњ сол буд. Ба ќавми Самуд омад. Ва берун аз таърих падари 
Њуд Шолихро чањорсаду сї сод умр гўяд ва падари Шолих 
Арфањшадро чањорсаду шасту панљ сол умр буд ва падараш Сом 
ибни Нуњро понсаду навад сол. Ва дар он таърих даври Зуњал 
буд, ки офариниш ва умру сират хилофи ин рўзгор будааст. 

                                                 
 20 Сураи Фаљр (89:6-8).  
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Солењ ан-набї, алайњи-с-салом. Од ва Самуд ба замини њаљар 
ва бодия будандї ва дар кўњ хонањо канда буданд ва бут 
парастидандї. Пас Худой, таъоло, Солењ пайѓомбарро бад-эшон 
фиристод. Ва кас нагаравид, то муъљиза хостанд, ки аз санг ноќа 
бо бачча берун ояд. Солењ дуо кард, санг ба фармони Хаќќ, таъ-
оло, шикофта шуд ва ноќа бо бачча берун омад. Онњо мункир 
шуданд ва гуфтанд, сењр аст. Ва сї сол он ноќа дар миёни эшон 
бимонд, то бар охири ќисса ноќаро бикуштанд ва Њаќќ, таъоло, 
эшонро њалок кард. Ќавлуњу таъоло: «Ва ахаза-л-лазина заламу-
с-сайњату, фа асбању фї диёрињим љосмина» (11:67).21 Ва Солењ бо 
муъминон мебуд. 

Иброњим ан-набї, алайњи-с-салом. Нимруд ибни Канъон 
ибни Куш бо падари Иброњим аз замини Бобил буданд ва дар 
насаби Самуд бисёр гуна ривоятњо аст, аммо ин дурусттар аст, 
ки гуфта шуд. Ва аз маликони бутпараст ситамкоратар ва 
сахттар андар таъаббуди санам аз Нимруд кас набуда аст. Ва 
аввал бутпарастї аз рўзгори Тањмурас буд. Чун касе бимурдї, 
мисоли ў аз чўб битарошидандї ва эшонро парастиш кардандї 
ва андар ањди Љамшед тоза шуд, ки сурати хеш бифиристод дар 
атроф, панљгона: Вадд ва Сувоъ ва Яѓус ва Яъуќ ва Наср. Ва ба 
ривояте гўянд, ин бутонро ба ањди Шис карданд ва ба рўзгори 
Нуњ, алайњи-с-салом, будаанд ва зикри он дар каломи Њаќќ, 
таъоло, зоњир аст, дар сураи Нуњ. 

Пас, аз баъди мавлуди Иброњим, алайњи-с-салом, ва он 
шарњњо, ва ўро аз бими Нимруд ба ѓор бурдан, ва бузург шудан, 
то Нимрудро ба Худой даъват кард ва бутонро бишикаст. 
Нимруд бифармуд, то оташ афрўхтанд бисёре ва кас пиромуни 
он наёраст рафтан. Фурў монд, то Иброњимро чї гуна ба оташ 
афганад. Иблис биёмад ва эшонро манљаниќ фармуд сохтан, то 
Иброњимро дар манљаниќ нињоданд ва ба оташ андохтанд, 
ќавлуњу, таъоло: «Ќулно: ё нору кунї бардан ва саломан ало 
Иброњим»22 . Худой, таъоло, оташ бар вай сард кард. Чун баъди 
чанд рўз Нимруд ба он манора рафт, ки фармуда буд, Иб-
роњимро дид, алайњи-с-салом, дар миёни оташ ва перомуни ў 
сабзї руста ва намоз њамекард. Нимруд хира бимонд ва бонг 
карду гуфт: «Ё Иброњим, оташ чунин сарду сабзї кї кард?» 
Иброњим гуфт: «Он кас, ки оташ офарид». Пас гуфт Иброњимро: 
«Берун ой». Бадар омад, Нимрудро пандњо бидод ва њам 
нагаравид. 

                                                 
 21 Сураи Њуд (11: 67).  
 22 Сураи Анбиё (21: 29).  
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Аз баъди ин, сандуќ сохтан ва баччаи уќобро парвардан ва 
бар он бастану бар осмон рафтан. Ва уќобро ќувват бирафт, ва 
Љибройил, алайњи-с-салом, тири вай хунолуд ба вай бозандохт, 
чунонки шарњи он равшан аст, пас сўйи замин омад. Ва баъд аз 
он Иброњимро гуфт рўзе, ки «Худойи туро замин бисёр аст, ин 
љойгоњ маро бахш». Баъд аз он Иброњим бо бародарзодаи хеш 
Лут ибни Њомон ибни Озар њиљрат кард,- ќавлуњу, таъоло : «Фа 
омана лању Лутун. Ва ќола иннї муњољирун ило Раббї. Иннању 
њува-л-азизу-л-њаким» (29:26).23 Ва Сора, модари Исњоќ духтари 
аммаш буд, ўро бо худ бибурд ва касоне, ки муъмин буданд. Ва 
ба Њаррон рафт ба Шом ва аз он љо ба замини Фаластин рафт, 
љойе ки Муътакафот хонанд. Ва он љо панљ пора дењ буд ва 
ќавми Лут он љо буданд. Пас Лут он љо бимонд ва Иброњим бо 
Сора ба љониби Миср рафт. Ва малики Миср ба Сора тамаъ 
кард, то ќудрати Худой, таъоло, бидид, ки чун хостї, ки даст ба 
вай ёзад, даст хушк њамешуд ва Љабройил парда бардошта буд, 
то Иброњим њамедид аз берун. Баъд аз он малики Миср эшонро 
бинавохт ва канизакеро ба Сора бахшид, ном Њољар. Ва 
Иброњим алайњи-с-салом, аз он љо бозгашт. Ва наздикии Лут 
љойе буд, Сабаъ гуфтандї, ў он љойгањ гирифт. Ва аз баракати 
Иброњим дар он биёбон об аз чоњ баромад ва мардумон љамъ 
омаданд ва хостаи Иброњим њар рўз бар зиёдат буд. Пас Худой, 
таъоло, Нимрудро ба камтар пашшае њалок кард. Ва Иброњим ба 
замини Ќатт, биистод ва Сора Њољарро бад-ў бидод. Ва Исмоил, 
алайњи-с-салом, аз Њољар бизод. Пас, Сораро њасад омад, гуфто: 
«Инонро аз пеши ман бибар». Иброњим Исмоил ва Њољарро 
биёвард ва Љабройил роњ намуд он љо, ки акнун Макка аст ва 
биёбоне буд беоб. Ва он љо, ки акнун Каъба аст, баландии сурх 
буд, то Худой, азза ва љалла, фармуд Иброњимро бино кардани 
хонаи Каъба. Пас Иброњим Њољар ва Исмоилро рањо кард ва 
эшонро ба Худой таслим карду бозгашт. Ва Њољар ба талаби он 
ки магар касеро бибинад, ба Марваву Сафо њамедавид чанд бор. 
Ва он аст, ки суннат гашт ва аз аркони њаљ кардан шуд. Ва 
Исмоил бигирист чунонки тифлон ва пошна бар замин зад, 
Худой, таъоло, чашмаи об падид овард ва гўянд, Замзам аст. 

Ва баъди шарњњо ва ќиссањо. Бисёре мардум он љо љамъ 
омаданд ва баъди марги Њољар духтари мењтари бани Љурњамро 
ба Исмоил бидоданд ва Иброњим њар сол ба зиёрати Исмоил 
омадї ва он буд, ки гуфт: «Остонаи дар бигардон» занашро ва 
Исмоил он занро бигузошт ва дигареро ба занї кард, ки 

                                                 
 23 Сураи Анкабут (29:26).  
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Иброњимро ба ваќти омадан таъањњуд кардї ва гуфт «Исмоилро 
бигў, ки ин остона нигоњ дорад» ва андар ин њар ду сол, ки 
Иброњим омад, Исмоил ба шикоргоњ буд. 

Худой, таъоло, Лутро пайѓамбарї бидод бар он панљ дењ ва 
номи он: Санъаву Саъва ва Умраву Думо ва Садум. Чун дар 
феълњои зишт бияфзуданд ва лавотат карданд, ки пеш аз эшон 
њеч кас накарда буд, Худой, таъоло, Микойилро бифиристод, то 
он буќъаро бигардонид, чунонки гуфт: «Љаъално олияњо 
софилањо» (11:82).24 

Ва фириштагон пеш аз он ки он љо рафтанд, ба сурате дигар 
пеши Иброњим омаданд ва эшонро гўсолаи бирён пеш нињод, ки 
мењмон дорад бар одат. Чун бидонист, ки на одамианд, азим 
битарсид, то эшон ўро ба Исњоќ ва Яъќуб башорат бидоданд, 
ќавлуњу, таъоло: «Фа башшарноњо би Исњоќа ва ман варои 
Исњоќа Яъќуба» (11:71).25 Ва баъд аз њалоки ќавми хеш Лут пеши 
Иброњим омад ва ўро бисёре чиз бидод. Ва аз он пас Исњоќ бизод 
аз Сора бад-он пирї ба ќудрати Њаќќ, таъоло. Ва аз ин пас забњи 
Исмоил буд ва хоби Иброњим, то Исмоилро ба хоб бурдан ва 
корд бар гулў нињодан, то овоз омад, ки «Ё Иброњиму, ќад 
саддаќта-р-руъё» (37:104/105).26 Ва чун Љабройил, алайњу-салом, 
кабш биёвард ва Иброњим ќурбон кард ва ба ривояте гўянд, 
Исњоќ буд, ки Иброњим ќурбон хост кардан, валекин Исмоил 
њаќиќаттар аст. 

Пас Худованд, таъоло, Иброњим ва Исмоилро фармуд, то 
бинои Каъбаи муќаддас бароварданд, чунонки фармуд: «Ва из 
ярфаъу Иброњиму-л-ќавоъида мина-л-байти ва Исмоъилу» 
(2:127).27 Гўянд, Иброњим сухан ба суриёнї гуфтї ва Исмоил ба 
тозї ва бидонистандї, валекин посух ба забони худ бидодандї. 
Пас чун дар кор истоданд, Иброњим ба суриёнї гуфт: «Њаб, лї 
кибиё», яънї санг маро дењ ва Исмоил гуфт: «Њок ал-њаљар», 
яънї санг бистон. 

Ва њаљаруласвад, гўянд, дар аввал санге испед буд. Чун 
тўфон буд, онро ба кўњи Буќабис нињон карданд ва бад-ин ваќт 
Љабройил Иброњимро њидоят кард ва њаљар биёвард ва рост 
омад бар рукни Каъба, ки њамон ќадар љой буд, баъд аз рўзгор ва 
будани мушрикон ва занони нопок сиёњ гашт. 

Пас Иброњим ва Исмоил, алайњумо-с-салом, бипардохтанд 
аз хона ва халќро ба њаљ хонданд,чунонки фармуд: «Ва аззин фї-
                                                 

24 Сураи Њуд (11: 82) ва сураи Њиљр (15:74).  
25 Сураи Њуд (11:71).  
26 Сураи Соффот (37:104-105).  
27 Сураи Баќара (2:127).  
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н-носи би-л-њаљљи яътука риљолан» (22:27),28 Худой, таъоло, 
њамаро бишнавонид андар аслоби падарон то ќиёмат ва њар 
касеро, ки њаљ кардан рўзе љавоби «ло шарика лака лаббайк» 
бидодааст, бувад ва њар касеро, ки посух надода аст, агарчи 
бисёр љањд кунад, нарасад. 

Ва Сора бизист, то Исњоќро Яъќубу Ис бизоданд ба яке 
ишкам ва аз баъди марги Сора Иброњимро аз зане - номи ў 
Ќусур шаш писар омад ва Худой баракат кард андар зуррияти ў, 
ќавлуњу, таъоло: «Ва боракно алайњи ва ало Исњоќа ва мин 
зуррийятињумо муњсинун ва золимун ли нафсињи мубинун» 
(37:113).29 Ва Иброњим нахустин касе буд, ки испедї дар мањоси-
ни ў падид омад ва пеш аз вай касро мўй испед набуд. Ва чун 
умраш дувист сол шуд тамом, бимурд ва Исњоќ ўро бишусту 
дафн кард. Ва берун аз таърих умри Иброњим саду њафтоду панљ 
сол гуфта аст ва падараш Озарро дувисту панљоњ сол ва падари 
Озарро – Бохур саду чињилу њашт сол ва падари ў Ашвоъро 
дувисту сї сол ва Фолиъ ибни Яњуд падари Ашвоъро дувисту сї 
сол буд. 

Исмоил ан-набї, алайњи-с-салом. Худой, таъоло, ўро ба 
Њазрамавт ва Яман фиристод ба пайѓомбарї сўйи фиръавнони 
амолиќа ва њама бутпараст буданд ва панљоњ сол миёни эшон 
бимонд ва охири умраш ба Шом омад, ба зиёрати Исњоќ ва 
духтареро ба Ис бидода буд. Пас њамон љо вафоташ расид ва 
умраш саду сї сол буд ва ўро пеши падар дафн карданд ва 
наслаш ба араб бисёр гашт. 

Исњоќ ан-набї, алайњи-с-салом. Аз паси Исмоил саду бист 
сол бизист ва Худой, таъоло, ўро пайѓомбарї бидод ва сўйи 
Шом фиристод ба Канъон ва бифармудаш, ки «љойи дигар 
машав», ки нобино буд, натавонист гаштан. Ва зане ба занї 
дошт, номи ў Рифќо њам аз замини Канъон, духтари мењтари 
Канъон, номи ў Битвил ибни Илёс ва аз он зан ўро ду писар 
омад, яке Ис ва дигар Яъќуб ва њар ду ба як ишкам омаданд. Ва 
Яъќуб пошнаи Ис гирифта буд. Ба тозї пошнаро аќаб гўянд, ўро 
аз бањри он Яъќуб ном карданд. Ва Исњоќ саду шаст сол бизист, 
пас бимурд ва Ис ўро ба бари Иброњиму Сора ба гўр кард. 

Њадиси Яъќуб ва бародараш Ис, алайњиму-с-салом. Чун 
Исњоќ, алайњи-с-салом, бимурд, Яъќуб аз бародараш Ис 
бигурехт, ки Исњоќ дуо бар Ис хост кардан аз љињати пайѓам-
барї, модараш бар Яъќуб гардонид ва Исњоќ нобино буд, 

                                                 
28 Сураи Њаљ (22:27). 
29 Сураи Соффот (37:113). 
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надонист. Яъќубро даст ба сар фуруд оварду дуо кард. Худой, 
таъоло дар азал чунин таќдир кард буд, ки Яъќуб ва зуррияташ 
пайѓамбар бошанд ва Ис тофта буд аз ин њол. 

Чун Исњоќ аз дунё бирафт, Яъќуб сўйи холаш гурехт ва 
муддатњо он љо бимонд ва ду духтар аз они вай ба занї кард – 
Ароњил ва Лиё. Баъди њолњо ва ќиссањо Яъќубро аз эшон 
фарзандон буданд. Юсуфу Ибн Ёмин аз Ароњил зоданд ва 
Рубилу Шамъун ва Яњудову Лорї ва Риёлуну Ясњар аз Лиё 
зоданд ва Дораму Рамадон аз канизаке ва Њоду Аср аз канизаке 
дигар. 

Ва Яъќубро Исройилуллоњ хондандї, яъне савфатуллоњ ва 
Йил номи Худой аст ба забони ибронї ва гўянд Исройилуллоњ, 
яъне Абдуллоњ ва баъзе гўянд, чун аз Ис бигурехт ба шаб андар 
рафтан ба наздики хол, пас гуфтандї: «ясрї би-л-лайл» ва 
Исройилуллоњ лаќаб нињодандаш. 

Ва аз баъди муддате ба Канъон бозомад ва Ис ба дидори ў 
азим шодмон шуд ва ўро низ ѓурбат орзу омад, суйи Рум рафт ва 
наслаш он љо бисёр гашт ва аз фарзандони вай подшоњони Рум 
буданд. 

Юсуф ан-набї, алайњи-с-салом. Ќиссаи ў сахт машњур аст ва 
накутар, чунонки Њаќќ, таъоло, Муњаммадро, салавот ул-Лоњи 
алайњ, мегўяд: «Нањну наќуссу алайка ањсана-л-ќасас» (12:3).30 
Яъќубро ба њаљр мубтало кард аз нодидани Юсуф, алайњи-с-
салом. Бародарон аз њасади он хоб Юсуфро дар чоњ афканданд 
ва боз ўро бифурўхтанд. Чун молики Даъур бихаридаш, ба Миср 
бурд ва Азиз, вазири малик ўро бихарид ва Зулайхо – занаш чун 
ошиќи Юсуф шуд ва иљобат наёфт, тадбири занони Миср кард, 
ки дар Юсуф сухан гуфтанд. Баъд аз маломат кардани Зулайхо 
ва корд бар даст задану буридан бе огоњии хеш ва гуфтанд: «Мо 
њозо башаран ин њозо илло малакун карим» (12:31).31 Пас 
Юсуфро ба зиндон фиристод ва њафт сол бимонд, то малики 
Миср дар хоб дид ва шаробдори маликро ёд омад, ки Юсуф дар 
зиндон таъбири хоби ў чї кард ва подшоњи Мисрро бозгуфт. Ва 
Юсуфро баъд аз он ки Зулайхо ба гуноњи хеш муътариф шуд ва 
гуфт: «Алъона њасњаса-л-њаќќу» (12:51),32 ўро пеши малик 
оварданд ва Юсуфро бинавохт ва чун таъбир гуфта шуд, 
маликро гуфт: «Аљъалнї ало хазоини-л-арзи иннї њафизун алим» 
(12:55).33 
                                                 

30 Сураи Юсуф (12: 3).  
31 Сураи Юсуф (12:31). 
32 Сураи Юсуф (12:51). 
33 Сураи Юсуф (12: 55).  
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Ва то на бас муддат аз ќањт бародарони Юсуфро ба Миср 
њољат омад ба рафтан ва эшонро ѓалла бидод ва бародарашон 
Ибни Ёминро бихост. Дувум бор баъди савгандњое, ки бо падар 
хўрданд андар нигоњдошти Ибни Ёмин, эшонро дастурї бидоду 
гуфт: «Ё банийя ло тадхулу мин бобин воњидин ва-дхулу мин 
абвобин мутафарриќатин» (12:67).34 Ва андар ин илме буд, ки 
Яъќуб донист чашмзахмро ва эшон боз ба Миср омаданд. Пас 
Юсуф њиллат сохт ва Ибни Ёминро аз эшон бозгирифт ва аз 
бањри соъї, ки дар бори Ибни Ёмин пинњон карда буданд. Ва 
чашми Яъќуб нобино шуда буд аз бисёрии гиристан бар Юсуф ва 
чун писарон бозшуданд ва хабари Ибни Ёмин бигуфтанд, он буд 
ки Яъќуб гуфт: «Ё банийя-зњабу фа тањассасу мин Юсуфа ва 
ахињи ва ло тайасу мин равњи-л-Лоњи» (12:87).35 Пас, сеюм бор, 
ки ба Миср бозомаданд, Юсуф худро ошкоро кард бар баро-
дарон ва гуфт: «Ано Юсуфу ва њоза ахї ќад манна-л-Лоњу 
алайно» (12:90).36 Эшон дар замин уфтоданд, пеши ў, Юсуф, 
алањи-с-салом, ќавлуњу таъоло: «Ло тасриба алайкуму-л-явма, 
яѓфиру-л-Лоњу лакум ва њува арњаму-р-роњимин» (12:92).37 Пас 
пироњан ба мужда сўйи падар фиристод ва њамон рўз, ки мард аз 
Миср берун рафт, Яъќуб гуфт: «Иннї ла аљиду риња Юсуфа лав 
ло ан туфаннидун» (12:94).38 Эшон гуфтанд: «Баъд аз солњои 
бисёр ва куштану гург хўрдан, Юсуфро њеч аз ёд фурў нагзорї». 
Пас мард фароз расид ва пироњан бар чашми Яъќуб молиданд, 
бино шуд ба ќудрати Худой, таъоло. Пас мардумони хешро гуфт: 
«А лам аќул лакум иннї аъламу мина-л-Лоњи мо ло таъламун» 
(12:96).39 Пас Яъќуб бо њамаи ањли байти хеш ба Миср омад ва ба 
Юсуф расид. Ва бародаронаш саљда карданд ва узрњои гуноњ 
њамехостанд. Юсуф гуфт: «Њозо таъвилу руъёя мин ќаблу» 
(12:100).40 

Пас Яъќуб он љо муќом кард ва Зулайхо Юсуфро ба шавњар 
кард. Баъди њолњо чун саду чињилу њафт сол аз умри Яъќуб 
бигузашт, вафот расидаш ва ўро пеши Исњоќ дафн карданд. Ва 
чунин ривоят аст, ки чун Яъќуб дар Миср рафт, њафтод тан аз 
ањли байт бо вай буданд ва баъд аз он то рўзгори Мўсо, ки банї 
Исройилро аз ањли Яъќуб аз шањр берун овард, њазор њазору 

                                                 
34 Сураи Юсуф (12: 67).  
35 Сураи Юсуф (12: 87). 
36 Сураи Юсуф (12:90). 
37 Сураи Юсуф (12: 92). 
38 Сураи Юсуф (12: 94). 
39 Сураи Юсуф (12: 96). 
40 Сураи Юсуф (12:100). 
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њафтсад њазор буданд аз баракати Иброњиму зуррияти ў. Ва баъд 
аз он чун Юсуфро, алайњи-с-салом, саду бист сол тамом гашт, 
вафот расидаш ва ўро ду писар буд, якеро ном Афройим ва 
дигареро Мисо ва гуфт, маро ба Миср дафн кунед, ки баъд аз 
ман пайѓамбаре аз насли падарам берун ояд ва маро сўйи 
падарон барад. Пас миёни рўди Нил ўро дафн карданд, то аз њар 
ду сўй ѓаллањо хушк нагардад, ки агар аз нима дафн кардандї, то 
он нимаи дигар хушк мешуд. 

Айюб ан-набї, алайњи-с-салом. Писари Розињ ибни Амус ибн 
Аляфрад ибни Ис ибни Исњоќ буд ва занаш Рањма бинти 
Афройим ибни Юсуф буд ва Худой, таъоло, ўро ба пайѓомбарї 
фиристод ба рустоќи Сания, миёни Димишќ ва Рамлањ. Ва сахт 
азим порсо ва обид буд. Иблис гуфт: «Ин ибодат аз бањри хоста 
ва фарзандон мекунад». Худой, таъоло, гуфт: «Туро бар њама 
мусаллат кардам» ва Айюбро андар он бало гирифтор кард ва 
хоставу фарзандон њама бирафт ва њафт cол дар он ранљи тан 
бимонд, ки њеч дил танг накард ва собир буд, чунонки Њаќќ, 
таъоло, гуфтааст: «Инно ваљадноњу собиран ниъма-л-абду, 
иннању аввобун» (38:44).41 Пас Айюб Худойро бихонду гуфт: 
«Массанї-з-зурру ва анта арњаму-р-роњимин» (21:83).42 Пас Њаќќ, 
таъоло, иљобат кард ва бало аз вай баргирифт, чунонки гўяд: 
«Фа-сстљабно лању, фа кашафно мо бињи мин зуррин» (21:84).43 
Ва он љо, ки он чашмаи об пайдо гашт, Айюб ѓусл кард ва шифо 
ёфт аз он решњо ва кирмон ва он њанўз ба љой аст ва онро ќарияи 
Айюб хонанд ва Худой, таъоло, њама молу неъмат бад-ў боз 
бидод. Ва Рањмаро аз љињати савганд ва сухани Иблис, Худой, 
таъоло, бифармуд, то ўро ба чўбњои хурд, дар њам баста бизанад, 
њар сад ба як бор ва савганди Айюб рост гардад, чунонки гуфт, 
љалл ва ъало: «Ва хуз би ядика зиѓсан фа-зриб бињи» (38:44).44 Ва 
бад-он чашма андар бисёре шифо бошад худовандони иллатро. 

Ва чун умри Айюб навад сол гашт – ва берун аз таърих 
дувист сол гуфтаанд – ва бимурд ва якеро васї кард аз 
фарзандонаш, номаш Њумил – ва ба ривояте Зу-л-кифл гўянд ва 
ба дигар нусха Зу-л-килф баъд аз ин буд. Ва аз фарзандони Ис 
ибни Исњоќ баъд аз Айюб кас пайѓамбарї наёфт. Дигарон 
подшоњї ёфтанд ва уббодї. 

Шуайб ан-набї, алайњи-с-салом. Писари Машъун ибни Афон 
ибни Мадян ибни Иброњиму-л-халилу-л-Лоњ, алайњи-с-салом, 
                                                 

41 Сураи Син (38: 44).  
42 Сураи Анбиё (21:83).  
43 Сураи Анбиё (21:83 
44 Сураи Син (38: 44. 
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буд. Худованд, таъоло, ўро ба Мадян фиристод ба пайѓомбарї 
аз Шом ва он љо беша ва дарахтон буд ва Худой, таъоло 
мефармояд: «Каззаба асњобу-л-Айкати-л-мурсалина» (26:176).45 
Ва сухан ба тозї гуфт, сахт азим некуву фасењ ва пайѓомбари мо, 
алањи-с-салом, ўро хатиби пайѓомбарон хонд аз бас суханони 
балеѓу мавъиза, ки ќавми хешро гуфтї дар таъаббуди Эзад, 
таъоло ва тарки ибодати асном ва паймона рост доштан ва 
тарозу. Ва оятњои Ќуръон бисёр бад-он нотиќ аст. Ва то ањди 
Мўсо бимонд ва зиёдатар. Умри ў сахт дароз гўянд. 

Мўсо ан-набї, алайњи-с-салом. Аз гоњи Юсуф ва пеш аз ў 
фароъина буданд ва њамерасид то ба Валид ибни Мусъаб, ки 
фиръавни Мўсо буд. Ва њарчи дар Миср аз амолиќа буданд, 
эшонро ќибтиён хонданд ва дигарон, ки фарзандони Яъќуб 
буданд, банї Исройил. Пас чун Фиръавн маѓрур гашт ва гуфт: 
«Ано раббакуму-л-аъло» (79:24),46 Худой, таъоло, Мўсоро сўйи ў 
фиристод, баъд аз он ки мунаљљимон ўро аз кори Мўсо хабар 
бидоданд ва фарзандони банї Исройил њамекушт ва модараш 
Мўсоро ба илњоми Эзадї дар тобут кард ва аз бими Фиръавн дар 
оби Нил афганд. Ва Эзад, таъоло, ўро ба дасти Фиръавн ва Осия 
– занаш афганд ва бар вай мењрубон шуданд. Ва њамон рўз ба 
модар бозрасид ва шираш медод дар саройи Фиръавн. Ќола-л-
Лоњу, таъоло: «Инно роддуњу илайка ва љоъилињу мина-л-
мурсалина» (28:7).47 

Чун ба мардї расид ва ќибтї ба дасти ў кушта шуд, Фиръавн 
ќасди ў кард ва аз ў биандешид ва он марди дурудгар, ки Њаќќ, 
таъоло, ўро «раљулун мўъминун» (40:28)48 хонд, Мўсоро аз он 
хабар бидод. Сўйи Мадян рафт ва солњо муздурии Шуайб кард, 
то кобини духтар тамом гашт ва хост, ки сўйи Миср бозояд ва 
асо, ки муъљизи ў буд, аз пеши Шуайб биёвард, баъд аз он ки дар 
он хусумат рафт ва Шуайб гуфт: «Дигаре баргир, ки ин амонат 
аст», то ба тавассути фиришта асо ба Мўсо расид. 

Ва бо хостаи бисёр ва зану фарзанд сўйи Миср омад ва андар 
он роњ ба шаб андар, ба торикї ба талаби оташ рафт. Эзад, 
таъоло, ўро нубувват бидод ва бо Мўсо мунољот кард ва оятњо 
намуд аз асо ва дигар чизњо, то Мўсо биёромид ва бародараш 
Њорунро бозхост. Ва пас сўйи Фиръавн омад ва ўро ба Худо 
хонд ва муъљиза намуд. Фиръавн гуфт: «Ин љодуї аст» ва 
нагаравиду сї њазор марди љоду аз њамаи атроф фароњам овард, 
                                                 

45 Сураи шуъаро (26:176.  
46 Сураи Нозиъот (79: 24).  
47 Сураи Ќасас (28:7). 
48 Сураи Ѓофир (40:28).  
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ки мењтари эшон чањор мард буданд номњошон: Шобур, Ѓорун, 
Мусаффо, Хатњак. Эшон бо Фиръавн гуфтанд: «Нањну-л-ѓолибу-
на» (26:44).49 Ва он сањро чандон, ки чашм кор кард расанњо ва 
чўбњо фиганда буд, ки аз афсуни эшон дар њаракат омад ва Мўсо 
сахт битарсид, чунонки Худой, таъоло, гуфт: «Вастарњабуњум ва 
љоъу би сињрин азимин» (7:116).50 Пас Худой, таъоло, гуфт 
Мўсоро: «матарсу асо бияндоз». Мўсо асо бияфганд, аждањо 
гашт ва он њама фурў бурд ва боз асо баргирифт, њамчунон буд. 
Чодувон имон оварданд ва гуфтанд, ин кор аз љодуї берун аст. 
Фиръавнро хабар шуд, эшонро гуфт: «Ў худ мењтари шумо 
будааст» ва баъд аз он фармон дод он мењтаронро ба зории зор 
бикуштанд. Бомдод кофар буданд, намози шом шањид ба бињишт 
расида. Пас Фиръавн Њомонро гуфт: «Фа-љъал лї сарњан» 
(28:38).51 Чун Њомон он бино, ки фармуд, бикард, бар он љо рафт, 
њеч садо нашнид аз осмон, пас Њомонро гуфт: «ман чунин гумон 
мебарам, ки Мўсо аз дурўѓзанон аст». Пас, Худой, таъоло, оёт 
фиристод аз азоби гуногун бар ќибтиён, чунонки гуфт: «Фа 
арсално алайњиму-т-туфону ва-л-љарода» (7:133).52 Чун ба сахтї 
расидандї, Фиръавн Мўсоро гуфт: «Дуо кун, то азоб бархезад». 
Мўсо дуо кард ва азоб бархостї, боз кофар шудандї. 

Пас Мўсо банї Исройилро аз шањри Миср берун бурд ва 
тобути Юсуф, алањи-с-салом, бардошт ва бо худ бурд. Чун 
Фиръавн бидонист, бо сипоњ берун омад. Њаќќ, таъоло, ќудрат 
намуд ва Мўсо асо бар дарё зад ва оби дарё бархост ва муъаллаќ 
биистод ва бод бар замини дарё вазид ва хушк гашту банї 
Исройил бигзашт. Чун Фиръавн фароз расид ва он аљойиб би-
дид, хост ки бозгардад. Њомон гуфт: «Мўсо ба љодуї бигузашт, 
ту ба худойї натавонї гузашт?» Фиръавн асп андар об ронд. Об 
фуруд омад ва њама ѓарќа шуданд. Он соат имон овард ва 
Љабройил кому дањонаш ба гил биёганд ва гуфт: «Тарсидам, ки 
агар дигар бор бигўяд, Худой, таъоло, ба рањмати худ тавбаташ 
ќабул кунад ва афв кунадаш бо чандон куфр». 

Баъд аз он Мўсо ба мунољот рафт ба кўњи Тур ва љамоъате аз 
пирони банї Исройил бо вай бирафтанд ва Њаќ, таъоло, бо вай 
сухан гуфт ва Таврот бидод ва баъд аз он ки сї рўз ўро ваъда 
кард рўза доштан ва баъд аз он дањ рўзи дигар бар он бияфзуд. 
Ва пирони банї Исройил гуфтанд: «Мо низ хоњем, ки сухани 
Худой, таъоло, бишнавем ва туро пеши ќавм гувоњї дињем». Чун 
                                                 

49 Сураи Шуъаро (26:44).  
50 Сураи Аъроф (7:116).  
51 Сураи Ќасас (28:38).  
52 Сураи Аъроф (7:133).  
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мунољот њамешуниданд, гуфтанд: «то ба дидор набинем, бовар 
надорем». Ва соиќа аз ин сухан эшонро њалок кард. Ќола 
Аллоњу, таъоло: «Ва из ќултум ё Мўсо лан нуъмина лака, њатто 
наро-л-Лоња љањратан фа ахазаткуму-с-соъиќату» (2:55).53 Ва боз 
ба дуои Мўсо эшонро зинда кард. 

Ва дар ин ваќт Сомирї банї Исройилро ба гўсола парас-
тидан аз роњ бибурд ва хоки асари Љабройил дар миёни он 
гўсолаи заррин кард, то бонг карду дар њаракот омад ва гуфт: 
«Њозо илоњукум ва илоњу Мўсо» (20:88).54 Пас банї Исройил аз 
роњ бишуданд ва њеч сухани Њорун нашниданд. Чун Мўсо 
бозомад – ва Худой, таъоло ўро хабар бидода буд – њама ќавмро 
гўсолапараст ва кофар дид. Бо Њорун тундї кард ва алвоњи 
Таврот бияндохт ва Њорун узри хеш ва сухани Сомирї пеш 
овард ва Сомирї гуфт: «Басурту би мо лам ябсуру бињи» 
(20:96).55 Ва Сомирї аз љумлаи фарзандон буд, ки Љабройилро 
битавонистї дид. Пас Мўсо Сомириро гуфт: «Туро накушам, 
вале то зинда бошї кас фарози ту наёрад омад ва на ту фарози 
кас тавонї шуд ва бо охират Худой, таъоло, подоши ту кунад». 
Пас гўсоларо бисўхтанд ва дар об фишонданд. Ва тавбаи банї 
Исройил чунон буд, ки ба њар андом, ки гуноњ кардандї аз тан 
бибуридандї ва њаштсад њазор мард буданд, ки саљда карда 
буданд гўсоларо. Пас ба сањро омаданду биншастанд ва дигарон 
шамшерњо баркашиданду гардани якдигар њамезаданд, падар 
писарро, бародар амро. Ва зорї бархост. Ва Мўсо сар бар суљуд 
нињод ва зорї мекард ва Худой, таъоло, абреро бифиристод, то 
ба њиљоб андар якдигарро бинанд ва Худой, таъоло, тавбаи эшон 
пазирируфт. Ва ќола-л-Лоњу, таъоло: «Иннању њува-т-таввобу-р-
рањим» (2:37).56 Пас даст аз куштан бардоштанд ва дар он ним 
рўз њафтод њазор мард кушта буданд. 

Ва ба њар ваќт Мўсоро ранља доштандї ва боз Таврот ќабул 
намекарданд, то Худой, таъоло, кўњро фармон бидод, то аз 
болои сари эшон биистод. Ќола-л-Лоњу, таъоло: «Ва из натаќно-
л-љабала фавќањум кааннању зуллатун» (7:171).57 Чун щариат ва 
Таврот ќабул карданд, эшонро бо Миср овард, ба ќасрњои 
Фиръавн ва ќибтиён ва неъматњои беандоза. Баъд аз ин, њадиси 
он кушта буд, ки биёфтанд ва бад-он сабаб њам хун рехтан буд 
дар банї Исройил, то Мўсо гуфт, ки «Худой, таъоло, мефармояд, 

                                                 
53 Сураи Баќара (2:55). 
54 Сураи Тоњо (20:88).  
55 Сураи Тоњо (20: 96). 
56 Сураи Баќара (2: 37, 54) ва сураи ал-Тавба (9:104).  
57 Сураи Аъроф (7:171).  
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гове бикушед ва порае аз гўшти онро бар мурда занед, то зинда 
гардад ва бигўяд, ки ќотил кист». Боз чандон сухан рафт, ки кор 
ба чї ранг мебояд ва бад-он сухан он кор дароз карданд бар худ, 
то гов ба даст оварданд ва ба бањои гирон бихариданд. Ва 
њамчунон карданд ва мурда ба сухан омаду гуфт: «Маро ин 
писарони амм куштанд» ва даъвои хун худ эшон мекарданд ва он 
фитна биншаст. 

Ва баъд аз ин ќиссаи Ќорун буд ва он неъматњо, ки љамъ кард 
ва чандон зинат дошт, ки чињил мард калиди дари ганљњо бар 
дўш мекашиданд. Ва Ќорун хеши Мўсо буд ва ба охири кор бар 
Мўсо бад андешид ва он зани балояро биёвард, то пеши ќавм ба 
зино бар Мўсо гувоњї дињад. Ва Худой, таъоло, дар анљуман бар 
лафзи он зан чунон ронд, ки гуфт: «Ќорун маро молу неъмат 
бидод ва гуфт, чунин гўй ва њошо, ки пайѓамбари Худо зино 
кунад». Мўсоро об дар чашм омад. Худой, таъоло, заминро ба 
фармони Мўсо кард. Пас Мўсо гуфт: «Ай замин, ўро бигир» ва 
Ќорун то ба зону ба замин фурў шуд. Чунонки нопадид шуд ва 
Мўсо, алањи-с-салом, боз дуо кард, то саройњо ва ганљњои Ќорун 
љумла ба замин фурў шуданд. 

Ва баъд аз ин ќиссаи мусоњабати Мўсо буд бо Хизр, алайњи-
с-салом ва он чи гуфт: «Ту тоќати суњбат ва сабурї надорї» – 
«Иннака лан тастатиъа маъї сабран» (18:67).58 Чун Хизр 
каштиро сўрох кард ва кўдакро бикушт ва девори харобро бар 
карду иморат кард ва Мўсо њар якро эътироз мекард, Хизр гуфт: 
«Њозо фироќун байнї ва байнака» (18:78).59 Пас, Мўсо њар якро 
ки эътироз карда буд, љавоб аз Хизр шунид, ки «каштиро ба айб 
кардам, то малик настонад, ки золим аст ва ѓуломро падару 
модар муъминанд ва ў кофар буд ва ба зери девори хароб ганље 
нињода аст, ки рўзии фарзандони он марди солењ хоњад буд, онро 
ба иморат кардам». 

Баъд аз он Худой, таъоло, фармуд, то ба њарби љабборон 
равад. Бо банї Исройил бирафтанд ва андар биёбони Фаластин, 
ки онро Тињ хонданд, Мўсоро гуфтанд: «Ту бирав бо Худои хеш, 
ки эдар њамебошем», чунонки Худой, таъоло, фармуд: «Изњаб 
анта ва Раббука фа ќотило, инно њо њуно ќоъидуна» (5:24).60 Ва 
ин он ваќт гуфтанд, ки љосусон бозомаданд ва сифати љабборон 
ва Уљ ибни Аноќа мегуфтанд ва ањд бишкастанд, ки ба њам карда 
буданд ба ногуфтани ин сухан. Пас, Мўсо дуо кард бар эшон ва 
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гуфт: «Фа-фруќ байнано ва байна-л-ќавми-л-фосиќина» (5:25)61. 
Пас, Мўсо асо баргирифт ва бо Њорун бирафт ва банї Исройил 
рўй ба Миср бознињоданд ва се рўз мерафтанд, чун нигањ 
карданд њам бар љой буданд. Чињил сол дар он биёбон 
бимонданд аз дуои Мўсо. Ва аз он рўй Мўсо ва Њорун наздики 
Уљ расиданд ва гўянд, болои Мўсо чињил газ буд ва ба ривояте 
дањ газ ва њамчандон дарозои асош буд ва њамин ќадар барљаст 
ва ба њамаи ќувват асо баргирифту бар каъби Уљ зад ва биюфтод 
чанди љањоне ва кушта шуд. Ва чунон гўянд, ки Уљ кўње барканда 
буд ва бар сар нињода ва меомад, ки ба лашкаргоњи Мўсо занад, 
Худой, таъоло, мурѓеро бифиристод, то он бисуфт ва дар гар-
дани Уљ уфтод. То Мўсо ўро бизаду бикушт ва сўйи ќавм 
бозомад ва њадиси Уљ бигуфт. Эшон гуфтанд: «Худой бар мо 
хашм гирифт». Мўсо пиндошт, ки чун вай бозомод, битавонанд 
рафтан. Худой, таъоло, гуфт: «Фа муњарраматун алайњим 
арбаъина санатан» (5:26).62 Ва эшон андар он биёбони беоб 
дувоздањ фарсанг бимонданд, то њам Мўсо дуо кард ва Худой, 
таъоло, бифармуд, то Мўсо асо бар санг зад, дувоздањ чашмаи об 
бигушод, чунонки њар сибтеро об- дидор буд ва манну салвї аз 
барои эшон бихост ва он таронкамин аст ва самона ва абр 
бифиристод, то бар эшон соя дошт аз баракати дуои Мўсо. 

Ва нахуст Худой, таъоло, Њорунро пеш хонд ва умраш саду 
понздањ сол буд ва аз баъди Њорун cе сол Мўсо Юшаъ ибни 
Нунро васї кард ва бирафт. Боду торикї баромад, Мўсо донист, 
Юшаъро дар канор гирифт ва аз миёни пироњан нопадид гашт. 
Юшаъ бозгардид ва банї Исройилро гуфт. Гуфтанд: «Мўсоро 
бикуштї». Ўро бигирифтанд ва дањ муваккал бар вай карданд, 
то Худой, таъоло, эшонро дар хоб бинмуд, ки Мўсоро аљал 
расид, то Юшаъро рањо карданд ва Худой, таъоло, ўро 
пайѓамбарї бидод. Ва умри Мўсо саду бист сол буд. Ва љуњуд аз 
бањри он хонандашон, ки бисёре аз маликон аз насли Яњуд ибни 
Яъќуб буданд, пас яњудї хонандашон. 

Ал-Хизр ан-набї, алайњи-с-салом. Чунин ривоят аст, ки Хизр 
ал-Ясаъ аст ва ў пеш аз Иброњими халил буд. Номи ў Илиё ибни 
Малико ибни Фолиъ ибни Обир ва ал-Ясаъро худ зикри муфрад 
аст. Ва аз бањри он ўро Хизр хонанд, ки бар санге нишаст, чун 
бархост, сабз гашта буд. Ва Зу-л-ќарнайни акбар ба талаби оби 
њаёт рафта буд ва Хизр бо вай буд. Об биёфту бихўрд ва гўянд, 
Илиёс, алайњи-с-салом, бо вай буд. Ва Зу-л-ќарнайн бозгардид ва 
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чашмаи њайвон надид ва бар чашми ў нопайдо шуд. Ва он Зу-л-
ќарнайн, ки зикраш дар Ќуръон аст, баъд аз Мўсо буд ба рўзгор 
ва он аст, ки садди яъљуљу маъљуљ сохт. 

Юшаъ ибни Нун, алайњи-с-салом. Юшаъ ибни Нун ибни 
Афроим ибни Юсуф банї Исроилро аз Тињ берун овард андар 
ањди Манучењр ва ба њарби љабборон бурд. Ва аз Балъам Боъуро 
дархостанд, то бар эшон дуо кунад ва шањрашонро ном Болиъа 
буд. Балъам иљобат накард ва гуфт: «Банї Исройил дар дини 
Худой, таъолоанд», то занаш ўро бифирефт ва бирафт ба дуо 
кардан. Ва Юшаъ баъд аз он Худойро гуфт: «Ё раб, дуои ман бар 
вай мустаљоб кун ва имон аз вай бозситон». Њамчунон буд. Ќола-
л-Лоњу, таъоло: «Ва-тлу алайњим набаа-л-лазї отайноњу оётино 
фа-нсалаха минњо» (7:175).63 Чун банї Исройил аз паси њазимат 
бозгаштанд, Юшаъ ибни Нун дуо карда буд ва њарб андар 
гирифтанд, малик Балъомро гуфт: «дуо кун дигар бор». Балъом 
гуфт: «Худой, таъоло, бар ман хашм гирифтааст ва ман низ 
хидмати ў намекунам». Пас он њилат карданд, ки занони некуро 
ба сипоњи банї Исройил фиристоданд, то эшон зино кунанду 
њалок шаванд. Юшаъ мутањайир гашт, то аз фарзандони Њорун 
Финњос ибни Айзор зане ва мардеро ба захми њарба ба њам дўхт 
ва пеши мардумон бияфганд ва гуфт: «Њар кас, ки занро аз хайма 
берун накунад, бо вай њамчунин кунам». Банї Исройил азим 
битарсиданд ва аз он кори азим зишт даст бидоштанд. Ва 
љуњудон фарзандони ин Финњосро аз он сабаб бузург доранд ва 
агар ў чунин кардї (эњтимол: накардї – Ќ.Р.), њама њалок 
шудандї. Ва Худой, таъоло, серўза тоъун бар эшон афганд бад-
он гуноњ ва бисёре њалок шуданд дар он cе рўз. 

Юшаъ вилояти љабборон бистад ва бисёр љойи дигар ва банї 
Исройилро бозпас овард. Ва чун умри Юшаъ ба саду бисту њашт 
сол расид, бимурд. Пайѓомбаре мурсал буд, мустаљобуддаъва. Ва 
аз баъди ў Колуб ибни Юфано буд аз сибти Шамъун ва Њизќил 
аз сибти Яњудо ба кори банї Исройил, аммо Њизќил пайѓомбар 
буд. 

Њизќил ан-набї, алайњи-с-салом. Ўро Ибну-л-ъаљуз хондан-
дї, зеро ки модар ўро ба пирї зода буд ва ў Зу-л-кифл аст, ки 
Худой, таъоло, зикри вай дар Ќуръон ёд кардааст64. Ва андар 
бани Исройил ба дуои Мўсо ва Зу-л-кифл ва Исо мурда зинда 
шуд. Ва эшон љамоъате бисёр буданд, ки аз марг бигурехтанд, 
Худой, таъоло, њамаро љон бистад, натавонистанд ба гўр кардан 
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аз бисёрї, ки буданд. Деворе гирди эшон даркашиданд. Ва баъд 
аз рўзгоре дароз, ки хок шуда буданд, Њизќил он љо бигузашт, 
аљаб омадаш. Дуо кард ва Худой, таъоло, њамаро зинда кард ва 
ба шањр бозомаданд ва наслашон пайваст. Ва касеро, ки бўйи 
андом нохуш бошад, аз он насл гўянд. Аз ин пас дини Мўсо 
куњан гашт ва банї Исройил Тавротро даст бидоштанд ва 
Худой, таъоло, пайѓомбаронро фиристод бад-эшон. 

Илёс ан-набї, алайњи-с-салом. Ў писари Ќасї ибни Финњос 
ибн ул-Айзор ибни Њорун буд ва сўйи ќавме омад, ки бутпараст 
буданд ва бутеро парастиданд, ки номи вай Баъл буд. Ва баъзе 
гўянд Баъл зане неку будааст ва банї Исройил баъзе ўро 
парастиданд. Ва ал-Ясаъро Илёс парвард ва бо вай будї. Пас он 
буд, ки Илёс дуо кард ва борон бозистод, магар мењтарон 
баъзеро ва агар на, касе награвид. Пас Илёс сер гашт аз эшон ва 
ал-Ясаъро халифат карду бирафт. Ва Худой, таъоло, ўро умри 
дароз бидод то ба ќиёмат ва андар биёбонњо бошад њамчун Хизр 
андар дарёњо ва бандагони Худоро роњат мерасонад. 

Ал-Ясаъ ан-набї, алайњи-с-салом. Худой, таъоло, ўро пай-
ѓомбарї бидод ва андар Ќуръони маљид ўро Солењ хонд ва 
рўзгоре андар миёни банї Исройил буд ва тобут, ки онро сакина 
хондандї ва пеши њарб доштандї ва бад-он зафар ёфтандї, ќола-
л-Лоњу, таъоло: «Фињи сакинатун мин Раббикум ва баќиятун 
миммо тарака олу Мўсо ва олу Њоруна, тањмилињу-л-малоикату» 
(2:248)65 ва банї Исройилро бад-он оромиш буд. Ва чунин гўянд, 
ки андар он тобут асои Мўсо буд ва аммомаи Њорун ва ќадре пињ 
ва ангабине аз он ки аз Тињ берун оварда буданд ва аз он алвоњ, 
ки Мўсо бияндохт, чун бар Њорун хашм гирифт ва яке шикаста 
шуд, њам дар он љо буд ва ќуфл барнињода. 

Чун ал-Ясаъ аз миёни эшон бирафт, маъосию фасод аз њадд 
бибурданд, то чањорсаду шаст сол. Пас Худой, таъоло подшоње 
љобир бар эшон гумошт ва бар эшон мусаллат гашт ва тобут аз 
дасти эшон берун шуд ва ба Асќалон уфтод ва онро дар боѓе дар 
зери хок карданд ва бар сараш дарахту чизњо киштанд. 

Ва дар миёни банї Исройил њеч пайѓомбаре набуд дар ин 
муддат, то Худой, таъоло, Ашмуйилро бифиристод ба пайѓом-
барї. 

Ашмуйил ан-набї, алайњи-с-салом. Писари Болї ибни 
Алќама буд аз фарзандони Ловї ибни Яъќуб. Чун бидонистанд, 
ки ў аз фарзандони пайѓомбарон аст, ўро ба зоњиде супурданд, 
номи вай Айл ва Таврот аз вай биёмўхт. Пас Љабройил омад буд-

                                                 
65 Сураи ал-Баќара (2:248).  
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ў ва Худой, таъоло, ўро пайѓомбарї бидод ва дар ин ањд подшоњ 
Љолут аз љабобира буд, охири эшон аз он ќавм, ки 
баландњайкалу боло буданд ва баъд аз он ки банї Исройил 
дархостанд, Худой Толутро ба подшоњии эшон фиристод, 
гуфтанд: мо мустањаќтарем подшоњиро аз Толут». Ашмуйил 
гуфт: «Инна-л-Лоња-стафоњу алайкум ва зодању бастатан фи-
лилми ва-л-љисми» (2:247).66 Ва ба насаб Толут аз авлоди Ибни 
Ёмин ибни Яъќуб буд. Чун подшоњ гашт, Ашмуйил гуфт, ояти 
мулки ў он аст, ки тобути бани Исройил бозрасад ва фириштагон 
онро биёваранд, чунонки гуфт: «Тањмилуњу-л-малоикату» 
(2:248).67 Пас, фириштагон тобут биёварданд, ба фармони Њаќ, 
таъоло, ва банї Исройил ба подшоњии Толут хурсанд шуданд ва 
њарби Љолути љаббор карданд ва аз он халоиќи бисёр љуз сесаду 
сездањ мард намонд. Ва Ашмуйили пайѓомбар Толутро зирење 
бидод ва гуфт, њар касро он зирењ рост ояд, чун дарпўшад, Љолут 
ба дасти ў кушта шавад. Гуфт: «Бингаред, то кист, ки он зирењ 
бар вай рост бошад». Дар њамаи сипоњ љуз дар Довуд шоиста 
наёмад ва сахт азим заиф буд Довуд. Пас Толут вайро гуфт: «Бо 
Љолут њарб тавонї кардан?» Гуфт: «Тавонам». Толут вайро 
духтар ва подшоњї бипазируфт ва Довуд се санг дар тубра нињод 
ва фалохан дошт ва пеш њарб кард. Ва чунин ривоят аст, ки 
Љолут то он љо буд, ки таркашаш сесад ман будааст. Пас Довуд 
санге ба фалохан андар нињод. Худой, таъоло, бодро фармон 
бидод, ки тарк аз сари Љолут баргирифт. Ва Довуд санге 
бияндохт, бар сараш омад, чунонки маѓзаш бирехту бимурд ва 
санг бар замин омад ва пора-пора гашт ва ба адади њар суворе 
порае бар эшон омад њарчи дар пеш буданд ва дигарон њазимат 
шуданд. Ќола-л-Лоњу, таъоло: «Фа њазамуњум би изни-л-Лоњи ва 
ќатала Довуду Љолута» (2:251).68 Пас Толут духтар ба вай доду 
ангуштарї ва њамаи мардум мутеъ шуданд. 

Баъд аз сї сол, ки Ашмуйил бимурд, Толут њар чанд олим, ки 
дар банї Исройил буд, њамаро бикушт ва Довуд гурехта буд. Ва 
Толут зане олимаро ба њољибе дода буд, то бикушад, накушт ва 
нигоњаш њамедошт. Баъд аз муддате Толут пашемон шуд ва 
касеро металабид, ки аз вай бипурсад, ки тавбаи вай чист, касро 
наёфт. Њољиб он занро биёвард ва бипурсид. Гуфт: «Маро ба 
гўри пайѓомбаре баред, то дуо кунам ва ў зинда шаваду бигўяд». 
Пас ўро ба гўри Ашмуйил оварданд. Зан дуо кард, Ашмуйил сар 
аз гўр баровард. Гуфто: «Тавбаи Толут чист?». Гуфт: «Он ки бо 
                                                 

66 Сураи ал-Баќара (2: 247).  
67 Сураи ал-Баќара (2: 248). 
68 Сураи ал-Баќара (2:251).  
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дувоздањ писар ба њарби љабборон равад, то кушта гардад». Пас 
Толут њамчунон кард ва ба њарб рафт, то шањодат ёфт ва 
Довудро подшоњї мустахлас гашт. 

Довуд ан-набї, алайњи-с-салом. Насаби ў Довуд ибни Ишо 
ибни Убид ибни Ёъиз ибни Салњун ибни Нањшун ибни Амї 
Нодиб ибни Ром ибни Њасрун ибни Фориз ибни Яњудо ибни 
Яъќуб. Ва Худой, таъоло, пайѓомбарро гуфт: «Ва-зкур абдано 
Довуда» (38:17).69 Подшоњї ва нубувват ўро буд ва Сулаймонро 
ва Юсуфро, алайњиму-с-салом. Худой, таъоло, ўро фармуд, ки 
дини Мўсо нигоњ дорад ва ўро Забур фиристод ва ба Забур андар 
шариат нест, љуз тавњид. Ва сахт азим одил буд. Чун Забур 
хондї, аз хушии овози ў мурѓони њаво кила бастандї аз боло. 
Пас Худой, таъоло, ўро ба зани Уриё мубтало кард, то фар-
мудаш ба ѓазв андар Уриёро пеши тобут бидоранд ва кушта шуд 
бад-он љойгоњ, ки аз пеши тобут ба њазимат барнагаштандї. Чун 
Худой, таъоло, хост, ки Довуд аз он гуноњ бидонад, баъд аз он ки 
зани Уриёро бозхост, фириштагон аз мењроб берун омаданд ба 
даъво кардан. Довуд он сухан дарёфт ва бар гуноњ мегирист. 
Ќола-л-Лоњу, таъоло: «Ва њал атока набаау-л-хасми из тасав-
вару-л-мињроба» (38:21),70 то баъд аз њолњо Худой, таъоло, 
тавбаи ў бипазируфт ва ўро хушнуд кард. 

Ва чун дувоздањ сол аз мулкати Довуд бирафт, Худой, 
таъоло, Луќмонро њикмат бидод ва сї сол бо Довуд буд. Рўзе дар 
пеши ў рафт. Довуд зирењ њамекард ба дасти хеш ва оњан 
Довудро чун мум нарм буд. Луќмон надонист, ки чї мекунад ва 
он чист ва аз њикмат вољиб надид сухан пурсидан ва хомўш буд, 
то тамом кард ва дар Луќмон пўшид, то бинад. Луќмон гуфт: 
«Њозо љаййидун ли-л-њарби». Ва ин сухан Луќмон он ваќт гуфт, 
ки «ас-самту њикамун ва ќалилун фоъилуњу», яъне хомўшї 
њикмате аст ва камтар ба кор доранд. 

Ва Довуд аз њамаи фарзандон Сулаймонро писандидатар 
дошт, бад-он њукми замину гўсфандон, ки уфтод ва Довуд дар он 
замон фурў монда буд, то Сулаймон гуфт: «Замин худованди 
гўсфандро бояд бидод, то таъањњуд кунад кишт хўрдаро ва райъи 
он бардорад ва гўсфанд худованди кишт медорад ва нафъи эшон 
аз ширу пашму ѓайра ўро бошад». Довуд бад-он шод гашт. Ќола-
л-Лоњу, таъоло: «Ва Довуда ва Сулаймана из яњкумони фї-л-
њарси» (21:78).71 Баъд Довуд аз сад соли умр гузашта, 
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71 Сураи ал-Анбиё (21: 78).  
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Сулаймонро халифа карду бимурд ва ба ривояте муддати умраш 
њафтод сол гуфтаанд. 

Сулаймон ан-набї, алайњи-с-салом аз Худой, таъоло, њољат 
хост, ки ўро мулкате дињад, ки баъд аз вай касро набошад. Њаќ, 
таъоло, иљобат кард ва одамиву парї ва деву афорит ва мурѓону 
бодро мусаххари ў кард ва чашмаи рўйи равон кард ва ба 
фармони ў девон корњо карданд ва биноњо, ки асари он њанўз бар 
љой аст. Ва мантиќи мурѓу љонвар бидонист ва бад-ин њама оёти 
Ќуръон нотиќ аст. Ќола- л-Лоњу, таъоло: «Фа саххарно лању-р-
риња» (38:36).72 Пас ќиссаи Билќис буд, ки аз замини Сабо њудњуд 
хабари ў ба Сулаймон овард ва боз нома бурд, то баъди њолњо 
Сулаймон ўро ба занї кард ва Сулаймонро аз ў фарзанде омад, 
номи вай Довуд нињод. Ва пас он буд, ки деве ба сурати 
Сулаймон биёмад ва хотамро аз занаш бистаду дар дарё андохт 
ва ба љойи ў биншаст, то баъд аз чињил рўз, - ангуштарї дар 
шиками моњї буд, ки ба музди Сулаймон бидоданд ва хотам ба 
вай бозрасид ва мамлакат бозёфт ба рањмати эзадї. Ва баъд аз 
ин сухани ќазову ќадар рафт, то Симурѓ гуфт: «Ман ќатъ кунам». 
Бо он ки мерафт духтари подшоњи Машриќ то ба писари хусрави 
Маѓриб бирасад ва бирафту духтарро бирабуд ва ба ошёнаи хеш 
бурд ва бипарвард. Ва он аст, ки ба суратњо нигоранд: симурѓ ва 
духтар. Пас ќазои эзадї бирафт ва маликзодаро каштї ѓарќ гашт 
ва ўро мављ бад-он љо афканд, ки муќоми симурѓ буд. Ва ба њам 
расиданд ва пўсти љонваре бузург бар нишемаш парда шуд ва 
маликзода дар миёни он бар фармони духтар ва симурѓ бехабар, 
то духтар бор гирифту фарзанд овард. Ва чун Љабройил 
Сулаймонро хабар бидод, симурѓро гуфт: «Чї кардї?» Гуфт: 
«Духтар пеши ман аст» ва он пўст баргирифт, - баъд аз он ки 
духтарро гуфт: «Дар ин миён рав, то офтобат ранља надорад» ва 
пеши Сулаймон овардаш ва маликзода нопадид гашт ва нопадид 
шудани симурѓ аз он таърих бошад. 

Пас девонро фармуд биноњо кардан ва аз айнулќитр 
шањристоне рўйин кард, то онро Мадинату-л-сифр хонанд ва он 
ганљњо њама он љо бинињод ва курсї фармуд кардан бад-он азимї 
ва чун бар он љо нишастї, чандин њазор курсии зарин бар бисот 
нињода будї, аз рост ва олимону фарзандони пайѓомбарони банї 
Исройил биншастандї бо бузургон ва аз чап афорит ва љинн бар 
вай ва болои сар мурѓон биистодандї гуногун. Ва ба фармони 
Сулаймон, алайњи-с-салом, бод он бисотро њамчунон бо чандин 
њазор љонвар бардоштї њар куљо хостї: «Ѓудуввуњо шањрун ва 
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равоњуњо шањрун» (34:12). Ва њадиси мўрча ва сухан гуфтан бо 
Сулаймон, ки «Удхулу масокинакум» (27:18).73 Ва шарњи мулку 
азамати Сулаймон дароз аст ва мо зикре мухтасар кунем 
алалиљмол. 

Чун умраш ба панљоњу панљ сол расид ва масљиди Байтул-
маќдис њамефармуд кардан, ќадре монда буд, бар асо фароз 
часфид андар масљид ва љон аз вай људо шуд. Соле бар он мисол 
бимонд, девон масљидро тамом карданд ва кас перомуни ў 
наёрист гардидан ва мўрчаи сурх асо мехўрд, пас чун хўрда шуд, 
бишикасту биюфтод, донистанд, ки бимурд ва эътибор карданд 
бар хўрдани он мўрча асоро, як сол буд, ки мурда буд. Ќола-л-
Лоњу, таъоло: «Фа ламмо ќазайно алайњи-л-мавта мо даллањум 
ало мавтињи илло доббату-л-арзи, таъкулу минсаатању» (34:14).74 

Шаъё ан-набї, алайњи-с-салом. Чун подшоњии банї Исройил 
ба Њизќиё ибни Ањоз расид, Худой, таъоло, Шаъёро сўйи эшон 
фиристод. Ва Сахориб, подшоњи Мавсил аз дасти Аљам тамаъ 
кард андар банї Исройил, ки Њизќиёро пой реш буд, натавонист 
бархостан. Ва сипоњ пеш кард ва сўйи эшон омад ва Бахтуннаср 
бо вай буд. Ва Шаъё дуо кард, то Худой, таъоло, эшонро њалок 
мекард ва њама бимурданд, магар Сахорибу Бахтуннаср ва чанд 
кас, ки дар ѓоре гурехтанд ва эшонро бо силсилањо ва банд сўйи 
Байтулмаќдис овард ва ин баъд аз он буд, ки Шаъё дуо кард ва 
Њаќ, таъоло, дар умри Њизќиё бияфзуд, ки умраш ба охир расида 
буд. Худой, таъоло, ба Шаъё вањй кард, то Сахорибу 
Бахтуннасрро ва он ќавмро даст боз дошт. Ва чун Њизќиё 
бимурд, банї Исройил дар фасод кардан омаданд ва Шаъё манъ 
кард. Пас ќасди куштани ў карданд, то бигурехт ва дар миёни 
дарахте миёнтињї рафт. Иблис гўшаи ридои ў бигирифт ва аз 
дарахт пайдо кард, то бани Исройил бидиданд ва ўро бо дарахт 
ба ду ним карданд. 

Ирмиё ва Дониёл, алайњимо-с-салом. Ирмиё банї Исройилро 
њамегуфт, ки фасод макунед ва агар не, Њаќ, таъоло, малике бар 
шумо гуморад ва њамаро бикушад ва барда кунад. Ўро 
бигирифтанду мањбус карданд. Чун Бахтуннаср биёмад ва шањр 
хароб кард ва мардумро бикушт ва Ирмиёро дар зиндон биёфт, 
аз ў њол пурсид. Гуфт: «Ман пайѓомбарам ва эшонро аз ту хабар 
бидодам. Маро дар зиндон карданд». Бахтуннаср ўро бинавохт 
ва яла кард, то баъд аз муддате Њаќ, таъоло, Ирмиёро гуфт, сўйи 
Байтулмаќдис бозгард, ки ман онро ободон кунам ва он аст, ки 
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Худой, таъоло, фармуд: «Ав ка-л-лазї марра ало ќарятин ва њия 
ховиятун ало урушињо» (2:259).75 Гуфт: «Аз баъди харобї чї гуна 
ободон хоњад шуд, бе мардум». Ва ба таъаљљуб њаменигарид, то 
хобаш гирифт. Чун бихуфт, Худой, таъоло, љон аз вай људо кард 
ва муддати сад сол њамчунон мурда бимонд, то банї Исройил 
бозомаданд. 

Ва Дониёл, пайѓомбар, алайњи-с-салом, дар ањди Бањмани 
Исфандиёр ба фармони Кируш, ки подшоњ буд аз дасти Бањман, 
бар банї Исройил мењтар буд ва ба иморати Байтулмаќдис 
машѓул шуданд ва ин Кируш писари Ахшну буд ва модараш 
Истар ном буд аз банї Исройил ва дини Таврот дошт ва ба 
фармони Дониёл кор кардї. Ва Дониёл аз љумлаи асирон буд, ки 
Бахтуннаср ўро оварда буд ва банда карда ба кўдакї. Баъд пас аз 
сад сол њама иморат пазируфт,бењтар аз он ки буд ва Худой, 
таъоло, љон ба Ирмиё боз бидод ва ў Узайр аст, ќавлуњу таъоло: 
«Фа амотању-л-Лоњу миата омин, сумма баъасању» (2:259).76 
Ирмиё чун бархост хира гашт, ки њама љой ободон дид ва анбуњи 
мардумон. Гуфт: «ин ба як соат чун гашт?» Пас, Худой, таъоло, 
ба вай вањй кард, ки «Фа-назур ило таъомика ва шаробика, лам 
ятасаннањ» (2:259).77 Пас бидид, ки Худой, таъоло бањимаро чун 
зинда кард, гуфт: «донам, ки Худой бар њама чиз ќодир аст». 

Ва баъд аз бањри Таврот омўхтан Худой, таъоло, ўро ба банї 
Исройил фиристод ва эшонро Таврот намонда буд, Бахтуннаср 
њамаро бисўхта буд. Чун биёмад, гуфт: «Ман Ирмиёам, ки дар он 
рўзгор будам, Худой, таъоло, маро зинда кард, баъд аз сад сол». 
Аломати нубувват хостанд, гуфт: «Таврот њама аз њифз 
бархонам». Ва њаргиз кас нахонда буд, пас Узайр њама Таврот 
бархонд. Гуфтанд: Худой бар њама чиз ќодир аст, валекин 
њаќиќати хондани ту надонем ва шунидаем, ки мар Тавротро 
зери сутунњои ин масљид пинњон бикардаанд ва надонем, ки 
кадом сутун аст». Узайр гуфт: «Ман донам» ва эшонро бинамуд 
љой ва Таврот бароварданд. Чун муќобалат карданд бо хондани 
Узайр, њарфе хато набуд. Пас Узайрро фитна шуданд ва гуфтанд: 
«Ин писари Худо аст» ва Њаќ, таъоло, гуфт: «Иттахазу 
ањборањум ва руњбонањум арбобан мин дуни-л-Лоњи» (9:31). 

Закариё ан-набї, алайњи-с-салом дар он таърих буд, ки 
Батлимиюсиён ба Юнон подшоњон буданд ва банї Исройилро 
неку медоштанд ва масљиди Байтулмаќдис ба иморат буд ва 
уббод бисёр ва муътакиф, чањор панљ њазор камобеш ва Закариё 
                                                 

75 Сураи ал-баќара (2:259).  
76 Сураи ал-баќара (2:259). 
77 Сураи ал-баќара (2: 259). 
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аз љумлаи эшон буд, ки Худо, таъоло, ўро пайѓомбарї бидод. Ва 
ў аз муњаррирон буд, ки падар ўро дар шиками модар ба Худо 
бахшида буд. Ва андар масљид ба иморат кардан ва њамаи 
обидон ва муќимони масљид аз ин љинс буданд, муњаррир. Ва 
Закариё аз фарзандони Рањбаъам ибни Сулаймон ибни Довуд, 
алайњиму-с-салом ва ўро хеше буд, номи ў Имрон ибни Монон аз 
обидон ва фарзандонро дар шикам муњаррар њамекард бар одати 
эшон. Ва чунон ќоида буд, ки љуз писарон наёваранд, ки занонро 
њолњо бошад. 

Пас Марям бизод. Худой, таъоло, ба Закариё вањй кард, ки 
ин духтарро аз Имрон ба писар пазируфтам. Ва Марямро ба 
масљид оварданд ва ўро хонаи кўчаке пањлўи масљид бикарданд 
ва уббод бар он инкор карданд. Закариё гуфт: «Худой фармуда 
аст» ва аз паси ин Яњё бизод, баъд аз навмедии Закариё аз 
фарзанд зодан ва Худой, таъоло, дуои ў мустаљоб кард. Ва аз 
паси Яњё ба шаш моњ Исо пайѓомбар, алайњи-с-салом бизод. Ва 
Худой, таъоло, ўро андар шиками Марям биёфарид аз боди пок. 
Ќола-л-Лоњу, таъоло: «Фа нафахно фињо мин руњино» (21:91).78 
Баъд аз он ки Марямро Исо аз вай људо шуд ва Эзад, таъоло, 
ќудрат намуд, мардумон Закариёро маломат карданд, ки занеро 
зоеъ бигзоштї, то аз њаром фарзанд овард ва сўйи Марям 
шуданду ўро маломат карданд. Марям ишорат ба Исо кард: «Фа 
ашорат илайњи, ќолу кайфа нукаллиму ман кона фї-л-мањди 
сабийян» (19:29.79 Пас Исо аз гањвора посухи эшон боздод, иќрор 
ба бандагии Худой, таъоло, чунонки каломи ўст: «Ќола: иннї 
абду-л-Лоњи, отонї-л-Китоба ва љаъаланї набийян» (19:30).80 

Ва баъд аз он чун бузургтар шуд, малик Њерудис аз њасад 
ќасди Исо кард, то Марям ўро бибурд ва бад-он дењ шуданд. Ва 
аз вай њар рўз аломате зоњир мешуд ва муъљиза пайдо меомад ва 
халќ аз он мутањайир мемонданд. Пас банї Исройил ќасди 
куштани Закариё карданд ва гуфтанд, ў кофир шуд, ки бо Марям 
љамъ омад ва Исо аз вай бизод. Закариё бигурехт, ки сўйи эшон 
равад, дар аќибаш биёмаданд. Дарахтеро диданд, Иблис эшонро 
гуфт: «Ин дарахтро бибуред, агар дар миёни он бошад, кушта 
шавад ва агар не, зиёне надорад». Пас дарахтро бибуриданд ва 
Закариё кушта шуд. 

Яњё ан-набї, алайњи-с-салом. Чун малик Њерудис, ки ќасди 
куштани Закариё ва Исо њамекард, бимурд ва Яњё чандсола гашт 
ва Худованд, таъоло ўро пайѓомбарї бидод ва ў аз омадани Исо, 
                                                 

78 Сураи Анбиё (21: 91).  
79 Сураи Марям (19: 29).  
80 Сураи Марям (19:39).  
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алайњи-с-салом, мардумонро хабар бидод ва ба вай имон 
оварданд, ќавлуњу таъоло: «Ва мусаддиќан би калиматин мина-л-
Лоњи ва саййидан ва њасуран» (3:39),81 Худой, таъоло, ўро сайид 
хонд ва дар миёни банї Исройил њамебуд, то Худой, таъоло 
Исоро ба пайѓомбарї сўйи банї Исройил фиристод ва эшонро 
даъват њамекард ва ба Худой мехонд. 

Исо ан-набї, алайњи-с-салом. Ќавлуњу таъоло: «Иннї ахлуќу 
лакум мина-т-тини ка њайати-т-тайри, фа ануфуху фињи, фа якуну 
тайран би изни-л-Лоњи ва убриу-л-акмања ва-л-абраса ва уњйи-л-
мавто би изни-л-Лоњи ва унбиукум би мо таъкулуна ва мо 
таддахируна фї буютикум» (3:49).82 Ин њама муъљиз бинамуд ва 
дуо кард, то Сом ибни Нўњ зинда гашт, ки дерањдтар буд. Ва 
чунон буд, ки худовандони иллатро андар дамидани ў шифо 
омад. Ва аз гил мурѓе бикард ва аз боди нафаси Исо љон ба тан 
андар омадаш ва бипарид бе њеч маунате, ки бар вай буд, ба 
фармони Эзад, таъоло. Ва њар чї дар хонањо хўрдандї ва 
кардандї эшонро хабар бидодї. Ва аз он чизњо, ки дар Таврот 
њаром буд, чун пињи гўсфанд ва рўзи шанбе моњї сайд кардан ва 
дигарњо ба эшон њалол кард ва нагаравиданд њеч кас. 

Баъд аз њай ба њай ва шањр ба шањр андар њадди Маѓрибу 
Миср ва Яман њамегашт ва мардумонро даъват њамекард. Дањ 
сол бимонд, ки ўро њеч љой хона надиданд ва њамегардид ва 
њаввориён бо вай буданд. Ва он буд, ки аз Исо моида хостанд ва 
Исо дуо кард ва Худой, таъоло, эшонро моида фиристод. 
Ќавлуњу таъоло: «Ќола Исо-бну Маряма: Аллоњумма Рабанно, 
анзил алайно моидатан мина-с-самои такуну лано идан ли 
аввалино ва охирино ва оятан минка» (5:114).83 Пас Худой, 
таъоло, гуфт: «Бифиристам ва агар касе кофар шавад ўро азобе 
кунам, ки касро накардам». Ва гўянд, моида фароз омад ва он 
дувоздањ нон буд испед ба адади њаввориён ва моњии бузурги 
бирён ва ќадре намак ва тара ва он њама халоиќ бихўрданд ва 
њар чї аз он баргирифтандї иваз ба љой бозомадї. Ва он рўз 
якшанбе буд ва дувум рўз ва сеюм рўз њамчунон чоштгоњ 
биёмадї ва боз ба њаво бар шудї, чун сер шудандї, пас аз он 
биёмад. Чун Худой, таъоло, эшонро ба куфрони умед азоб 
бидод, нахостанд, валекин Шамъуни њаворї нону моњї дошт. 
Исо дуо кард, то њамаи халоиќ аз он сер бихўрданд ва њанўз ба 
љой буд. Пас љамоате мунофиќ шуданд. Гуфтанд, љодуї пас аз се 
рўз ботил шавад ва кофар шуданд. Худой, таъоло, эшонро њама 
                                                 

81 Сураи Оли Имрон (3:39). 
82 Сураи Оли Имрон (3:49). 
83 Сураи Моида (5:114). 
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хук ва бўзина гардонид. Се рўз бимонданд ва баъд аз он 
бимурданд, ки масхи уќубатро зиндагонї њамин ќадар бошад. Ва 
ба ањди Мўсо, алайњи-с-салом, асњобу-с-сибтро Худой њама масх 
гардонид, ки бар лаби љўй маѓок канданд рўзи шанбе, чун моњї 
дар он љо шудї, роњ бибастандї ва якшанбе бигирифтандї ва 
таъвил нињодандї, ки мо якшанбе њамегирем, Худой, таъоло, 
эшонро њам хуку бўзина гардонид. 

Пас Исо сўйи банї Исройил бозомад ва яњудон тадбири 
куштани ў карданд ва малики Байтулмаќдис ёр гашт бо эшон. 
Исо њаввориёнро гуфт: «Имшаб маро ба дуо ёд доред». Њама 
бихуфтанд, Исо гуфт: «Аз шумо бошад, ки маро арзон 
бифурўшад ва далелї кунад бар ман ва кофар шавад». Ва 
дигареро гуфт: «Имшаб пеш аз бонги хурўс аз ман безорї кунї». 
Ва он касро бигирифтанд, ки дигар рўз берун омада буд. 
Гуфтанд, ки «Исоро бинамой». Гуфт: «Ман аз вай безорам». Ва 
кофар шуд. Дигаре бигирифтанд. Гуфт: «Маро њадя бидињед, то 
ўро бинамоям». Сї дирам сим бидодандаш, Исоро бинамуд ва 
љуњудон бар вай љамъ шуданд ва дасту пояш бибастанд ва 
њаввориён њама бигурехтанд. Пас љуњудон биёмаданд ва он чўб, 
ки он корро нињода буданд, бурданд ва Исоро гуфтанд: «Чун аст, 
ки гуфтї, мурда зинда кунам? Худро аз мо бирањон». Ўро 
бигушоданд, ки бар дор кунанд, Худой, таъоло, ўро аз миёни 
эшон нопадид кард ва бар осмони чањорум бурд, ба 
байтулмаъмур. Чун нигоњ карданд, Исоро надиданд, гуфтанд, 
љодуї кард ва асари љодуї замоне беш набошад. Пас Худой, 
таъоло, сурати Исоро ба Ишуъ афганд – мењтари яњудон – ўро 
бигирифтанд ва њарчанд, ки гуфт «ман Ишуъам» суд надошт ва 
бар дораш карданд. Ва наздики љуњудон ва баъзе тарсоён чунон 
аст, ки Исо буд, ќавлуњу таъоло: «Ва мо ќаталуњу ва мо салабуњу, 
валокин шуббиња лањум» (4:157).84 Ва Ишуъ њафт рўз бар дор 
бимонд ва њар шаб Марям биёмадї ва аз дур њамегиристї. То 
шаби рўзи њафтум, Худой, таъоло, Исоро ба замин фиристод ва 
модарро бидид ва њаввориёнро бадруд кард ва Яњё Закариё пеши 
вай омад. 

Пас, аз њаввориён, Фитрус ва Булисро ба Рум фиристод ба 
даъват кардан ва Тумосро ба Ироќу Бобул ва Ќилусро ба 
Ќирвону Африќия ва ба Њабаш ва Андофсуну Улморро ба 
Њиљоз. Ва пеши Яњё, ба Байтулмаќдис Њемусро бигзошт ва он чи 
хост, бигуфт ва сањаргањ нопадид шуд сўйи Байтулмаъмур. Ва ба 
ибодати Худой, таъоло, машѓул бошад, то ваќти Даљљол ба зер 

                                                 
84 Сураи Нисо (4:157). 
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ояд, то охируззамон ва дини пайѓомбари мо, салавоту-л-Лоњи 
алайњи, тоза кунад. 

Ва аз он пас Марям бимурд ва Иблис халќ дар Исо ва Марям 
ва Худой кофар кард ва њар гуна васваса афганд. Ба сурати 
одамї бо ду девшайтони дигар ва ин cе маќолати куфр дар дили 
мардум нињод, солиси салоса. Ва тарсоёнро насронї аз он 
хонанд, ки он дењро, ки Масењ бад-он фуруд омад, Носира 
хондандї аз замини љалил. 

Баъд аз ин Яњё Закариёро малик бифармуд куштан андар 
мастї. Ва ба Яњё муъмин буд, хост, ки духтари занро ба занї 
кунад аз некуї, Яњё гуфт, раво набошад ва ин духтар кина 
гирифта буд. Маликро дар мастї гуфт: «Сари Яњё хоњам». Чун 
сари Яњёро буриданд, дар ташт њамегуфт: «нашояд, њалол нест» 
ва њамчунин пайваста мегуфт. Малик битарсид ва пашемон гашт 
ва он љо, ки ўро бикушт, хун аз замин љўшидан гирифт. Малик 
бифармуд, то хок бар сараш кунанд. Њарчанд, ки анбоштанд, чун 
тале бузург гашт ва њамчунон њамељўшид. То аз љумлаи малики 
тавоиф яке, номи ў Њирдус он љо рафт ба ѓазо. Азбаски 
њамељўшид аз куштани пайѓомбарон ва шањзодагон, испањбадеро 
дар шањр фиристод ва чандин њазор бикушт, то хуни Яњё 
бинишинад, њамчунон мељўшид, то кушандаи Яњёро бозна-
муданд, ўро бикушт, сокин гашт. Ва Набурозон куштагонро дар 
масљид фармуд афгандан ва шањр боз хароб кард ва андар баъзе 
ахбор ўро Бахтуннасру-с-сонї хонанд, ки дувум бор он шањр 
вайрон кард. 

Ва ба ривояте дигар Дониёл дар ин ваќт будааст ва ўро бо 
шере дар чоњ карданд, њеч осебе нарасидаш, пас баровардандаш 
ва Набурозон ба дини Мўсо бигаравид ва Дониёл пайѓомбар 
буд, боз ободонї карданд ба Байтулмаќдис. Ва тавон будан, ки 
ин ваќт дигар пайѓомбаре буд ва Худой, таъоло алим аст. 

Асњобу-л-кањф. Эшон дар ањди Даќёнуси юнонї буданд ба 
шањре аз Шом ва ба Худой, таъоло, имон оварданд, ќавлуњу 
таъоло: «Иннањум фитятун оману би Раббињим ва зидноњум 
њудан» (18:13).85 Ва Худой, таъоло, эшонро љавонмард хонд ва 
њидоят бидодашон ва аз подшоњ битарсиданд ва сўйи он ѓор 
гурехтанд. Шубоне бо эшон ёр шуд ва саг дар дунбол уфтод. 
Њарчанд бозгардониданд, нагардид, ба сухан омаду гуфт: «Ман 
низ њам бад-он Худой имон дорам, ки шумо» ва ин ояте буд 
эшонро ва номи эшонро ва агарчи дар камияти адади эшон 
Худой донад, ќавлуњу таъоло: «Саяќулуна салосатун робиъуњум 

                                                 
85 Сураи Кањф (18:13).  
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калбуњум ва яќулуна хамсатун содисуњум калбуњум раљман би-л-
ѓайби ва яќулуна сабъатун ва соминуњум калбуњум, ќул: Раббї 
аъламу би иддатињум» (18:22).86 Якеро ном Максино буд, дигар 
Аламино ва Фартинанус ва Суруш ва Дењмуши шубон буд, ки 
эшонро ба ѓор рањнамунї кард ва саг њамчунон бо эшон буд. 
Муддати сесаду нуњ сол бимонданд. Ќавлуњу таъоло: «Ва лабису 
фї кањфињим салосамиатин синина ва аздоду тисъан» (18:25).87 
Ва фиришта ба фармони Худо, таъоло, њар гоње эшонро аз пањлў 
ба пањлў даргардонидї: «Ва нуќаллибуњум зота-л-ямини ва зота-
ш-шимоли ва калбуњум боситун зироъайњи би-л-васиди» 
(18:18).88 

Пас зинда шуданд ва Ямлихоро сўйи шањр фиристоданд, то 
таъоме харад. Чун ба шањр андар омад, бозор ва мардумро на 
бар он сон дид, ки буд. Аљаб монд ва дирам нонборо дод ба 
муњри Даќёнус. Нонбо гуфт, магар ин мард ганљ ёфтааст ва ўро 
сўйи малик бурданду њол пурсиданд. Гуфт: «Дигар рўз аз шањр 
бигурехтем аз Даќёнус ва ба ѓоре андар пинњон шудем, имрўз 
омадам, то ёронро таъом барам». Подшоњ олимонро љамъ кард 
ва бидонист, ки эшон асњобу-л-кањфанд, ки зикрашон дар Инљил 
омадааст, ки Худой, таъоло, эшонро зинда кунад. Пас Ямлихоро 
гуфтанд: «Шуморо башорат бод, ки Даќёнус гузашт ва мо Худой 
парастем ва аз он таърих сесаду нўњ сол гузаштааст». Ва малик 
барнишаст бо мењтарон, сўйи ѓор омаданд. Ямлихо гуфт: 
«Биравам ва эшонро хабар дињам дар ѓор». Омаду ќисса бигуфт 
ва биюфтоду бимурд ва дигарон њамчунин. Пас замоне бибуд ва 
кас берун наёмад. Малик гуфто: «Яке дарун равед». Наёристанд. 
Гуфт: «Фа ќолу-бну алайњим бунёнан, Раббањум аъламу бињим» 
(18:21).89 Пас он љо аломате бикарданд ва бинабиштанд, ки ба чї 
таърих дар кањф шуданд ва кай берун омаданд. 

Ва ба ривояте, берун омаданду пеши малик рафтанд. Малик 
эшонро дар канор гирифт ва ќисса бигуфтанд. Пас Худой, 
таъоло, расул фиристод ва эшонро мухаййар кард ба зиндагонї 
кардан ё ба бињишту ризвон расидан. Эшон бињишт гузиданд ва 
бимурданд. Малик хост, ки эшонро тобути зарин кунад, то дар 
хоб дид, ки гуфтанд: «Мо аз хокем ва боз бо хок равем, тобути 
зар чї кунем». Пас њам бад-он ѓор даст боздошт ва он љо аломат 
ва масљид карданд. Ва гўянд, он чи Худой, таъоло гуфт: «Асњобу-

                                                 
86 Сураи кањф (18:22). 
87 Сураи кањф (18:25).  
88 Сураи кањф (18:18). 
89 Сураи кањф (18:21). 
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л-кањфи ва-р-раќими кону мин оётино аљабан» (18:9)90 ва раќим 
он набиштаро њамехоњад, ки бар он љо раќам заданд. 

Юнус ан-набї, алайњи-с-салом аз пайѓомбарони мурсал буд, 
сўйи шањри Найнаво аз њудуди Мавсил ва рўзгоре даъват кард ва 
эшонро ба азоб битарсонид, нагаравиданд. Аз миён берун рафт. 
Њаќ, таъоло, азобро сўйи эшон фиристод ва оташ збона њамезад 
ва мардумону подшоњ бидонистанд, ки азоб омад. Юнусро талаб 
кард, он љо набуд. Пас њамаи шањр – занону кўдакон ва чањорпо 
њар чи буд, берун бурданд ва бутонро бишикастанду имон 
оварданд. Ва малики эшон сар бар хок нињод ва зорї њамекард 
ва кўдакону занон бонгу зорї бароварданд ва ба ихлос дуо 
карданд. Худой, таъоло, азобро аз эшон баргардонид ва ин 
чунин рањмат бо њеч уммати дигар накард, чунонки фармуд: «Фа 
лав ло конат ќарятун оманат фа нафаъањо имонуњо илло ќавма 
Юнуса» (10:98).91 Чун ин хабар ба Юнус расид, ѓамгин шуд. 
Иблис ўро васваса кард, ки «Ту акнун дурўѓзан шудї пеши 
ќавм». Ва савганд хўрд, ки низ: «пеши эшон наравам». Дар 
каштї нишаст бо ќавме, ки ба љойе равад. Худой, таъоло, ин кор 
аз вай написандид ва он моњї, ки шиками вай зиндони Юнус буд, 
каштї боздошт, то аз баъди ќуръа задан Юнус худро ба дарё 
афганд ва моњї ўро фурў бурд ва Юнус дар намоз истод. Ба 
фармони Худой, таъоло, он моњї чињил рўз аз хўрдан бозистод, 
то Юнусро осебе нарасад. Ва Худой, таъоло гуфт: «Агар не аз 
мусаббињон будї, то ќиёмат дар ишками моњї бимондї». 
Ќавлуњу таъоло: «Фа лав ло аннању кона мина-л-мусаббињина. 
Ла лабиса фї батнињи ило явми юбъасуна» (37:143/144).92 Пас 
Юнус Њаќро ба се торикї бихонд: торикии шабу торикии дарё ва 
торикии шиками моњї ва Худой, таъоло, ўро бирањонид. Моњї 
ба кинори дарё омад ва Юнусро аз ишкам барафканд. Ќавлуњу 
таъоло: «Фа нодо фї-з-зулумоти ан ло илоња илло анта, 
субњонака иннї кунту мина-з-золимина. Фа-стаљабно лању ва 
наљљайноњу мина-л-ѓамми ва казолика нунљї-л-мўъминина» 
(21:87/88).93 

Пас Худой, таъоло, Юнусро ба ќавм бозфиристод, баъд аз он 
ки ќувват бозгирифт ва дарахте овард, то аз он шир њаме 
бимакад, ки хаёлї гашта буд. Ва шубонеро сўйи ќавм фиристод, 
гуфт: «Чун бозгардї, ин буз туро роњ намояд ва саги ту гувоњї 
дињад пеши ќавм». Шубон бирафту хабари Юнус бигуфт ва 
                                                 

90 Сураи Кањф (18:9). 
91 Сураи Юнус (10:98).  
92 Сураи Соффот (37:143-144).  
93 Сураи Анбиё (21:87-88).  
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мардумон бар вай љамъ омаданд ва саг гувоњї бидод ва пеши 
Юнус омаданд ба рањнамунии буз. Ва ин оёт буд ва то ваќти 
марг бо эшон бимонд, чунонки Њаќ, таъоло гуфт: «Ва арсалноњу 
ило миати алфин ав язидуна» (37:147)94 ва ба Кўфа аз дунё 
бирафт. 

Љирљис ан-набї, алайњи-с-салом аз замини Фаластин буд бар 
дини Исо, алайњи-с-салом. Ва бозоргонї кардї ва судаш ба 
дарвешон бидодї. Марде Худошинос ва обид буд. Ва малике буд 
бар баъзе аз Шом ва Мавсил ва номи ў Дорбон ва буте дошт 
номи он Афлавван ва беруни шањраш оварда буд ва азим оташе 
баланд карда ва мегуфт: «Њар ки ин бутро саљда накунад, дар 
оташ андозамаш». Ва он љо муъминон бар дини Исо бисёр 
буданд. Пас Љирљис гуфт: «Худро ба Худо супорам». Бирафту 
гуфт: «Ин чист, ки ту бандагони Худоро меранљонї?» ва ўро 
даъват кард ба Њаќ. Малик бифармуд, то ўро бигирифтанд ва 
шонањои оњанин биёварданду њар чи бар андом гўшт буду пўст, 
њамаро фуруд оварданд, чунонки устухонњо пайдо гашт ва 
бияфганданд. Рўзи дигар дуруст гашт ба фармони Худой, таъоло 
ва бори дигар пеши малик омад ба даъват кардан. Боз бифармуд, 
то мехе оњанини дароз ва ќавии азим ба оташ сурх карданд ва ба 
маѓзаш фурў гузошт, намурд. Пас бифармуд, то деге об 
биљўшонанд азим ва Љирљисро баста дар он љо афгананд ва 
беандоза оташ мекарданд ва об мељўшид ва њам намурд. Малик 
гуфт: «Дард њам наёяд?» Гуфт: «Худой, таъоло, дард аз ман 
боздорад». Пас дигарбора бифармуд, то ўро ба мехи оњанин бар 
замин бидўхтанд ва санге азим ба чандин мард биёварданд ва 
бар пушташ нињоданд. Чун шаб даромад, Худой, таъоло, 
фириштаеро бифиристод ва ўро пайѓомбарї бидод ва гуфт: 
«Душмани ман туро cе бор бикушад ва ман туро зинда кунам, 
пас туро бипазирам» ва Љирљисро боз гушод ва аз зиндонаш 
берун овард. 

Дигар рўз пеши малик биистод ва даъват кард. Малик 
вазирро гуфт: «Чї тадбир аст?» Ва љодувонро оварданд, то 
аљоибњо намудандаш пеши малик аз саноати хеш. Малик шод 
гашту гуфт: «Инро саге гардонед». Ва эшон афсунњо карданд ва 
ќадање об Љирљисро бидоданд, ки бихўрд, њеч набуд. Гуфтанд: 
Ай малик, кори ў љодуї нест». Пас малик гуфт: «Ин курсињои 
чўбин ба њамон дарахт, ки буда аст бо забар ва баргу бор берун 
овар, то ба Худойи ту бигаравам». Љирљис дуо кард, њамчунон 
бибуд ва њам нагаравиду гуфт: «љоду аст». Пас яке аз вазирон 

                                                 
94 Сураи Соффот (37: 147).  
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гуфт: «Инро ба ман дењ, то чунонаш бикушам, ки зинда нагар-
дад». Ва сурате аз мис бифармуд кардан ва Љирљисро дар миён 
кард ва бисёре нафту гўгирд андар рехт ва оташ дарзаданд. 
Худой, таъоло, Микойилро бифиристод, то он сурат бар замин 
зад. Бонге сањмнок баромад ва мардумон бењуш шуданд. Чун ба 
њушу аќл бозомаданд, Љирљисро диданд, он љо истода. Малик 
гуфт: «Ба гуруснагї биёзмоем». Ўро дар хонае боздоштанд. 
Сутуни хона ба амри Њаќ, таъоло, сабз гашту мева бор овард. 
Дигарбора Љирљисро аз хона берун оварданд ва мехњо ба замин 
фурў бурданд ва фурў дўхтанд ва шамшерњои фаровон дар зери 
гардун сахт карданд ва он гардун бар пушти Љирљис биронданд, 
то пора-пора шуд ва аз он порањои гўшт дар пеши шерони 
гурусна афганданд, то бихўрданд. Чун шаб даромад, Худой, 
таъоло, ўро зинда кард. Дигар рўз пеши малик биистод, ўро ба 
Худой хонд. Малик гуфт: «Ман аз кори ту ољиз гаштам, ин бути 
маро саљда кун, то ман ба Худойи ту бигаравам». Гуфт: «Раво 
бошад». Ва бонг ба шањр андар уфтод, ки Љирљис бутро саљда 
хоњад кардан ва њамаи халоиќ рўзи дигар берун рафтанд. 

Пас Љирљис гуфт: «Ё раб, ин малик азим далер аст ба ту ва 
имон њаме наёварад, ўро њалок куну маро шањодат дењ». Пас 
мардуми шањр ду гурўњ шуданд, ба њавои малик ва њавои 
Љирљис, алайњи-с-салом. Пас аз он оташе азим биёмад ва 
маликро бо атбоъаш бисўхт ва аз он пас Љирљисро, алайњи-с-
салом, бикуштанд ва шањр дар он кор шуд ва њалок гаштанд 
аѓлаб. Ва баъд аз ин рўзгори мулуки тавоиф ба сар омад ва 
Ардашери Бобакон бархост. 

 
 

БОБИ ЧАЊОРУМ 
АНДАР ЉАДВАЛИ МУЛУКИ КАЛДОНИЁН 

 
Ба ривояте сарзамини Бобилро се гурўњ подшоњон будаанд: 

гурўњи нахуст, мулуки аввалин, ки нахустини эшон Нимруд буд, 
сипас, мулуки Осур, ки аз ањли Мавсил ва сию њафт тан будаанд 
ва муддати њазору сесаду панљ сол њукумат рондаанд ва баъд 
мулуки Калдониён, ки њуккоме будаанд аз сўйи подшоњони Каён. 
Нахустини мулуки Калдониён Бахтуннасри аввал – ки дар 
Маљастї мабдаъи таърих аз вай аст – ва охирини эшон Искандар 
ибни Миќдуни банно буд.  
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Мулук Муддати подшоњї Љумлаи солњо 
Бахтуннасри аввал  14 يد 14 يد
Набухазносир 2 ب   16 يو
Хирифун 5 ه  21 کا
Илиъану 5 ه  26 کو
Мардуќатаѓаз 12 يب  38 لح
Арќинав 5 ه  43 مح
Ибсилитис 2 ب  45 مه
Билбис 3 ج  48 مح
Уфрондию 6 و  54 ند
Ариѓбал ا 1 نه 55 
Масисмурдиќис 4 د  59 نط
Ибсилитиси дувум 8 ح  67 سز
Асридинав 13 يح  80 ف
Сисдукан 20 ک  100 ق
Нобуфлисру ва 
Ќинладан 

22 کب  122 ف

Набухазносир 21 کا  143 قمح
Бахтуннаср 
(Байтулмаќдисро фатњ 
кард) 

مح
 43 

 قفو
186 

Бархалолтиѓр 2 ب  188 قفح
Балтшосир د 4 قصب 192 
Дориус алмоди-юл-
аввал 

13 يز
 

 209 رط

Куруш 
(Байтулмаќдисро фатњ 
кард) 

9 ط يحر  218 

Ќумбисус ح 8 رکو 226 
Дориус لو 36 رسب 262 
Ањшираш 21 کا  281 رفح
Артањшаст ул-аввал مح 43 شکو 326 
Дориус يط 19 شمه 345 
Артањшасти дувум مو 46 شصا 391 
Ахус کا 21 تيب 412 
Фирун 2 ب  414 تيد
Дориус писари Арсих و 6 تک 420 
Искандар писари 
Миќдуни банно 

8 ح  428 تکح
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БОБИ ПАНЉУМ 
АНДАР АХБОРИ МУЛУКИ КАЛДОНИЁН 

 
Ќавми калдониён њамон суриёниён бошанд ва ба Таврот 

Худой, азза ва љалла, хитоб ба Иброњим, алайњи-с-салом, фар-
мояд: «Манам парвардигоре, ки туро аз оташи калдониён рањої 
бидодам, то ин вилоятро мероси ту кунам». Арастотолис ба 
китобе, ки онро «Сиёсати мудун» ном бидода ва ба юнонї 
«Булитиё» хонанд ва њам Батлимиюс ва дигарон низ эшонро ба 
њамин ном, яъне калдониён номидаанд.  

Мустаќарри муътабари калдониён Калвозии Ироќ буд ва 
бад-он мансуб шуданд. Калдониёнро тавоиф ва ќабоили гунагун 
буд, њамчун навнавиёну асуриён ва ирмону ардавон ва 
љармаќону набатиён ва ќабоили дигар.  

Набатиёнро ба Набат мансуб доранд, ки фарзандони Набит 
ибни Босур ибни Сом ибни Нўњ будаанд. Ва ба ќавле эшонро, ки 
ба кашф ва истинботи заминњову обњо пардохтанд, набатиён 
номиданд ва сабабњои дигар низ гуфтаанд. Гўянд, тоифаи 
ирмонро бад-ин ном хонанд, бад-ин сабаб, ки ваќте ќавми Од 
њалок шуд, ќавми Самудро ирм гуфтанд ва чун Самуд њалок шуд 
боќимондагони ирмро ирмон гуфтанд, ки набатиён ирмонї 
будаанд.  

Вусъати мулки калдониён Ироќ буд ва диёри Рабиъа ва 
диёри Музир ва Шом ва диёри кунунии араб – аз сањро ва обод – 
ва Яману Тињома ва Њиљозу Ямома ва Арўзу Бањрайн ва Њаз-
рамавту Уммон ва сањройе, ки муљовири Ироќ аст ва сањройе, ки 
муљовири Шом аст ва ин Љазирату-л-араб њама як мулк буд ва як 
подшоњро ва забони ин мулк суриёнї буд, ки уламо ва њукумо 
гўянд, ки он забон забони Одам ва Нўњу Иброњим, алањиму-с-
салом, ва пайѓамбарони дигар буд. Забони суриёнї ба миёни њар 
ќавм андак тафовут дорад. Забони арабї низ аз он љумла аст ва 
аз паси ибрї аз њамаи забонњо ба суриёнї наздиктар аст.  

 
 

БОБИ ШАШУМ 
АНДАР МУЛУКИ АЉАМ 

 
Соњибони кутуби таворих мулуки Аљамро ба чањор ва 

бошад, ки ба панљ табаќа нињанд. Ман он чи биёфтам андар 
кутуби таворих ба панљ табаќа нињодам ва номи мулуки њар 
табаќа ва номи падару муддати подшоњии њар малик ва шањрњо, 
ки њар малик карда аст, ба љадвал нињодам, то осонтар бувад 
ёфтани он ва ин аст љадвал: 
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Адад Номи 

подшоњ
Номи 
падари 
подшоњ 

Он муд-
дат, ки 
подшоњ
ї кард

Лаќаби 
подшоњ

Шањрњо, ки 
бино афганд 

Табаќаи аввал аз мулуки Аљам, ки эшонро Пешдодиён гўянд. 
Эшон њашт подшоњ буданд 
  (1) ا

Гаюмарс 
Гилшоњ Истахри 

Форс 
Њушанг  (2) ب наводаи 

Гаюмарс 
буд 

Пешдод Бобил ва 
Сус 

  (3) ج
Тањмур
ас  

наводаи 
Њушанг буд

Девбанд Ќуњандизи 
Марв 

  (4) د
Љамшед

Вивангањон Шед Бобил в
Истахри Фор
ва Њамадон
Тўс  

Зањњок  (5) ه Беварасб Бобил 
  (6) و

Фаридун
Фаррух Гургону 

Дањистон ва 
Самдон 

  (7) ز
Мануче
њр 

набасаи 
Фаридун 
буд 

Пирўз Пушанг  

Зав  наводаи  (8) ح
Манучењр 
буд 

Озода нањри Зоб 
фармуд 
кандан 

Табаќаи дувум аз мулуки Аљам, ки эшонро Каёниён гўянд. Эшон 
нуњ подшоњ буданд 
  (9) ط

Кайќуб
од 

наводаи 
Манучењр 
буд 

Аввал

  (10) ی
Кайков
ус 

Кайќубод Намрад Кайкирд ва 
Самарќанд 

  (11) يا
Кайхуср
ав 

наваи 
Кайковус 
буд 

Њумоюн Фирўз 
Хурра 

Кай наводаи Мўбад  يب



54 

(12) Луњросп Кайќубод 
буд 

 Кай (13) يج
Гуштосп

Њирбад Ќуњандизи 
Балх 

Бањман (14) يد наваи Кай 
Гуштосп 
буд 

Бањмани 
Ардашер 
(Убулла) ва 
Бањманобод 
(Мансура) 

Њумой (15) يه бинти 
Бањман 
буд 

Чењроз
од 

Дороб (16) يو Бањман Бузург Доробкирд 
ва 
Доробшоњ 

Дороб (17) يز Дороб Кўчак Доробў 
Табаќаи сеюм аз мулуки Аљам, ки гўянд бо Искандари Румї 
љумлагї дувоздањ подшоњ буданд 
 (18) يح

Искандар
Файлаќус

Ашк (19) يط Балош Љусада
Шопур (20) ک Ашк
Гударз (21) کا Шопур
 کب
(22) 

Визан наваи 
Шопур буд

 کج
(23) 

Нарсї Визан Нев

Гударз (24) کد наваи 
Визан буд 

Њурмуз (25) که наводаи 
Ашк буд 

Солор

 Парвиз (26) کو
(Ардавон)

Њурмуз

 کز
(27) 

Хусрав Нижода

 کح
(28) 

Балош Парвиз

 کط
(29) 

Ардавон Балош Афдам

Табаќаи чањорум аз мулуки Аљам, ки эшонро Сосониён гўянд. 
Эшон нуздањ подшоњ буданд 
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  (30) ل
Ардашер

Бобак Бобак Шањри Рай
ва Хурра
Ардашер 
(Восит) ва
Устод 
Ардашер (Ан-
бор) ва Ром
Ардашер 
(Басра)  

Шопур  (31) ال Ардашер Набарда Љундишопур 
ва Фирўз  

 لب
(32) 

 Њурмуз Шопур Мардо
на 

Ром Њурмуз 
ва Даскара 

Бањром  (33) لج Њурмуз Бурдбо
р 

Бањром (34) لد Бањром Шоњан
да 

Бањром  (35) له Бањром Сакон
шоњ 

Нарсї  (36) لو Бањром Нахчир
гон 

Њурмуз  (37) لز Нарсї Кўњбуд
Шопур  (38) لح Њурмуз Њуясун

бо 
рдашер  (39) لط Њурмуз Некукор
Шопур  (40) م Шопур Шопур 

ал-
Љануд 

Бањром  (41) ما Шопур Кирмонш
оњ 

 مب
(42) 

Яздиљурд Базањгар

 مج
(43) 

 Бањром Яздиљурд Гўр

Яздиљурд (44) مد Бањром 18 сол Сипоњдў
ст 

Девори Бобу-
л-абвоб 

урмузд Яздиљурд  (45) مه Фарзона
Фирўз  (46) مو Яздиљурд Мардо

на 
Љўйњои Марв
ва Форёб ва
ќасабаи 
Гургон ва
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шањри 
Озарбойљон 
ва 
Айнултамар 
ва Кирмону
Фарбар ва
Насо  

 مز
(47) 

Балош Фирўз Гаронм
оя 

 مح
(48) 

Ќубод Фирўз Некрой Бобу-л-
абвоб ва 
Њулвон ва 
Аррагон ва 
Ќубод Хурра 
ва Баруъа ва 
Шероз 

Табаќаи панљум аз мулуки Аљам, ки эшонро акосира гўянд. 
Бозпасин мулуки Аљам ёздањ подшоњ буданд 
 مط
(49) 

Нўширв
он 

Ќубод Додгар Кўшки 
Гургон ва 
Бобу-л-
Абвоб 

Њурмуз (50) ن Нўширвон Туркзод  
Хусрав (51) نا Њурмуз Апарвиз  
 نب
(52) 

Ќубод 
Шерўя 

Хусрави 
Парвиз 

 

Шањриёр (53) نج Хусрави 
Парвиз 

 

Кисро (54) ند Хусрави 
Парвиз 

Кўтоњ  

Бўронду (55) نه
хт 

Кисро Њаљир  

Љашнсб (56) نو
банда 

Бањром 2 моњ  

Озарми (57) نز
духт 

Кисро  

Фаррух (58) نح
зод  

Хусрав 2 моњ Бахтиёр  

Яздиљурд (59) نط Шањриёр Афдамшоњ  
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БОБИ ЊАФТУМ 
АНДАР АХБОРИ МУЛУКИ АЉАМ 

 
ТАБАЌАИ АВВАЛ 
ПЕШДОДИЁН 

 
Гаюмарси Гилшоњ. Аввал подшоње аст, ки мулки љањон 

яксара дошта аст. Порсиён гуфтаанд, ки дорулмулки ў Истахр 
буда аст ва дигар асњоби таворих гуфтаанд, ки муќоми вай ба 
Дамованд буда аст ва ба ќавли эшон, баъд аз он Истахр бино 
карду дорулмулк сохт. Ва габракон даъво мекунанд, ки ин 
Гаюмарс Одам будааст, алайњи-с-салом ва фарзанди ў, ки 
мусалмонон Шис ибни Одам хонанд, габракон ўро Мишї ибни 
Гаюмарс хонанд.  

Иттифоќ аст, ки аввал касе, ки аз одамиён подшоњ шуд, ўст 
ва умри ў њазор сол буд. Аммо њамаи умр ба рост кардани ањволи 
љањон ва тарбияти љањониён машѓул буд, то њамагон мунќоди ў 
шуданд ва подшоњї ўро ба охири умр мусаллам шуд ва чињил сол 
подшоњї кард. Ва Њушанг, ки чањорум батн буд аз фарзандони ў 
валиањд гардонид ва ба марги хеш канора шуд. Ва ўро порсиён 
Гилшоњ хонанд, яънї подшоњи бузург.  

Њушанги Пешдод. Баъд аз Гаюмарс Њушанг подшоњ шуд ва 
дар Истахри Форс бар вай байъат карданд ва Истахрро Бумишоњ 
ном нињоданд, яънї муќомгоњи шоњ ва ба луѓати бозї заминеро, 
ки муќомгоњи аслї бошад, бум хонанд. Подшоњї аз Гаюмарс 
бад-ў расид. Умри ў ба дарозо кашида буд ва чанд тан аз 
фарзандон ва асботи ў таносул карда. Ва аввал касе ў буд, ки 
миёни одамиён доварї ва њукм нињод ва доду адл густард ва 
инсофи мазлумон аз золимон ситад ва бад-ин сабаб ўро Пешдод 
лаќаб нињоданд.  

Ва бисёр кас аз уламои порсиён гуфтаанд, ки Њушанг ва 
бародараш Викарт ду пайѓамбар будаанд, ки Њаќ, таъоло, 
эшонро бо ањли он замона фиристода буд ва осори ў он аст, ки 
аввал касе ў буд, ки оњан аз санг ба дар овард ва аз он олот сохт 
ва дастабзори дурудгарї ва дарахт фармуд буридан ва аз чўби он 
бино сохтан ва баъзе аз силоњ аз чўбу оњан сохт ва фармуд, то 
гову гўсфанд ва дигар њайвонотро гўштї кунанд ва аз гўшти он 
хўранд ва сибоъу дадгонро ва дигар њайвоноти даранда ва 
газандаро кушанд ва кишоварзию иморати заминњо ва таќдири 
обњо ва варзидани ѓаллањо падид овард. Ин њама он аст, ки ба 
ибтидо ў ихтироъ кард ва ибодатгоњњо сохт ва мардумро 
Худопарастї омўхт ва бар роњи некукорї дошт ва аз ношоисту 
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фасод манъ кард ва дуздону муфсидонро ба биёбонњо ва 
кўњсорњо ронд ва аз миёни мардум дур кард.  

Ва дар њамаи љањон бигашт ва баъзе аз ойин ва русуми 
подшоњї нињод ва бар тахт нишастан ва тољ бар сар нињодан 
ойин овард. Ва муддате ба билоди Њинд муќом кард ва пас чун 
бозгашт, ба аъмоли Ироќ рафт ва замину обу њавои он љо 
писандид ва шањри Бобил бино кард ва рўй ба диёри Шому 
Маѓриб нињод ва шањри Сусро бино кард, ки хази сусї аз он љо 
хезад. Ва дар љањон ќадимтар аз ин чањор шањр нест: ду шањр 
Гаюмарс бино кард – Дамованду Истахр, ду шањр Њушанг бино 
кард – Бобилу Сус. Ва Њушанг дар подшоњї фармони Њаќ ёфт ва 
баъд аз вай мулк ба Тањмурас расид, пас аз он ки чињил сол 
подшоњї њамаи љањонро софї буд.  

Тањмурас ибни Инкид ибни Искид ибни Њушанг. Чун бар 
тахти салтанат биншаст, девон бар мардумон мусаллат гашта 
буданд. Ў бо девон њарб кард ва эшонро аз ранљ намудани 
мардумон боздошт ва кор бар девон танг шуд; ва њар љо, ки аз 
эшон бигирифтї, њамекуштї ва ранљ њаменамудї, то девон ба 
наздики ў омаданду гуфтанд: «То кай моро ба дард хоњї 
доштан?». Гуфт: «То он ваќт, ки чўби хушк ва зењи хушк ба њадис 
оянд ва дарахт љомаи мулук барорад ва бод андар мушт бигирам 
ва таъоме хуш бихурам, ки ўро гов накишта бошад ва оташ 
напухта бошад».  

Пас эшон танбўр бисохтанд, гуфтанд: «Инак, чўб ва зењ, ки 
сухан гўяд». Ва кирми абрешимро биёварданд, ки то бар дарахт 
абрешим танид ва аз он бипухтанду битофтанд, гуфтанд: «Инак 
дарахт, ки љомаи мулук бор оварад». Ва занбўри ангабин нињо-
данду гуфтанд: «Инак таъоми хуш, ки бе ранљи гов ва пухтани 
оташ биёмад». Ва ин корњо cе дев карданд: якеро Њаштим ном 
буд, дигареро Адодаро ва сеюмро Ванту.  

Ва Марву ќуњандиз (-и Бухоро) ў бино афганд ва марги ў ба 
Эроншањр буд.  

Љамшед ибни Виюнгањон. Чун бар тахти салтанат биншаст 
бо девон њарб кард ва дасти эшон аз мардумон кўтоњ кард ва 
эшонро аз ободонињо барандохт ва андар дарёњо ва вайронањо 
шуданду биёбонњо. Ва эшонро корњои гирон фармуд, ки мар-
думон онро натавонистанд кардан. Ва осиёсанге андар гардани 
деве афганд ва бар вай нишаст ва ўро андар њаво бибурд.  

Ва дуо кард, то Худой, аззу љалл, гармову сармо ва бемориву 
марг аз мардумон баргирад. Худой, аззу љалл, аз некусиратии 
вай дуои ў мустаљоб кард ва ин офатњо аз мардумон бардошт. Ва 
сесад сол њам бар ин љумла буд. Ва чун ин дуои ў мустаљоб шуд, 
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шукри ўро љашни Наврўз сохт. Ва девонро фармуд, то конњо 
канданд ва љавњарњое берун оварданд ва ба дарё фурў рафтанд ва 
гавњарњое бароварданд ва ин амал бо мардумон биёмўхтанд ва 
љомањо ранг фармуд кардан. 

Пас чун он девон ранљи хеш бидиданд, пеши Иблис бино-
лиданд. Вай хештанро носењи вай сохт ва гўянд, ки хештанро ба 
сурати фиришта бад-ў намуд ва ўро гуфт, ки «Маро аз осмон 
фиристоданд сўйи ту ва гўянд, ки кори замин рост кардї, акнун 
бо осмон ой ва кори осмон рост кун, ки бохалал аст». Љамшед 
бад-он фирефта гашт ва халќро бо хештан хонд ва њеч кас аз 
њашмати ў натавонист, ки имтиноъ кардї, то бад-он куфре, ки 
овард, неъмат бар вай завол омад. Ва хоњарзодаи вай, Зањњок, ки 
ўро Беварасп гуфтандї, берун омад ва мамлакати ў бигирифт ва 
ўро ќањр кард. Ва Љам аз вай бигурехт ва бар замини Бобил шуд 
мутанаккирвор ва Зањњок ўро њаме талаб кард, то аз паси сад сол 
ўро биёфт ва ба арраи њазордандон пора кард.  

Ва мардумонро ба чањор гурўњ кард ва аз ин љумла як гурўњ 
доноён, дудигар муборизон ва лашкариён ва седигар дабирону 
табибон ва мунаљљимон ва чањорум барзгарон ва бозаргонону 
пешаварон.  

Шањри Бобил ва Истахри Форс ва Њамадону Тўс ў бино 
кард.  

Зањњок. Номи ў Беварасп ва ў писари Аврандасп ибни 
Забанков ибни Вабришид ибни Бор – ки падари тозиён буд – 
ибни Фарвол ибни Сиёмак буд. Ва Арвандаспро тозиёншоњ 
гуфтандї, Ва модари ў Вадаъ бинти Виюнгањон буд.  

Ва баъзе аз нассобон гўянд ў Зањњок ибни Ќис ибни Алвон 
ал-Њамирї буд ва ду мор аз ду китфи ў баромад – ва баъзе гўянд 
ду реш буд – ва њар рўз ду мард бикуштї ва маѓзи эшон бад-он 
морон бидодї ва гўянд, бад-он решњо нињодї, то сокин гаштї.  

Ва подшоњї аз Љамшед бистад ва ўро бикушт. Ва ба рўзгори 
ў љодуї ва фисќу фуљур ошкоро шуд ва девону бадонро ба 
хештан наздик кард ва мардумонро уќубат чунон кардї, ки 
андар дег афгандї ва бипухтї. Ва чун фасоди ў бисёр шуд ва 
њамаи мардумон сутўњ гаштанд ва мардумони бисёр кушта 
шуданд аз бањри он морон, пас марде Кова ном, ки оњангарї 
кардї, ба наздики Зањњок омаду гуфт: «Ду писари маро гирифта-
анд, то аз бањри морони ту бикушанд». Зањњок фармуд, ки 
«писарони ўро рањо кунед». Ва чун Кова аз пеши Зањњок берун 
омад, мањзаре пеш оварданд, ки набишта буданд ба тазкияи 
Зањњок ва гуфта буданд, ки андар подшоњии хеш бо халќ неку 
рафт ва адл кард. Ва њамаи кадхудоёни Эрон хатњои хеш 



60 

набишта буданд ва Коваро гуфтанд: «Ту низ хатти хеш бинавис, 
ки аз кадхудоёни Эрон яке туї». 

Кова он мањзар бистад ва зери пой овард ва бидариду гуфт: 
«Ин мардумон њама кўр гаштанд». Ва берун омад ва он пеш-
банде, ки оњангаронро бошад, андар сари чўбе кард ва овоз 
бидод: «Њавои Афридун њар ки љўяд, бо ман барояд». Мардуми 
анбўњ бо вай бирафтанд ва рўй ба кўњи Албурз нињоданд. Ва 
пеши Афридун шуданду бар вай ба подшоњї салом карданд. Ў 
Коваро гиромї кард ва он пўстро дарафши ковиёнї ном кард ва 
фармуд, то дари хазина бигушоданд ва моли бисёр бад-он ќавм 
бидод ва зару љавоњири бисёр бар он дарафш ба кор бурд. Ва он 
дарафшро мулуки Аљам сахт бузург доштандї, ки њар љой бар он 
дарафш рўй нињодандї, фирўз бозомадандї ва њар кас андар он 
чизе њамеафзуд аз љавоњири бешбањо, то ба рўзгори Умар ибн ул-
Хаттоб, разийа-л-Лоњу анњу, ки ба дашти Ќодисия њарб карданд 
ва шикаст бар Аљам омад ва он дарафш бистаданд ва он љавоњир 
аз вай боз карданд ва асли онро ночиз карданд. 

Ва Зањњок шањри Бобил бино кард ба рўзгори Љамшед, ба 
фармони ў.  

Афридун ибни Асфиён95. Ва чун Кова бар Зањњок берун омад, 
муѓон чунин гўянд, ки Эзад, субњона ва таъоло, сўйи Афридун 
вањй фиристод бар забони фиришта, номи вай Нирусанг, то бо 
Кова даст яке кунад ва Зањњокро бигираду бибандад ва ба кўњи 
Дамованд барад ва он љо андар чоње боздорадаш.  

Пас Афридун бо Кова бирафт ва лашкаре бар вай њаме гирд 
омад аз њар љойе. Ва бародарони Афридунро њасад омад ва фур-
сат њамељустанд, то Афридунро бикушанд. Ва чун андар миёни 
кўње фуруд омаданд, бародарони ў бар кўњ рафтанд ва санге азим 
аз кўњ бар Афридун ѓалтониданд ва ў хуфта буд. Чун санг 
наздики ў расид, Афридун бедор шуд, бонг бар санг зад, гуфт, ки 
«биист». Он санг њамон љо биистод ва бародаронаш ва њамаи 
лашкар аљаб доштанд ва яќини эшон шуд, ки њар чи Афридун 
кунад аз таъйиди осмонї аст. 

Ва пас ба хонаи Зањњок омад ва ба шањри ў, ки ўро Канкдиз 
гуфтандї ва љодуињо сохта буд; ва бар дари ў њафтод љоду 
буданд, ки чизњо сохта буданд, чун аждањо ва шеру бабру паланг 
ва он чи бад-ин монад, ки њеч кас бе дастурии ў андар он кўшк 
натавонистї шудан.  

То Афридун ба Бобил расид, бисёр мардум ба тоати ў андар 
омада буданд ва лашкар анбўњ шуда буд. Пас ба хонаи Зањњок 
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омад ва он њама љодуињоро ба афсунњои њаќќ ботил кард ва худ 
андар кўшки ў омад ва бар љойи ў биншаст. Ва Зањњок ба 
Њиндустон рафта буд ва ганљур ба наздики ў шуд ва аз њоли 
Афридун бигуфт. Зањњок гуфт, ки «мењмонро бар мизбон фармон 
бошад». Ганљур гуфт: «Кадом мењмон, бо занони ту нишаста-
аст?». Зањњокро хашм омад ва бонг бар ганљур заду хештанро ба 
љодуйї чун боша кард ва бар боми кўшк омад. Занони хеш ва 
хоњарони Љамшедро дид, Арнавозу Шањрноз, бо Афридун 
нишаста. Низ тоќат надошт, хештанро аз бом фурў андохт ва аз 
он сурат ба сурати рост бозомад. Ва Афридун гурзи говсор бар-
дошт ва аз Худой, таборак ва таъоло, неру хост ва ба фириш-
тагон истиъонат кард ва Зањњок аз девон ёрї хост ва фириштагон 
биёмаданду мар Афридунро нусрат карданд ва он њама љодуињо 
бо Зањњок ночиз карданд ва Афридун Зањњокро бигирифт. Ва аз 
пўсташ зење баргирифт ва ўро бад-он зењ бибасту ба сўйи кўњи 
Дамованд бурд. Ва андар роњ Афридунро хоб бурд, мар Бандод 
ибни Фирўзро фармуд, то Зањњокро нигоњ дорад, - ки ин Бандод 
маъруф буд ба далерї ва шермардї – ва Афридун бихуфт. Зањњок 
мар Бандодро гуфт: «Агар ту маро рањо кунї, ниме аз подшоњї 
туро дињам». Афридун бишнид, бархосту бандњои дигар бар вай 
нињод ва он љойро Навбандкон ном карданд. Пас ўро ба 
Дамованд бурд ва ба занљирњои оњанин бибаст ва андар чоњ 
андохт ва ѓулу банд бар пойи вай нињод ва солори нигањбонони 
ўро Дањокони нигоњбад ном кард.  

Ва Гургону Дањистон бино ў кард ва он солори эшонро 
иќтоъ бидод. Фармуд, то бар тахти симин нишаст ва маншуре 
набишт ўро ва фарзандони ўро то ќиёмат. Ва шањри Самадон96 
ба Яман, ки онро Ѓамдон97 хонанд, ў бино кард ва он кўшкњои 
ўро дубора пасташ кард. Ва ин бар сари кўње буд, ки сояи он 
њаждањ мил бирасидї.  

Чун подшоњї бар Афридун рост шуд, њаќќи Кова бигзорд ва 
он дарафши ўро дар хазина бинњод ва онро маликони Аљам 
бузург доштандї ва андар хазина нигоњ медоштанд, то ба ваќти 
Умар ибни Хаттоб, разийа-л-Лоњи анњу, охир ўро бистаданду 
пора карданд ва љавоњир бардоштанд. 

Ва фармуд, то он мардумон, ки Армойил, вазири Зањњок 
эшонро рањо карда буд ва аз куштан бирањонида, бихонданд ва 
эшон курдони маѓриби Кўњистон будаанд ва Армойилро бад-он 
шафаќат, ки карда буд, шукр кард.  

                                                 
96 Самрон 
97 Умон 
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Ва Афридун илми азимат ба мардумон омўхт ва илми тиб ў 
овард ва мењррўз буд аз мењрмоњ, ки Зањњокро бигирифт ва 
бибаст ва мардумон шодї карданд ва Афридун он рўз љашн кард 
ва он љашнро Мењргон ном кард. Филро ў аз сањро ба шањр 
овард ва мусаххар кард ва харро бар асп афганд, то астар 
таваллуд кард ва кабўтару мурѓобиро аз дашт ба шањр ў овард.  

Ва љањонро бар писарон бахш кард. Эраљро сарзамини 
Форсу Ироќ ва Араб бидод ва ин вилоятро Эроншањр ном кард, 
яънї шањри Эраљ ва Руму Мисру Маѓриб мар Салмро бидод ва 
Чину Турку Таббат мар Турро бидод ва онро Тўрон гўянд.  

Пас Туру Салмро аз Эраљ њасад омад, ки Эрон ба Эраљ бидод 
ва муковахат њамекарданд бо вай, то рўзе ки мунозара њаме-
карданд ва Эраљ бар муроди эшон намегуфт, то Тур курсии 
зарин бар сари Эраљ зад. Пас њар ду тан шамшер андар нињод-
анду бикуштандаш ва сарашро бардоштанду сўйи Афридун 
фиристоданд ва Афридун чандон бигирист бар вай, ки кўр шуд.  

Ва Эраљро духтаре монд ва аз он духтар писаре омад. Ўро 
Манучењр ном карданд, бад-он сабаб, ки чун Афридун ўро бар 
кинор гирифт, чашмаш бино гашт: Гуфт: «Миночењр».  

Чун понсад сол аз подшоњии Афридун бигзашт, Манучењр ба 
кини Эраљ берун омад. Ва ў ба рустойи Бам бимурд, аз вилояти 
Кирмон. Ва ба Суѓд айвоне бино кард ва Суѓдро њафтошён 
хонанд, ки њафт малик он љо биноњо карданд: яке Љам, дудигар 
Беварасп ва седигар Афридун ва чањорум Манучењр ва панљум 
Ковус ва шашум Луњросп ва њафтум Гуштосп.  

Ва Манучењр набасаи Эраљ ибни Афридун буд ва андар 
кўњњои Сус зод, ки он љоро Босиён98 гўянд. Ва аз он кўњ берун 
омад бо сї њазор мард ва бо њар ду амм њарб кард ва кини љадд 
биёњахт. Ва чун аз он фориѓ шуд ва њар ду аммро бикушт, 
Афридун бар вай дуо кард ва тољи хеш бар сари вай нињод ва 
андар он соат бимурд.  

Манучењр набераи Эраљ ибни Афридун буд ва баъзе аз нас-
собони Аљам нисбати ў бар хилофи ин кунанд, ки муваллиди ў ба 
кўњи Манўш буд андар вилояти Хуросон ва аз кўњи Босиён99 
берун омад бо сї њазор мард бо ањли байти хеш ва кини љадд 
бихост.  

Мўсо пайѓамбар, алањи-с-салом, ба рўзгори ў берун омад ва 
чун аз подшоњии ў шаст сол бигзашт, Мўсо, алайњи-с-салом, бо 

                                                 
98 Бонисон 
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банї Исройил аз Миср берун омад ва фиръавн Валид ибни 
Мусъаб андар Нил ѓарќ шуд.  

Ва чун њафтод сол аз мулки Манучењр бигзашт, Афросиёб 
ибни Пушанг берун омад ва њарб кард ва Манучењрро андар 
кўњњои Табаристон ба њисор кард ва подшоњии ў бигирифт ва 
дувоздањ сол ў дошт, то аз вай бозситад. 

Ва миёни Эрону Тўрон њадд нињод. Ва Гаршоспи Кай 
пањлавони Эрон буд, ба рўзгори ў буд. Ва ин Гаршосп љадди Сом 
ибни Наримон буд ва љадди Рустам. Ва Манучењр замин ободон 
кард ва аз Фурот љўйи бузургтар бибурид ва корез ў фармуд ва 
мардумонро барзгарї ў фармуд ва чун Афросиёб Эрон бистад, 
андар он миён Пушанг бино кард.  

Зав ибни Тањмосп ибни Зав ибни Њуст ибни Рондинак ибни 
Манучењр чун ба подшоњї биншаст, Сарон ибни Ватшаконро аз 
Эрон битохту берун кард ва Гаршоспро аз Гургон бозбихонд ва 
ў сўйи Зобулистон рафт ва он вилоятро ќањр кард ва то 
Њиндустон бигирифт ва то рўзгори Фаромарз ибни Рустам ибни 
Дастон андар он хонадон бимонд.  

Ва банде бурид аз Армения сўйи Даљла ва андар Савод љўй 
канд, ки онро нањри Зоб гўянд ва бар он бустонњо сохт ва зиёъи 
бисёр ва таъомњо сохт навъ-навъ ва њар чи Афросиёб вайрон 
карда буд, ў ободон кард.  

 
ТАБАЌАИ ДУВУМ, КИ 

ЭШОНРО КАЁНИЁН ГЎЯНД 
 

Кайќубод ибни Даъ ибни Будко ибни Молшав ибни Нўзар 
ибни Манучењр ал-малик. Чун Кайќубод ба подшоњї биншаст, 
оби љўйњо бахш кард ва биноњо афганд ва иморат кардан фармуд 
ва дањяк аз ѓалла бистад. Ва ба Балх нишастгоњ сохт ва бо 
Афросиёб њарб кард ва ўро аз Эрон битохт.  

Ва Фаронак бинти Дусоалрумина(?) зани ў буд. Ва ўро аз 
Фаронак писаре зод, ўро Кайбия ном кард ва пинњон дошт. Ва аз 
зани дигар фарзанде дигар омад, ки ўро Кайраш ном кард ва 
дигар фарзанде омад, Кайпашин ном кард ва Ардашери Бобак аз 
насли кайи бозпасин100 буд.  

Кайковус ибни Кайќубод. Чун Ковус ба подшоњї бинишаст 
њафт кишвар бигирифт, њамаи подшоњони рўйи замин зери 
фармони ў буданд. Ва сирати неку гирифт ва бо мардумон 
муњомалат кард ва неку рафт ва расмњои неку овард. Ва шањре 

                                                 
100 Морисин 



64 

бино кард аз сўйи Машриќ ва онро Кайгирд ном кард ва њафт 
шањри дигар бино кард. Ва Самарќандро ў бино кард ва Сиёваш 
тамом кард.  

Ва бо замини Мозандарон рафт ва њарб кард бо Самар ибни 
Антар. Бештар аз сипоњи Кайковус бимурданд ва бар вай љодуї 
карданд ва ўро бигирифтанду андар чоње боздоштанд бо Тўс 
ибни Тур ва Геву Бежан, фарзандони Гўдарзи Кашводагон. Ва 
њамаи њашами Кайковус нобино шуданд. Ва духтари Самар 
Судова чун Кайковусро бидид, хештан бар вай арза кард, ки 
«Агар маро бипазирї, ман туро аз ин мењнат халос орам». 
Кайковус ўро бипазируфт ва ањд кард, ки чун биравад, ўро бо 
хештан бибарад. Пас хабари эшон ба Рустам ибни Дастон расид 
ва Рустам бо дувоздањ њазор марди силењтамом бар уштурони 
наљиб нишастанд ва аз Систон бирафтанд ва биёбон бигзоштанд 
ва аз роњи дарё ба Мозандарон омаданд, ки ўро Яман гўянд ва 
ќасди он њисор карданд. Ва нигањбонони њисор љодувон буданд 
ва љодуї карданд ва абре баромаду ин мањбусон чунон нобино 
шуданд, ки шаб аз рўз нашинохтанд. Ва Рустам шамшер андар 
нињод ва бисёр аз эшон бикушт ва њисор бистад ва он њама 
ќавмро кўр ёфт. Мутањаййир гашт. Судова гуфт, љигари он 
љодувон бисоянд ва оби он андар чашми эшон кунанд. Чунон 
карданд, њама чашмњошон равшан гашт ва ба Эрон бозомаданд. 

Ва Кайковус вилояти Систону Нимрўз ва Кобулу Зобулистон 
ва Рухуд мар Рустамро бидод ва њар чи аз Њиндустон бигирад, 
ўро бошад ва бар ин љумла ўро маншур бидоду ањд кард.  

Ва кори Кайковус бар низом њамерафт, то Иблис ўро аз роњ 
бибурд ва ќасди осмон карду сандуќ сохт. Вазирон ва солорон 
ўро панд бидоданд, фармон набурд ва бар њаво рафт андар 
сандуќ ва аз он љо фуруд уфтоду дардманд шуд. Ва аз он карда 
пашемон шуду љомаи дурушт пўшид ва бар палоси дурушт 
нишаст ва њеч низ нахандид ва сўйи осмон нангарист ва гўшт 
нахўрду муљоамат накард. Ва бисёр бигирист бар он кардањои 
хеш ва аз он пашемонї хўрд фаровон.  

Писари ў Сиёваш бахирад ва оњиставу њушёр буд ва сахт 
хубрўй буд. Рўзе Судова ўро ба хештан хонд. Сиёваш иљобат 
накард. Пас Судова пеши Кайковус гуфт: «Ў маро ба фасод ба 
наздики хеш хонд». Кайковус мар Сиёвашро куштан фармуд, то 
оташе азим барафрўхтанд ва Сиёваш андар он шуд ва ба саломат 
берун омад. Ва њарчанд, ки чунон буд, ѓазаб аз дили Кайковус 
берун нашуд. Ва хабари омадани Афросиёб ба њарби эрониён ба 
Кайковус расид, Сиёвашро ба њарби ў фиристод ба ишораи Тўси 
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Нўзар. Ва чун Сиёваш ба њарбгоњ омад, Афросиёб сулњ љуст. 
Сиёваш сулњ кард ва он фасоду куштан биншаст. 

Ва чун Кайковус бишнид, Сиёвашро бад-он маломат кард ва 
аз вай написандид. Пас Сиёваш ба хашм бирафт ва наздики 
Афросиёб шуд. Ва Афросиёб ўро бипазируфт ва неку дошт ва 
духтари хеш Фарангисро ба занї бад-ў бидод ва сад фарсанг аз 
вилояти хеш бад-ў бидод.  

Чун кори ў неку шуд, турконро аз вай њасад омад. Пас 
Гарсеваз тањриш кард миёни вай ва миёни Афросиёб, то дили 
Афросиёб бар вай мутаѓайир гардонид ва њаме тазриб кард, то 
Афросиёб ўро биёвард ва бифармуд, то андар ташти зарин гулўи 
Сиёваш бибуриданд. Ва чун хабар ба Эрон расид, љањон би-
шўрид ва сарони Эрон бишўриданд ва миёни Эрону Тўрон 
таассуб ва фитна уфтод, то бад-ин ѓоят њанўз андар онанд.  

Кайхусрав ибни Сиёваш ибни Кайковус. Ў аз духтари Афро-
сиёб буд. Чун Сиёваш кушта шуд, Фарангис, духтари Афросиёб 
њомила буд ба Кайхусрав ва Кайхусрав бизод ва ўро ба Пирони 
Виса супурд. Чун бузургтар шуд, Афросиёб хост, ки Кайхусравро 
бикушанд, ўро пеш хонд. Худой азза ва љалла, аз Кайхусрав 
њушу хирад бад-он соат бистад, то сухан бењушона њамегуфт. 
Афросиёб гуфт: «Аз ин њеч кор наёяд», ўро бигзоштанд. Ва чун 
хабар ба Кайковус расид, ки ўро писаре аст ба Туркистон, мар 
Гев ибни Нўзарро бифиристод ба талаби ў, то њилатњо кард ва 
ўро аз Туркистон биёвард ва чун ба Кайковус расид, тољ бар 
сари Кайхусрав нињод ва ўро ба подшоњї биншонд.  

Ва Кайхусрав ибтидо ба њаќ гузордани Гев кард ва ўро неку 
дошт. Ва Гев шањри Бовард бино кард ва Тўси Нўзар шањри Тўс 
ба айёми ў бино кард.  

Ва Рустам ибни Дастон пеши Кайхусрав биистод. Ва аз Эрон 
сипоњ кашиду ба Туркистон рафт ва кини падари хеш аз 
Афросиёб хост ва аз њамаи туркон биёњехт ва Гарсевазро 
бикушт. Ва Афросиёбро ба Озарбойљон андар ёфту бикушт. Ва 
њамаи корзорњо Рустам кард ва Кайхусрав мар Рустамро бад-он 
хидмат, ки карда буд, аз хидмат муъоф кард ва Систону Кобул ва 
Њинду Синд ва Зобулистон бад-ў бидод. 

Ва мар Кайлуњросро валиањди хеш кард, ки њам аз дудаи ў 
буд. Фирўзхурра ба Шом ў бино кард. Ва ин шањрро Афросиёб 
ибтидо кард ва Кайхусрав баровард ва Искандар тамом кард.  

Ва чун ин корњо њама рост кард ва дил аз шуѓли Афросиёб 
фориѓ шуд, васиятњо бикард мар Кайлуњроспро. Пас рўзе 
барнишаст ва сўйи сањро шуд ва њамаи бузургони Эрон бо вай 
бирафтанд ва саропарда бизаданду тахти зарин бинњоданд. Ва 
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Кайхусрав бинишаст ва њамаи бузургони Эрон пеши ў 
бинишастанд. Вай андарз кард: «Њаме пеши Худой шавам, ки 
њафт шаборўз пеши Эзад, таъоло, истода будам ва њољат 
бихостам, то маро пеши хеш барад, пеш аз он ки дев маро аз 
роњи рост бибарад». Мардумони Эрон гуфтанд: «Мо бад-ин ризо 
надињем ва мо бе ту зиндагонї нахоњем».  

 Пас ў Кайлуњроспро валиањд кард. Ва Рустамро маншури 
вилояти Систон ва ѓайра бидод, ки њеч кас аз вай ва фарзандони 
ў натавонад ситад. Ва Сипоњон ва калиди ганљњо Тўсро бидод ва 
ўро васї кард, то њаќќи дарвешону заъифон ва ятимон бидињад 
ва бар ин љумла ўро маншур набишт. Ва сипањсолории Эрон ва 
чанд шањр аз Хуросон ва дарафши ковиён ба Тўси Нўзар бидод 
ва аспрама њам Тўсро бидод. Ва љомањои тани хеш ба Рустам 
бидод ва боѓњо ба Рустам бидод. Ва зинафзорњо ба Гев ибни 
Гўдарз бидод. Ва саропардањо ва кўшкњо Бежанро бидод ва 
ангуштарї ва муњри хеш низ ба Бежан бидод ва њар касеро 
андарз кард аз њар гуна. Пас бархосту бирафт ва Рустаму Тўсу 
Гўдарз ва Геву Бежан бо ў бирафтанд. Пас эшонро бозгардонид 
ва худ бирафт андар биёбон, нопадид шуд.  

Кайлуњросп ибни Кайуљї ибни Кайманиш ибни Кайќубод ба 
подшоњї биншаст ва расми девон ў нињод ва тахти зарин бисохту 
тољ бар сар нињод, мурассаъ ба гавњарњои бешбањо. Ва њама 
подшоњони Њинду Рум ва Турк ўро мутеъ гаштанд. Ва Сахори-
бро101 ба Байтулмаќдис фиристод, аммо ранље бештар нанамуд 
он мардумонро ва ба зиндагонии хеш подшоњї ба писари хеш 
Гуштосп бидод.  

Кайгуштосп ибни Кайлуњросп. Чун ба подшоњї биншаст , ба 
рўзгори ў Зардушт ибни Пуршасп ибни Фидрасп берун омад, аз 
мардумони Озарбойљон, аз шањри Муќон ва дини муѓї ва 
оташпарастї кеш овард.  

Ду рўз аз подшоњии Гуштосп гузашта буд, ки Зардушт берун 
омад. Ва пеш аз он дини собї доштандї ва чун вай биёмад, 
китоби Абасто овард ва оташпарастї фармуд ва никоњи ањли 
њурмат љоиз кард. Ва Гуштосп дини ў бипазируфт ва бифармуд, 
то он китоби Абасторо бар пўстњои гови пероста, ба зар 
набиштанд ва ба њисори Истахр бинињоданд андар хазинаи 
мулуки Аљам. Ва Исфандиёр ба љидд биистод андар кори зар-
душтї ва ўро нусрат кард њарчи тамомтар; њар ки напазируфт, 
макрињ андар гардани ў кард ва њар ки фармон набурд, он касро 
бикушт. Ва оташхонањо бино афганд. Ва сию панљ сол Зардушт 
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андар миёни эшон буд ва умри ў њафтоду њафт сол буд. Охир ўро 
марде бикушт, ки ўро Баротрукраш102 гуфтандї. 

Ва чун Зардушт кушта шуд, Гуштосп Љомоспро ба љойи ў 
биншонд ва ўро мўбади мўбадон ном кард. Аввал мўбади 
мўбадон ў буд. Ва Исфандиёр, писари Гуштосп бар дини 
Зардушт баристод ва андар он муболиѓатњо кард. 

Ва андар ин ваќт Арљоспи турк аз замини Тўрон биёмад ва 
ба дари Балх њарб кард ва Кайлуњроспро, ки ба оташгоњи Оз-
худоњ ба Балх нишаста буд ва ба парастиши Эзад, таъоло, 
машѓул гашта, бигирифту бикушт ва чањор пора кард ва бар 
чањор дари Балх биёвехт. Ва духтарони Гуштоспро бигирифт, ки 
хоњарони Исфандиёр буданд ва ба Туркистон бурд. 

Ва андар ин ваќт Гуштосп ба Гургон буд. Чун биёмад, 
Хуросонро туркон гирифта буданд. Ва Исфандиёр ба Гунба-
дондиз мањбус буд, ки Гуштосп ўро боздошта буд. Пас кас 
фиристод ва Исфандиёрро берун овард. Ва ба њарби Арљосп 
рафтанд ва Арљоспро бо лашкар битохтанд аз Эрон. Ва пас 
Исфандиёр аз роњи њафт хон ба Туркистон шуд ва њилатњо карду 
Рўйиндизро бигушод ва Арљоспро бикушт ва хоњарони хеш 
Њумой ва Уфияро берун овард ва ба Эрон бозомад. 

Ва Гуштосп забон карда буд, ки «чун аз Туркистон ойї бо 
ќазои њољат, тољу тахт ба ту дињам» ва бар ин љумла Пашутан 
ибни Гуштосп ва Љомоспи вазирро гувоњ гирифта буд. Чун 
Исфандиёр бозомад, онро вафо накард ва гуфт: «Рустам аз 
фармони мо гардан кашида аст, ўро ба тоат ор ва баста пеши 
ман ор, то тољу тахт ба ту дињам». 

Пас Исфандиёр ба наздики Рустам рафт ва чун ба сари 
љайњуни Њирманд бирасид, Рустам ба хидмат пеши ў омад. Чун 
ўро бидид, намоз бурду гуфт: «Ба хонаи хеш омадї ва ман 
бандаам», нузли неку бисохту пеши ў овард. Исфандиёр гуфт: 
«Маро фармони шоњ чунон аст, ки ту ё дини зардуштї бипазирї 
ва ё бо ман њарб кунї ва ё даст дињї, то туро банд кунам ва пеши 
шоњ барам, то чї бувад». Рустам гуфт: «Дини зардуштї 
напазирам, ки аз рўзгори Гаюмарс то бад-ин ѓоят ин дин 
доштам, акнун дини дигар нагирам. Аммо даст ба банд додан 
њам вољиб накунад, ки њамаи душманони Эронзамин ману 
падари ман ва љадди ман ба банд овардаем, зишт бошад чу ман 
марде даст ба банд дињад ва њарб кардан бо ту њам раво 
набошад, ту писари шоњ Гуштоспї ва аз дудаи каёнї, аммо бо ту 
биёям ва айби хеш пеши шоњ бигўям, агар афв кунад, худованд 
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аст ва агар фармоне дигар фармояд фармон ўрост». Исфандиёр 
гуфт: «Албатта, ки ман ба ин ризо надињам, илло њарб кунем, то 
фирўзї киро бошад». Ва њарчанд Рустам пўзиш кард, фармон 
набурд, то дигар рўз њарб карданд ва Рустамро хаста кард ва 
њамчунон маљрўњу ранљур бозгашт. Ва дигар рўз, ки Рустам даст 
аз љони хеш бардошта буд, биёмад ва њарб карданд. Пас Рустам 
тире бизад андар чашми Исфандиёр ва ба маѓзаш расид, дар ваќт 
сипарї шуд ва Рустам бозгашт. 

Пас Исфандиёр васият кард ва Рустам љома бидарид ва хок 
бар сар карду гуфт: «Ай шоњзода, донї, ки маро љурме набуд, 
аммо ту фармон набурдї ва ман аз бањри љони хеш бикушидам, 
то чунин уфтод». Исфандиёр гуфт: «Ин осмонї набишта буд, 
акнун бояд, ки Бањманро, писари маро бибарї ва бипарварї». Ў 
чунон кард. Ва чун хабар ба Гуштосп расид, аз тахт фуруд омад 
ва бар замин нишасту бисёр бигирист. 

Ва чун якчанде баромад, Бахтуннасрро ба Байтулмаќдис 
фиристод, то он вилоят бигирифт ва љуњудонро ќањр кард ва 
бисёре аз эшонро бикушт. Ва ќундузи Балх Исфандиёр бино 
афганд. Ва шањри Сириста Гуштосп бино афганд. Ва чун ба 
охири ањд расид, Бањман ибни Исфандиёрро аз Систон бозовард 
ва валиањди хеш кард ва Гуштосп бимурд. 

Бањман ибни Исфандиёр ибни Гуштосп. Ўро Ардашери 
дарозбозу хондандї ва бењтарини маликони Аљам ў буд. Ва ба 
кин хостани падари хеш ба Систон рафт. Ва Зол пеши ў бозомад, 
ўро љафо гуфт ва аз пеши хеш биронд. Ва Рустам мурда буд ва бо 
Фаромурз писари Рустам њарб кард ва бисёр бикушид, 
натавонист Фаромурзро ба даст овардан, то Фаромурз бимурд 
ва ўро мурда бар дор кард ва фармуд, то тирборон карданд. Ва 
бисёр мардумро аз Систон бикушт ва хонањои эшон вайрон кард 
ва хазинањои Рустаму Сом, ки андар њазор сол нињода будаанд, 
бардошт. 

Ва шањри Бањман103 Ардашер хурра, ки ўро Убулла гўянд, 
бино кард. Ва бар замини Майсон шањре бино афганд. Ва 
Бањманобод, ки ўро Мансура гўянд, андар њадди Синд ў бино 
кард. 

Њумой бинти Бањман ибни Исфандиёр. Ўро Чењрозод 
гуфтандї. Дорулмулки Балх ба Ироќ бурд ва дорулмулк ба 
Мадоин сохт. Ва чањор сол андар он буд, то он сохта кард ва бар 
дили Даљла пул нињод. Ва оби Фурот биронд ва расми оби осиё ў 
овард ва пеш аз он дастосиё буд. Ва Њамадон ў бино кард. Ва 
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подшоњї ба зиндагонии хеш ба бародар ва писари хеш бидод, 
номи ў Дороб ибни Бањман. Ва Њумой фармуд, то корезњои 
бисёр берун оварданд. Ва фармуд, то шањрњоро бора кашиданд. 

Дороб ибни Бањман ибни Исфандиёр. Марде одил буд ва 
раиятро адл фармуд. Ва номањо набишт ба атрофи мамлакати 
хеш ва њама кордорону марзбононро фармуд, ки њеч касро бедод 
накунед ва маписандед. Ва фармуд, ки њамаи дахли вилоятро ба 
хизона оред ва њашамро аз хазина рўзї дињед. Ва расми муњр 
нињодан бар дирам ў овард. Ва марњилаи барид ў нињод ва 
аспони баридро дум буридан ў фармуд. Ва шањри Доробгирд ў 
бино кард ва Доробшањр ба Миср ў бино кард. Ва мар писари 
хеш Дороро валиањди хеш гардонид. 

Доро ибни Дороб. Чун Доро бар тахти салтанат биншаст, 
сахт бо кибр буд, аммо бар раият мењрубон буд. Ва Искандар ба 
Маќдунияи Рум ба подшоњї нишаст. Ва чун Доро ба Рум кас 
фиристод ба сабаби моле, ки њар сол падари Искандар ба Форс 
мефиристод, Зулќарнайн надод ва бар вай берун омаду њарб 
кард. Ва Доро њазимат шуд ва андар он њазимат бандагони ў бар 
вай бевафої карданду ўро бикуштанд ва сари ў пеши Искандар 
бурданд. Чун Искандар бидонист, ки эшон бандагони ў буданд, 
яке вазири ў буд ва дигар амири њарас, бифармуд Искандар, то 
њар дуро пўст биёњехтанд ва пас бар дор карданд ва нидо 
карданд, ки «ин љазои он касе аст, ки бар худованди хеш бевафої 
кунад». 

Ва Доро ба замини Љазира шањре бино кард ва ўро Доробў 
ном кард ва онро ободон кард ва андар ў њисоре сохт ва аз њамаи 
чизњо андар ў бинњод. 

 
ТАБАЌАИ СЕВУМ 
МУЛУКИ ТАВОИФ 

 
Искандар ибни Файлаќус подшоњї бигирифт ва аз эрониён 

бисёр бикушт ва љойњояшон вайрон кард ва њисорњои эшон 
канду хароб кард. Ва аламњои эшон, ки мар эшонро њорбадон 
хонанд, њамаро кушт ва китобњо, ки андар дини муѓон ва 
зардуштї буд, њама бисўхт. Ва он чи андар тиббу нуљум ва 
њисобу дигар илмњо буд, фармуд, то он њамаро тарљума карданд 
ва ба Рум фиристод. Ва њамаи ганљњои мулуки Эрон бардошт. Он 
чи њамл тавонист кард, њамл карду ба Рум фиристод ва он чи 
натавонист, њам ба Эроншањр андар заминњои биёбону кўњњо ва 
љойњои муњкам дафн кард ва ганљњо карду тилисмњо сохт, ки 
касро даст бад-он нарасад. Ва ба Истахр рафт ва он љо мардуми 
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бисёр гирд омада буданд, аз рўзгори Њумой бинти Бањман ва 
љойе буд, ки онро Дижнибишт гуфтандї, яънї Дорулкутуб, 
андар вай бисёр китоб буд аз илми дини зардуштї ва фалсафаву 
тибб ва њисобу њандаса ва њар илме. Искандар бифармуд, то он 
њамаро тарљума карданд ва ба Рум фиристод ва фармуд ба 
Маќдуниё бинињоданд ва он Дижнибиштро бисўхтанд бо њар чи 
китоб буд андар вай. Ва дар миёни Аљам китоб намонд, магар 
андак моя, ки андар дасти маљњулон монда буд андар зовияњои 
вилоят.  

Ва пас сипоњи Эрон он чи боќї монда буд, њамаро љамъ кард 
ва лашкаре бисохт ва ба Њиндустон рафт аз роњи Туркистон ва 
њамаро ќањр кард ва Туркистону Чину Мочин ва Њиндустону 
Кашмир бигирифт ва њама мулукро ќањр кард ва чун ба Бобил 
расид, дар он љо вафот ёфт.  

Ва чун вай бимурд, љањон бе шоњ бимонд ва њар кас вилояте 
ва шањре бигирифтанд ба муроди хеш ва њамаи хасисон бар 
шарифон мусаллат гаштанд. Ва низ амне намонд андар љањон ва 
подшоњї заъиф гашт, то Ашк берун омад ва Антихус104 , ки 
Антокия бино кардааст, берун омад ва бо Ашк њарб кард. 
Саранљом Ашк мар Антихусро њазимат кард ва он подшоњї 
бигирифт.  

Ашк ибни Балош ибни Шопур ибни Балош ибни Ашкон ибни 
Ашмањин ибни Сиёваш ибни Кайковус. Аввал малике аз тавоиф ў 
буд ва њамаро андар ў бозхонанд, яънї Ашкониён. Ва эшон 
подшоњї худ гирифтанд ва аз кас наёфтанд. Ва аввал нишаст ба 
Љибол буд ва Савод, он љо нишастї.  

Шопур ибни Ашк подшоњї бигирифт ва чун аз мулки ў чињил 
сол бигзашт, Исо ибни Марям, алайњи-с-салом, берун омад ва 
пайѓамбарї даъво кард ва мурдаро зинда кард ва халќро бар 
Худой, аззу љалл хонд.  

Гўдарз ибни Шопур. Тохтан бурд бар банї Исройил аз бањри 
хуни Яњё ибни Закариё, алайњиму-с-салом, ки ўро бикушта 
буданд ва хуни ў сутуна њамезад ва ба сўйи осмон њаме бар шуд, 
то Гўдарз бишуд ва њафтод њазор мард аз эшон бикушт, то он 
хун фурў истод.  

Ва ба рўзгори ў Эзад, таъоло, сайлулъарим105 бар ањли Яман 
фиристод, то њама ѓарќ гаштанд.  
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Визан ибни Балош106ибни Шопур. Андар рўзгори ў Эроншањр 
бишўрид ва душманон берун омаданд ва њилатњо карданд, то 
њамаи душманонро бозгардонид аз Эрон ва кифоят кард.  

Нарсї ибни Визан. Марде мардона буду бузург ва корњои 
бузург бар дасти ў баромад ва ба Рум шуду њарб кард ва зафар 
кард ва бо ѓанимат бозомад.  

Гўдарз ибни Кай ибни Визан. Марде суст буд ва бисёр халал 
даромад андар подшоњии Эрон ба рўзгори ў. Ва марде 
шаробдўст ва њамеша ба тараб машѓул буд ва аз подшоњї њеч 
наандешид, то охири умри худ.  

Њурмуз ибни Балош ибни Шопур ибни Ашк. Марде 
баландњиммат буд ва њар чи Гўдарз табоњ кард, ў ба салоњ овард 
ва њамаро низом бидод ва корњои Эроншањрро равнаќ бинињод 
ва њамеронд. Ва андар њама рўзгори ў халал ба кори Эроншањр 
роњ наёфт. 

Парвиз ибни Њурмуз ва ўро Ардавони бузург низ гўянд, сахт 
бузургвор буд ва бо њиммати баланд ва бар раъият мушфиќ буд 
ва расмњои неку нињод ва бо раъият неку бирафт.  

Хусрави Парвиз. Некхў буд ва њамаи хешон ва ќавми хешро 
пеш гирифт ва шуѓлњои мамлакат бад-эшон бидод, то ба хешони 
хеш бозбимонад ва ба подшоњии худ ба њеч кас шуѓле надод аз 
бегонагон.  

Балош ибни Парвиз ибни Њурмуз. Марде сувор буд ва шикор 
карданро сахт дўст доштї ва њеч рўз набудї, ки вай шикор 
накардї. Ва сахт муборак буд бар раъоё ва андар њеч подшоњии ў 
дарвеше набуд.  

Ардавон ибни Балош. Ў охири мулуки тавоиф буд. Ардашери 
Бобакон ба рўзгори ў берун омад. Ва бисёр кушид, охир ба дасти 
Ардашер кушта шуд ва подшоњии мулуки тавоиф сипарї шуд ва 
ба дасти Сосониён уфтод.  

 
ТАБАЌАИ ЧАЊОРУМ 
МУЛУКИ СОСОНИЁН 

 
Ардашер ул-љомеъ ибни Бобак ибни шоњ Сосон ибни Бењо-

фарид ибни Зарора ибни Сосон ибни Бањман ибни Исфандиёр. Чун 
подшоњї аз тавоиф бистад ва Эрон ўро гашт, маликзодагони 
Аљамро гирд овард, аз пас аз он ки мутафариќ шуда буданд. Ва 
њама шањрњо бигшод ва чун ба Ардавон расид, Ардавон ба рўйи 
ў берун омад. Ардашер ўро рад кард ва вайро бигирифту 
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бикушт. Ва дувоздањ сол аз подшоњии Ардашер гузашта буд, ки 
Ардавонро бикушт. Ва малики набатиён бар Ардашер берун 
омад ва бо вай њарб кард. Пас Ардашер ўро ба ќасри Ибни 
Њабира бигирифту бикушт. 

Ва чун дилаш аз он љињат фориѓ шуд, хештанро бо шоњаншоњ 
ном кард. Ва љомеъ аз бањри он хондандї ўро, ки њамаи доноёни 
Порсро љамъ кард ва фармуд, то китобњои муѓон, ки зоеъ шуда 
буд, љамъ кунанд. 

Ва шањри Рай бино кард ва Хурра Ардашер, ки ўро Восит 
гўянд ва Истоди107 Ардашер, ки ўро Анбор гўянд ва Ром 
Ардашер, ки ўро Басра гўянд. Ин шањрњо ў бино кард. 

Ва пеш аз вай испањбади љањон яке будї, ў чањор испањбад 
кард: нахустин Хуросон испањбад, дудигар Хурбарон испањбад 
ва сўйи маѓриб ўро бидод ва седигар Нимрўзон испањбад ва 
ноњияти љануб ўро бидод, чањорум Озарбойљон испањбад ва 
ноњияти шимол ўро бидод. Ва шањрњо бино афганд: чун шањри 
Тустар ва Њурмуз Ардашер ва Ардашер Хурра ва Ром Ардашер 
ва Асадобод ва Пушангу Бодѓис. 

Ва Хуросонро чањор бахш кард, њар якеро марзбоне гумошт: 
Яке Шоњљањон ва дигар Балху Тухористон ва сеюм Њироту 
Пушангу Бодѓис ва чањорум Мовароуннањр. 

Ва расми нард бохтан ў овард бар њасби гардиши љањон ва 
ўро дувоздањ хона нињод ва њар хона чун яке аз буруљи фалак ва 
бисту чањор муњра чун соъот ва сї муњра чун рўз ва дараљи фалак 
чун шабу рўз ва наййирин, ки њамегарданд. 

Ва китобе таълиф гардонид андар панду сиёсат ва онро 
«Корнома» ном кард. Ва подшоњї ба зиндагонии хеш ба писари 
хеш бидод, ба Шопур. 

Шопур ибни Ардашер. Чун Шопур ибни Ардашер бар кати 
салтанат нишаст, бо мардумон ба муњомалат рафт ва њар чи 
Ардашер гирд карда буд, ў бипароканд. Аз молу љавоњир ба 
мардумон бахшид ва пас ќасди Нисибин кард ва он шањрро 
њисор кард ва андар он рўзгоре шуд, ки њисоре бас муњкам ва 
маниъ буд. Ва пас њилате бикард ва бифармуд, то каждуми 
љаррора бигирифтанд ва андар ќарробањо карданд ва пас он 
ќарробањоро андар манљаниќ нињоданд ва андар њисор 
андохтанд, то он ќарробањо бишикаст ва каждум берун уфтод ва 
мардумонро њамегазиданд, то бисёре мардум андар он њалок 
шуданд ва зинњор хостанд ва њисор бидоданд. Ва ќасди 
Ќустатания кард ва чун ањли он ноњият бишниданд, касон андар 
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миён карданду бо вай сулњ карданд ва газид бар эшон нињод. Ва 
китобњое, ки Искандар ба Рум бурду тарљума кард, он њама 
китобњоро Ќустантини малик љамъ кард ва бар сутурон бор кард 
ва ба наздики Шопур фиристод бар ваљњи њадя. Ва Монї ибни 
Фатаќ108 аз-зиндиќ ба рўзгори ў берун омад ва мардумонро ба 
дини хеш хонд. Ва ин Монї шогирди Фодрун109 буд. Пас Шопур 
ќасди Монї кард ва Монї аз Эрон бигурехт ва сўйи Чину Мочин 
бирафт ва он љо шиъа ёфту даъват ошкоро кард ва мардуми 
бисёр андар дини ў омаданд. 

Ва Шопур бар дари Ќустантиния оташгоње бино кард ва 
шањри Љунди Шопур ба Майсон бино кард. Ва Фирўз ба ноњияти 
Нисибин ў бино кард. 

Њурмуз ибни Шопур. Чун Њурмуз бар тахти салтанат бин-
шаст, корњои мамлакатро неку забт кард. Ва ў марде мубориз 
буд ва бо њайтолони Суѓд њарб кард ва эшонро маќњур кард. Пас 
сулњ карданд ва газид пазируфтанд ва њадди эшон падид 
карданд, то аз он љо нагзаранд. 

Ва Ром Њурмуз ва Даскара ў бино кард. 
Бањром ибни Њурмуз. Ин Бањром марде љидд буд. Ва Монї 

ўро ба дини хеш хонд, иљобат накард ва Мониро ба даст оварду 
бикушт ва пўсти ў биёњехт ва ба коњ биёганд ва ба Љунди Шопур 
биёвехт. ва бештар аз шиъа ва табаъ, ки ўро андар он рўзгор ба 
Эрон буданд ба даст овард ва дувоздањ њазор марди монави-
мазњабро бикушт. 

Бањром ибни Бањром. Чун бар тахти салтанат бинишаст, даст 
ба бадї бурд ва марде бадхў буд ва муъљаброй. Бо ањли 
мамлакат зиштињо кард, чунонки њамаи вазирон ва мудаббирон 
ва кордорони ў, ки муслињ буданд, даст аз кори ў бикашиданд. 
Ва чун ба подшоњї бинишаст, бар забони ў чизњои нохуш рафт 
ва њамаи раъоё аз вай нуфур буданд, то охири ањди ў. 

Бањром ибни Бањром ибни Бањромон. Ва чун Бањром бар 
тахти салтанат бинишаст, даст бар ситаму куштан бурд ва бисёр 
мардум бикушт ва марде хунхора ва мустањилл буд. Њар кас, ки 
ба хусумат пеши ў омадї, дарваќт хасми ўро њозир кардї ва њар 
дуро куштан фармудї. Гуфтї: «Донам, ки аз њар ду яке 
муљриманд». Ва ба рўзгори ў њеч кас гуноњ наёрист кардан. 

Нарсї ибни Бањром. Чун Нарсї ба подшоњї биншаст, 
расмњои неку овард, ки подшоње нексират буд. Ва расмњои љадду 
падар бардошт ва раъиятро тааллуф кард ва бар раъоё адлу дод 
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кард. Ва чун мардумон аз вай он шафаќат бидиданд, њама ўро 
дўстдор ва мутеъу мунќод гаштанд. 

Њурмуз ибни Нарсї. Чун Њурмуз ба мулкат биншаст, мар 
духтари малики Кобулро ба занї кард ва чун даст бад-ў хост 
кард, ин зан имтиноъ кард. Ўро нохуш омад. Пас аз писари 
мўбад пурсид, ки «агар касе андар подшоње осї шавад ва 
фармони ў накунад, бар он кас чї вољиб шавад?». Писари мўбад 
гуфт: «Он касро бибояд кушт». Њурмуз занро бикушт ва чун 
мўбад њозир омад, аз вай бипурсид њамон масъала. Гуфт: 
«Куштан вољиб бувад, магар зан бошад, ё маст, ё кўдак». Пас 
гуфт: «Чї гўї агар касе бар куштани касе роњ намояд, ки бар он 
кас куштан вољиб набошад?» Гуфт: «Ин роњнамояндаро бибояд 
кушт». Фармуд, то писари мўбадро бикуштанд. 

Шопур ибни Њурмуз. Чун Шопур андар ишками модар омад, 
падараш фармон ёфт ва мардумони подшоњї гирд омаданд ва 
тољ бар ишками модараш нињоданд ва чун аз модар бизод, 
доягон ўро њамепарварданд, то дусола шуд ва ба сухан гуфтан 
омад. 

Шабе ваќти субњ бонгу шаѓаби мардумон шунид, пурсид, ки 
ин чї машѓала аст? Гуфтанд, мардумонанд, ки ба љиср њаме-
гузаранд аз њар ду љониб ва чун ба њамдигар расанд, анбўње 
шавад ба љиср ва бонгу машѓала њамекунанд. Фармуд, ки ду љиср 
созанд, яке шуданро ва дигар омаданро, то машѓала накунанд ва 
њама аљаб доштанд аз ройи он миќдор кўдак, ки инчнин тадбири 
савоб бикард, ки њеч подшоњеро ин тадбир набуд. 

Малики Араб110 андар рўзгори ў ал-Њорис ибн ал-Аѓур ал-
Аёдї буд. Ва чун хабари марги Њурмуз ба Араб расид, аз билоди 
Абдулќайс ва Козимаву Бањрайн биёмаданд ва бар гўшаи 
Эроншањр бинишастанд ва даст ба дуздию роњдорї бибурданд 
ва њамекуфтанду куштанду бастанд ва мардумонро бозњаме-
фурўхтанд ва колои мардумон њамебистаданд ва бесомонињои 
бисёр њамекарданд. Чун Шопури Зу-л-актоф шонздањсола шуд, 
сипоњ љамъ кард ва рўй ба диёри Араб нињод ва бисёр мардумро 
аз араб бикушт, то дасти тозиёнро аз мардум холї кард. Ва охир 
расм овард, ки њар љойе, ки аз арабон касеро биёвардандї, 
бифармудї, то шонаи ў сўрох кардандї ва њалќа андар вай 
афгандандї ва бад-ин сабаб ўро Зу-л-актоф лаќаб кардандї ва ба 
порсї Њубасунбон. Ва Шопур ба вилояти Рум рафт бар зии 
љосусон ва ќайсар ўро бишнохт ва ўро андар чарми гов кашид, 
то бар тани вай хушк шуд. Ва пас ќайсар биёмад ва Эроншањр 
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бигирифт ва Шопур андар чарми хом сахт ранља буд. Пас аз зани 
ќайсар њољат хост, то ўро рањо кард, бар он шарт, ки чун ба Эрон 
шавад ба ќайсар бадї накунад ва ўро чандон бож фиристад. 

Чун ба Эрон расид, њам њашаму сипоњи хешро гирд кард ва 
муѓофаса ќайсарро бигирифт ва бадї бад-ў накард, ки шарт 
карда буд. Пас њар ду лаби ўро бибурид, чунонки дандони ў 
барањна шуд, ки низ пўшида нашудї ва ўро њам бар он њол ба 
Рум бозфиристод ва худ ба подшоњии Эрон бинишаст. 

Ардашер ибни Њурмуз. Чун ба салтанат биншаст, расмњои 
бад нињод ва њамаи алами Порс бигирифт ва бисёре аз эшон 
бикушт. Ва чун ситами ў бисёр шуд ва аз њад бигзашт, раъият 
сутўњ гаштанд аз бисёрии ранљ кашидан. Њама гирд омаданд ва 
итифоќ карданду ўро халъ карданд ва аз подшоњї боз карданд. 

Шопур ибни Шопур. Чун Шопур бар тахти салтанат бин-
шаст, кори Эрон сахт бохалал буд. Вай ба њар љой лашкар кашид 
ва њарбњо кард ва бисёр касро аз душманони Эроншањр бикушт 
ва мардум аз омадани лашкар ва ранљи душманон биёрамиданд. 
Ва то вай зинда буд, њеч кас ќасди Эрон натавонист ва њамаи 
атроф аз вай шикўњиданд. Ва мардумони Эроншањр андар њамаи 
рўзгори ў андар эманї буд, чи аз душманон, ки Шопур дасти 
њама кўтоњ карда буд ва њар чи аз адли вай, ки бо њеч кас ситаму 
номардумї накард. 

Бањром ибни Шопур. Чун Бањром ба подшоњї биншаст, 
расмњои неку гирифт. Ва пеш аз ин подшоњї марзбони Кирмон 
буд ва чун ба подшоњї расид, мустаќарри хеш ба Кирмон сохт. 
Ва даст ба тараб бурд ва њамеша даст ба самоъу шароб машѓул 
будї ва андар кори занон мулаъ буд ва дўст доштї суњбат кардан 
бо занон. 

Яздиљурд ал-асим. Чун Яздиљурд ба подшоњї биншаст, он 
њама расмњои падарон ва аслофи хеш барандохт ва расмњои бад 
овард ва ситамњо кард бар ањли подшоњии хеш ва расми 
матолибат ва шиканља кардан ва уќубатњои гуногун ў овард. Ва 
бар раият бедод кард ва молњое, ки доштанд, њама бистад ва 
њамаи ањли мамлакати хешро дарвеш гардонид. 

Ва мар ўро писаре омад, ўро Бањром ном кард. Бас рашиду 
наљиб буд. Ва Яздиљурдро њамон як фарзанд буд ва аз бадхўйии 
хеш бар он фарзанд битарсид, ки рўзе ўро ба бадхўйї табоњ 
кунад. Пас, мар писари хешро ба амири араб Нуъмон ибн ал-
Мунзир ибни Амр ибни Рабиъа ибни Музир бидод, то ўро ба 
замини Њира бибараду бипарварад ва аз бањри ўро Хаварнаќ ва 
Садир бино афганд ва тамом кард. 
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Ва Яздиљурд даст андар бурда буд ва ситам њамекард бар 
раъият. Чун ситами ў аз њад бишуд ва мардумон бетоќат 
шуданду ситўњ гаштанд, аз вай пеши Эзад, таъоло, бинолиданд. 
Худой, азза ва љалла, дуои эшон мустаљоб кард ва ўро њалок 
кард. Ва сабаб он буд, ки аспе бо зину лагом андар кўшки Язди-
љурд омад ва њеч касро даст надод, то Яздиљурд ба тани хеш 
наздики асп омад ва инони ў бигирифт ва барнишасту биронд 
ўро. Ва чун ба сањро берун омад, асп як-ду хостан бихост ва ўро 
аз пушти хеш бияндохт ва лагаде дар сар бизад ва андар соат љон 
бидод ва халќ аз ў бираст. 

Бањром ибни Яздиљурд. Чун Яздиљурд њалок шуд, мардумон 
чунин гуфтанд, ки он асп фиришта буд, ки Эзад, таъоло, ўро 
бифиристод, то Яздиљурдро бикушт ва халќро аз вай бирањонид. 
Ва гуфтанд, аз насли вай подшоњ нахоњем. Пас мардеро 
биљустанд аз насли Ардашери Бобакон, номи ў Хусрав ва 
подшоњї бад-ў бидоданд. Чун Бањроми гўр ин хабар бишнид, бо 
Нуъмон ибн ал-Мунзир бигуфт. Нуъмон чањор њазор аз араб 
бигузид ва биёмад бар гўшаи Мадоин биншаст ва гуфт: «Агар ин 
кор ба тадбир бибояд кардан аз кадхудоёни Эрон яке манам ва 
ин подшоњ ба иттифоќи ман бояд нишонд ва писари Яздиљурд бо 
ман аст ва ў сазовортар аст ба подшоњї аз бегона». Эрониён 
љавоб бидоданд, ки «ў писари Яздиљурд ал-асим аст ва 
њамчунини падар аст, мо ўро написандем». Пас Бањром андар ин 
бора бисёр мунозара кард ва андар он мунозара њамаро лозим 
кард, ки ў мустањаќќи подшоњї аст. Ва бисёр сухан рафт, то 
иттифоќ бар он нињоданд, ки тољи мамлакат биёранд ва бар 
тахте бинињанд ва ду шери гуруснаро бар ду гўшаи тахт бидо-
ранд, њар кас, ки ин тољ бидорад ва бар тахт бинишинад, 
подшоњиро шоён гардад. Бањром биёмад, шерон ќасди ў карданд. 
Нахустин шерро гўш бигрифт ва бар пушти ў биншаст. Ва дигар 
шерро гўшњо бигрифт ва сарњои њар ду шер бар њам њамезад, то 
дандонњоишон биюфтоду маќњур гаштанд ва њар ду шер аз пой 
биюфтоданд. Ў тољ бар сар нињод ва бар тахт нишаст ва 
нахустин касе он Хусрав бар ў ба шоњї салом кард. 

Ва чун ба подшоњї биншаст, бо мардумон муњомалатњои 
неку кард ва раъиятро таъаллуф кард ва расмњои бад, ки 
падараш нињода буд, бардошт. Ва аввал коре он кард, ки 
њафтсола хирољ бахшид. Мар раъият ва ањли њирофро фармуд, 
ки ним рўз кор кунед ва ним рўзи дигар бихуред ва агар надоред, 
аз ганљи мо бихуред ва бихоњеду њашмат макунед. 

Ва ба Њиндустон рафт мутанаккирњол ва он љо дадоне 
буданд музирр, чун шеру бабр ва аждањову фил, ки вилоят аз 
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дасти мардумон бистада буданд. Он дадонро бикушт. Ва чун 
Ширма – малики Њинд хабар ёфт, ки ў аз бузургзодагони Эрон 
аст, ќасди куштани Бањром кард ва Бањром мутанаккир шуд. Ва 
пас лашкаре аз Њиндустон бар Ширма берун омад ба њарб. 
Бањроми гўр пеши ў шуд ва он њарб аз Ширма бихост ва пеши он 
лашкар шуду онро кифоят кард ва лашкарро њазимат кард. 

Чун дили Ширма фориѓ шуд, духтари хеш ба Бањром бидод 
ва вилояти Синду Мукрон Бањромро бидод ва бар ин љумла хатт 
набишт ва гувоњон кард. 

Ва хоќони Турк ќасди Эрон кард. Ва Бањром ба шодї ва 
шароб машѓул гашт. Ва хоќон андар Эрон омад ва Бањром бар 
ваљњи шикор кардан сўйи Озарбойљон рафт ва эрониён навмед 
гаштанду кас фиристоданд ва бо хоќон сулњ карданд ва сову бољ 
бипазируфтанд. Хоќон маѓрур гашт ва эман биншаст ба Марв ва 
ба шикор кардану тараб машѓул гашт. Ва Бањром муѓофаса 
тохтан овард ва хоќонро бо њамаи азизони ў андар шикоргоњ 
бигирифту асир кард ва шамшер андар сипоњи ў нињод ва бисёре 
бикушт ва боќї бигурехтанд ва пас ба асари эшон ба Мова-
роуннањр шуд ва он диёрро ќањр кард ва Туркистон бигирифт. 

Ва ба рўзгори ў ганљи Кайковус ёфтанд ва ду говмеши 
зарини мурассаъ ба љавоњир, бар охурњои симин баста ва бадали 
коњу алаф љавоњир ва марворид рехта пеши эшон. Чун ўро 
бигуфтанд, гуфт: «Ганље, ки Кайковус нињад, мо барнадорем, 
зеро ки моро нанг бошад нињодаи дигарон бардоштан. Моро 
хизона ба теѓу тир ва бозуи ќавї аз моли душманон бояд гирифт 
ва анбошт, на ба хостаи мурдагон, ва вилоят ободон бояд дошт». 
Пас бифармуд, то он зару љавоњир бар дарвешон бахшиданд. 

Ва Бањроми гўр ба њар забоне сухан гуфтї. Ба ваќти чавгон 
задан пањлавї гуфтї ва андар њарбгоњ туркї гуфтї ва андар 
маљлис бо омма дарї гуфтї ва бо мўбадону ањли илм порсї 
гуфтї ва бо занон забони њарив гуфтї ва чун андар каштї 
нишастї забони набатї гуфтї ва чун хашм гирифтї тозї гуфтї. 

Ва чун шасту cе сол аз подшоњии ў гузашт, рўзе дар шикор аз 
пайи сайде метохт, ногоњ дар чоње уфтоду њалок шуд. Ва ў 
нахустин касе буд, ки мењмонро ба пешгоњ нишонд. 

Яздиљурд ибни Бањром. Чун Яздиљурд ибни Бањром бар тахти 
салтанат нишаст, бо раъият неку рафт ва ба рўзгори ў љањон 
орамида буд ва њарбњо бархоста буд. Ва ў низ марде хушхў буд. 
Аммо њарис буд бар сохтан ва пиростани силоњ ва оростани 
сипоњ ва пайваста њашамро ва лашкариёнро сила бидодї. 
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Ва деворе бино кард миёни Армения ва Хазар то Боб ул-
абвоб, аммо тамом натавонист кард ва фармон ёфт. Муддати 
салтанаташ њаљдањ сол буд. 

Њурмуз ибни Яздиљурд. Чун Њурмуз ба подшоњї биншаст, 
корњо ба тадбир рост кард ва марде ба тадбир буд, љањонро бо 
тадбир рост кард, чунонки ўро андар он ранље нарасад. Ва ба 
рўзгори ў хешони ў бар вай берун омаданд ва њарбњо пайвастанд. 
Ў он њамаро ба тадбир кифоят кард ва шарри њамаи душманон 
ба кифоят дафъ кард. То ў подшоњ буд, вилоят орамида буд ва 
ањволи мамлакат бо низом. 

Фирўз ибни Яздиљурд. Чун Фирўз ба подшоњї биншаст, бо 
мардумон накўї кард. Ва ба рўзгори ў ќањт уфтод андар 
Эроншањр ва борон бозистод ва њафт сол бар ин љумла бардошт 
ва андар њамаи подшоњии ў њеч љонваре аз гуруснагї намурд. Ва 
андар он тадбири неку бикард ва ончунон кард, ки дастури хеш 
ба атроф њамефиристод ва мол аз хазина њамедод, то аз 
вилоятњои дигар алаф харидандї ва ба вилояти ў овардандї ва 
бар раъият бидодандї, то њалок нашудандї. Ва чун молу хазина 
ба охир расид, пеши Эзад, таъоло, дуо кард, то Худой, таъоло, 
ќањтиро аз он вилоят бардошт. 

Ва љўйњои Марв ў бурид ва оби онро ќисмат нињод ва шањри 
Форёб ў бино кард ва ќасабаи Гургону шањри Озарбойљон ва 
Айнултамару Кирмон ў бино кард ва аз ин сабаб ўро 
Кирмоншоњ хонанд ва Фирабру Нисо ў бино кард. 

Балош ибни Фирўз. Чун Балош ба шоњаншоњї биншаст, њам 
бар расми падар њамерафт. Ва ў подшоње некусират буд ва 
расмњои неку овард ва њама ба салоњи раъият кўшида буд ва 
раъиятро андар эманї дошт ва ба адл дошт. Ва ба њамаи рўзгори 
ў Эроншањр орамида буд андар эманї. 

Ќубод ибни Фирўз. Чун Ќубод бар тахти салтанат биншаст, 
корњои мамлакатро неку низом бидод ва раъиятро таъаллуф 
кард ва бо мардумон неку муњомалат кард. Ва Маздак ибни 
Бомдод дар рўзгори ў берун омад ва дини маздакї овард ва ќавм 
аз саќќоти мардумон бад-ў бигаравистанд. Ва Маздак гуфт: 
«Худой, аззу љалл, рўзии халќ андар ин замин нињода аст ва 
бахшиш падид бикарда аст, аз тавонгарон бибояд ситад ва ба 
дарвешон бибояд бидод, то њама рост гарданд ва зан њамчунин 
њар кас, ки дорад раво бошад». Ва бисёр чизњои мункар гуфт ва 
Ќубод бар ў майл кард ва мардумон мутањаййир гаштанду бар 
Ќубод бишўриданд. Ва Нўширвон кўдак буд, чун он њол бидид, 
бо Маздак мунозара кард ва гуфт: «Агар занро њар кас, ки хоњад 
дорад, пас нисбат дуруст набошад ва насл бурида гардад ва њеч 
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кас фарзанди хешро нашносад». Ва њаме мунозара кард, то 
куштан бар Маздак лозим кард. Ва чун ин мунозара миёни 
анљуман бирафт, бисёр касон аз дини маздакї бозгаштанд ва ба 
дини зардуштї бозомаданд. 

Ва чун якчанд бозомад, Ќубод дар кори раъият андеша кард 
ва гуфт: «Бар раъоё ба сабаби дањяк додан ранљ аст». Ва сабаб он 
буд, ки рўзе ба сайд рафт, занеро дид, кўдаке ноландаро бар дўш 
гирифта ва миёни нористон истода ва он кўдак њаме нор хост ба 
орзу ва зан надодаш. Ќубод пурсид, ки «чаро ин кўдакро нор 
надињї?» Зан гуфт, ки «њанўз ушри шоњаншоњ надодаам, њаром 
аст бар мо нор боз кардан аз нористон». Ва Ќубодро аљаб омад. 
Пас ќасд кард, ки он ранљи ушр аз раъият бардорад, он гањ 
њаррозон ба вилоят фиристод, то њамаи заминњо ва разону 
дарахтонро њарз карданд ва масоњат карданд ва ба њар яке хирољ 
нињоданд. Ва Саводро он сол хирољ карданд, њазор бор њазор ва 
панљоњ њазор дирам омад. 

Ва Ќубод Боб ул-абвоб бино кард ва Њулвону Аррагон ва 
Ќубохурраву Бардаъа ва Шероз. Ин шањрњо ў бино кард. 

 
 

ТАБАЌАИ ПАНЉУМ, КИ 
ЭШОНРО АКОСИРА ГЎЯНД 

 
Нўширвони одил. Чун Нўширвон ибни Ќубод бар тахт 

нишаст ва расмњои неку овард, ўро Нўширвони одил ном 
карданд, ки марди одил буд ва ситам аз њеч кас написандид ва 
андар бадод додан расмњо овард, ки њеч кас пеш аз вай наёварда 
буд. 

Ва аввал кор он кард, ки подшоњии Араб мар Мунзир ибни 
Имруулќайсро бидод, ки ў сайидзодаи њамаи Араб буд. Ўро ва 
салафи ўро ба наздики мулуки Аљам хидматњои неку бисёр буд. 

Ва дигар, њадиси Маздакро тадорук кард ва бо ў мунозара 
кард ва ба њуљљату бурњон дуруст кард, ки Маздак бар ноњаќќ 
аст. Пас бифармуд, то ўро бикуштанд ва пўсти ўро биёњехтанд ва 
пуркоњ карданд ва аз дари девон бар гузаргоњи њашам биёвех-
танд. Ва пас бифармуд, то маздакиёнро талаб карданд ва 
биёвезиданд ва ў андар ним рўз њаштод њазор марди маздакиро 
бикушт. Ва пас мар ањли мамлакатро бифармуд, ки «дин омўзед 
ва кори динро бипардозед, то андар шинохтану донистани дин 
моњир гардед, то чун маздакї берун ояд, махраќаи хеш бар шумо 
раво натавонад кард». 
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Ва лашкар ба Рум фиристод ва баъзе аз вилоят бигирифт ва 
ќайсар расул бифиристоду сулњ љуст ва њадяњои бисёр бифирис-
тод. Ўро иљобат карду хирољ бар румиён нињод ва лашкарро 
бозхонду аз ќайсар гиравгон бистад. 

Ва ба Гургон рафту он љоњо бино афганд. Аз рухом кўшке 
бино кард, ки кас андар љањон чунон надида буд, њама деворњо ва 
боми ў аз рухом. 

Ва туркони Хоразм ба тоати ў омаданд. Ва деворе, ки 
Яздиљурд ибни Бањром бино карда буд ва асоси он нињода буд ва 
тамом накарда ва понздањ фарсанг дарозии он девор буд, 
Нўширвон ўро тамом кард ва аз он љо бозомад. 

Чун ба Даскара расид, аз хоќони бузург – малики Туркистон 
ва аз њайтолон ва аз фаѓфури Чин ва аз ќайсари Рум расулон 
омаданд бо њадяњои бисёр ва номањо оварданд ва аз вай сулњ 
љустанд. Вай он њама расулонро неку пурсид ва бар кард ва 
њадяњо бипазируфт ва бад-он сулњ, ки хоста буданд, иљобат кард. 

Ва чун якчанде баромад, ќайсари Рум ањд бишкаст. Нўшир-
вон лашкар бикашид ва ба Рум рафт ва Дорову Руњо ва Манбаљу 
Ќансарин ва Њалабу Фомия ва Њумсу Салуќия бигирифт ва 
Антокияро њисор кард ва Тарокияро. Ва хоњарзодаи ќайсар 
андар он љо буд бо чанд тан аз бузургони румиён. Он њисорро 
бигшод ва эшонро асир гирифт ва моле азим аз он љо бардошт, 
аз зару сим ва мурвориду ёќут ва љавоњир ва матоъу фарш ва 
силоњ. Пас ќайсар расул фиристод ва сулњ хост ва хирољу сову 
бож бипазируфт ва васиќате, ки бояст, бикард. 

Ва аз он љо бозгашту биншаст ва панљ подшоњ ба як рўз ба 
хидмати ў пеш омаданд: Азморасп, шоњи Њиндустон ва хоќони 
бузург, шоњи Туркистон ва шоњи Сарандеб бо њадяњои бисёр ва 
сову бож пазируфтанд. Ва њамаи мулуки љањон ўро мусаххар 
гаштанд ва хоќони бузург духтари хеш ба занї бад-ў бидод ва ў 
модари Њурмуз буд. Ва шоњи Њиндустон бипазируфт њар дахле, 
ки ўро бошад аз вилояти хеш њафтяки он ба наздики шоњаншоњ 
фиристад ва њар соле дањ пил ва дувист њазор пора сољ ва ољ 
бидињад. Ва Кобулу Ќандањор ўро гашт ва андар њамаи љањон 
ўро мухолифе намонд, ки бо вай мунозиъат кардї. 

Ва пайѓамбари мо, Муњаммад ал-мустафо, сала-л-Лоњи алайњи 
ва саллам, андар рўзгори ў аз модар бизод ва бад-ин фахр бикард 
ва бигуфт, ќола расулу-л-Лоњ, сала-л-Лоњи алайњи ва саллам: 
«Валадат фї заман лилмалик ул-одил ва њува Нуширвон». Садаќа 
расуллањи.  
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Ва Бузурљмењр, њакими Аљам вазири ў буд ва Калилаву 
Димна аз Њиндустон ў ба Эрон овард ва шатранљ ба рўзгори ў 
оварданд. 

Ва падари ў Ќубод оѓоз карда буд, ки хирољ нињад ва расми 
ушр бардорад, натавонист, ў тамом кард ва хирољ нињод бар њар 
газе гандум як шиёнї ва биринљ чањор донг ва раз њашт дирам ва 
чизњои дигар њафт дирам ва чањор бун хурморо як шиёнї. Боб 
ул-абвоб ў бино кард. 

Њурмуз ибни Нуширвон. Чун Њурмуз ба подшоњї бинишаст 
бо раият муњомалат кард ва бар заъифону дармондагон сахт 
мушфиќ буд ва бар тавонгарону ањли неъмат сахтдил буд. Ва 
сездањ њазор мард аз бузургон ва пешравони Эроншањрро 
бикушт. Ва расми мўбад нишондан бардошт ва гуфт: «Касе 
набояд, ки маро бифармояд ва бардорад. Ман ба хештан авло-
тарам сиёнат кардан хештанро» ва њамаи бузургону мутаваљ-
љињони Эрон бар вай душман гаштанд. Ва чун ёздањ сол аз 
подшоњии ў бигузашт, лашкарњо рўй ба Эрон нињод аз њар љой ва 
чун Њурмуз чунон дид, мутањаййир гашт ва аз њамаи лашкарњо 
сипоњ хост. 

Шоба ибни Аласт, малики Туркистон њавлтар буд ва cе 
солори бузург аз љониби Хазар ва Санбус111 омаданд ва сарњанге 
аз они ќайсар аз љониби Рум омад ва Аббос ул-њавл аз Яман 
омад. Пас Њурмуз Бањроми Чўбинро, ки марзбон буд ва набасаи 
Гургини мелод буд ва аз фарзандони Ораши бузург буд, аз 
кинораи подшоњї бихонд ва ба рўйи Шоба- малики Туркистон 
фиристод ба њарб ва сипоње, ки хост бад-ў бидод. 

Ва чун Бањром ба наздики сипоњи Туркистон расид ва њарб 
бипайвастанд, саранљом Шоба кушта шуд ва лашкари туркон 
њазимат шуданд, вай бисёре аз эшон бигирифт ва хазинаи 
Шоба112 ба тамомї бардошт ва он чи ёфта буд сўйи Њурмуз 
фиристод, чизњое ки Афросиёб аз они Сиёваш бозгирифта, аз 
љавоњиру зароиф ва љуз аз он ва он чи Арљосп аз хазинаи 
Луњросп ба Туркистон бурда буд. 

Ва Озинљушнаси Љурї113, ки вазири Њурмуз буд, бо Бањроми 
Чўбин ба кина буд ва аз ин кор, ки бар дасти Бањроми Чўбин 
баромад, Озинљушнасро њасад омад. Сурати он зишт кард сўйи 
Њурмуз ва андар он ѓаноим яке мўза ёфтанд мурассаъ ба 
љавоњир. Озинљушнас гуфт: «Ин мўза ду пойро буда аст, ки 
ёфтаанд ва Бањром њамаи мол, ки ёфт, ду нима кардааст, ниме 
                                                 

111 ? 
112Сома  
113 Азњиси Њурї  
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худ гирифт ва ниме ба ту фиристод, далели ин як пой мўза». Ва 
Њурмузро он душвор омад, хашм гирифт ва фармуд, то дуку 
пунба фиристоданд ба наздики Бањром ва нома набишт бад-ў, ки 
«ту хиёнат кардї ва мол бозгирифтї ва њар ки хиёнат кунад, осї 
бошад ва њар ки андар мо осї бошад, аз зан батар бошад». 

Ва чун ин нома ба Бањром расид, бо пешравони лашкар 
бигуфт, њама хашм гирифтанду гуфтанду: «Ин хидматро, ки мо 
кардем, ин мукофот набошад, ки Њурмуз кард». Ба як бор осї 
шуданд ва аз Њурмуз бигаштанд. Ва пас сипоње, ки ба наздики 
Њурмуз буданд, гирд омаданду гуфтанд, «моро тоќати Бањроми 
Чўбин нест». Ва Њурмузро биншонданду мил кашиданд ва 
Хусрави Парвизро, ки писари ў буд, ба љойи ў биншонданд. Чун 
Бањром ин хабар биёфт, лашкар бикашид ва рўй ба Мадоин 
нињод ба њарби Хусрави Парвиз. 

Хусрав ибни Њурмуз. Чун Хусрав ба подшоњї биншаст, 
мардумонро ваъдањои неку кард. Ва чун холї шуд, Хусрав ба 
наздики Њурмуз рафт ва аз вай узр хост, бад-он иљобат, ки карда 
буд ва гуфт: «Агар ман иљобат накардаме, мамлакат аз хонадони 
мо зоил гаштї ва душмане чун Бањроми Чўбин бар хонадони мо 
мусаллат шудї». Њурмуз узри ў бипазируфт ва дил аз ў хуш кард. 
Ва чун Бањром ќасди Парвиз кард, Парвиз пеши ў бозшуд ва 
њарб бипайвастанд ва њамаи лашкари Парвиз сўйи Бањром 
бигаштанд ва Парвиз бо дањ савор ба њазимат шуд ва ба Мадоин 
омад пеши падар ва аз вай иститлоъ кард, ки ба наздики кадом 
подшоњ шавад, то ўро нусрат кунад. Њурмуз гуфт: «Аммо араб 
дарвеш аст, ба мол машѓул гарданд ва аз бањри мулки ту њарб 
накунанд ва Туркистону Њиндустон хасми ту роњ бар ту гирифта 
дорад, аммо Рум, андар он њам мол аст, њам мард, њам силоњ». Ва 
Парвиз ба њукми ишораи падар сўйи Рум рафт. Ва холони 
Хусрав чун Бистом ва Бандуя, чун Парвиз рафта буд, 
бозгаштанд ва ба бањона наздики Њурмуз рафтанд ва ўро ба 
ханоќ бикуштанд ва бар асари Парвиз бирафтанд ва Парвизро аз 
он хабар набуд. 

Чун Парвиз ба Рум рафт, Муриќи114 ќайсар ўро бинавохт ва 
сипоњ бидод ва моли бисёр бидод ва духтари хеш ба занї бад-ў 
бидод. Ва чун ба Эрон расид, Бањроми Чўбин пеши ў омад ва 
њарб карданд. Бањром шикаста шуд ва бо чањор њазор мард ба 
њазимат шуд ва сўйи Туркистон бирафт. Ва Хусрави Парвиз ба 
љойи падар ва љадди хеш биншаст ва чун мулкат бар ў рост шуд, 
ба њилат кардан истод, то дили хоќон бар Бањром табоњ кунад, аз 

                                                 
114 Мурлиќї 
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паси он ки Бањром дар Туркистон корњои неку карда буд. Охир 
ба макри Парвиз Бањромро њалок карданд. 

Ва шањри Баѓдод Хусрав бино кард ва Мансур тамом кард. 
Пайѓамбари мо, Муњаммад Мустафо, алайњи салавата ва 

саллам, ба рўзгори ў берун омад ва даъват ошкоро кард ва аз 
Макка њиљрат кард ва ба Мадина омад ва халќро ба Худой, азза 
ва љалла хонд. Ва ба Парвиз нома кард ва ўро ба Худой, азза ва 
љалла, бихонд. Парвиз расулон фиристод, то пайѓамбар, (сала-л-
Лоњу алайњи ва саллам) биёред ва бар вай инкор кунед. Ва то 
расулон ба Мадина расиданд, Парвизро писари ў Шерўя бикушт. 

Аммо Парвизро молу љавоњир ва чизњои бузургворона 
фаровон буд ва чандон бузургворї ўро гирд омада буд, ки пеш аз 
ў њеч подшоњеро набуд ва аз он чизњо баъзе бигўям: дашти 
шатранљ буд ўро, яке саф аз ёќути сурх ва дигар саф аз ёќути зард 
ва даште нард буд аз ёќуту зумуррад ва сию ду њазор пора ёќути 
бешбањо буд ва ганљи арўс ва ганљи хазро ва ганљи бодовард ва 
ганљи дебои хусравї ва ганљи сўхта ва зари муштафшор ва тахти 
тоќдис ва тахти мешсор ва айвони Мадоин ва ќасри Ширин ва 
шодурвони бузурггўша ба мурворид ва мушкўи зарин ва 
дувоздањ њазор канизак ва њазору дувист фил ва сездањ њазор 
уштури боркаш ва боѓи нахчирон ва боѓи Сиёвашон ва боѓи 
Маруд115 ва аспи Шабдиз ва дањ њазор ман уд ва панљ њазор ман 
кофур ва cе њазор ман мушк ва чањор њазор ман анбар ва 
дувоздањ њазор юз ва њазор шер ва њафтсад њазор сувор ва сесад 
њазор пиёда ва шамъ дувоздањ њазор пилита ва кибрити сурх ва 
њазор бор сипанд ва дањ њазор ѓулом ва сад њазор аспи борагї ва 
сад њазор ситоми зарин ва Саркиси барбатзан ва Ширину 
Борбад ва Бењрўз, ки чандин навову дастони хусравонї нињода 
аст. Ва се њазор зан буд ўро ва њар сол њафтсаду наваду панљ бор 
њазор њазор дирам дахли хазина буд, ки аз вилоят ба хазина 
овардандї. 

Ва чун ў бимурд, андар хазинаи ў харитае ёфтанд ва андар он 
харита нуњто ангуштарї буд, ки аз бањри муњр кардан доштї. 
Нахустин ангуштарї, нигини ў ёќути сурх буд ва наќши ў сурати 
малик ва гирдогирди ў ба китоба сифати малик набишта ва бад-
ин ангуштарї маншурњо ва сиљиллњо муњр кардї. Ва дудигар 
ангуштарї, нигини ў аќиќ буд ва наќши ў Хуросонхурра, њалќаи 
ў аз зар ва бад-ў ёдгорњо муњр кардї. Ва ангуштарии седигарро 
нигин љазъ буд ва наќши ў суворе, ки њаметозад ва њалќаи ў 
зарин ва бад-ин харитањои баридон муњр кардї. Ва ангуштарии 
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чањорумро нигин аз ёќути сурх буд ва наќши ў кабши кўњї ва 
њалќаи ў зарин ва бад-он амонномањо, ки аз бањри осиён 
набиштандї, муњр кардї. Ва ангуштарии панљумро нигин ёќути 
сурх буд ва њалќаи ў мурассаъ ба мурворид ва наќши ў 
Хуррахуррамї ва бад-ў хазинаи љавоњир ва љомахона ва пироя 
ва байтулмол муњр кардї. Ва ангуштарии шашумро нигин оњани 
њабашї буд ва наќши ў уќоб ва номањои подшоњон бад-ў муњр 
кардї. Ва ангуштари њафтумро нигин подзањр буд ва наќши ў 
магас ва бад-он доруњо ва хўрокњо ва тибатњо муњр кардї. Ва 
њаштум ангуштариро нигин хумоњан буд ва наќши ў сари хук ва 
номањое, ки ба маънї хун будї ва ё касеро аз хун озод кардї, 
бад-он муњр кардї. Ва ангуштарии нуњумро нигин оњанин буд ва 
чун андар гармоба рафтї ва ё дар обзан шудї, ин ангуштарї 
пўшидї. 

Ќубоди Шерўя ибни Парвиз ибни Њурмуз ибни Нуширвон, ки 
ўро Шерўя гуфтандї, падари хешро биншонд ва пас марде љуст, 
ки Парвиз падари ўро кушта буд ва гуфт: «падари ман падари 
туро ба ноњаќ кушта аст, ту њам дар иваз падари маро бикуш, ки 
то ќасос бошад». Он мард мар Хусрави Парвезро андар ишкам 
дашна бизаду бикушт. Ва Шерўя њафдањ бародари худро бикушт 
ва мулкаш ба њеч гуна низом нагирифт ва њар рўзе музтарибтар 
гашт, то вай биноланда гашт аз иллати тоъун ва њеч лаззат наёфт 
аз подшоњї ва бас рўзгор наёфт ва њам аз он иллати тоъун 
бимурд. 

Шањриёр ибни Парвиз ибни Њурмуз ибни Нўширвон. Чун 
Шањриёр ба подшоњї биншаст, басе рўзгор наёфт, ки аз ў асаре 
будї ва ба зудї кори ў файсал гирифт ва бимурду аз вай тазкира 
намонд. 

Кисро ибни Парвиз ибни Њурмуз ибни Нўширвон. Чун Кисро 
ба подшоњї биншаст, марзбони Хуросон ќасди ў кард ва њанўз 
подшоњї бар вай рост нашуда буд, ки ўро бикушт. Ва андак моя 
рўзгор ёфт ва аз ў чизе наёфтам, ки сабт кардаме. 

Бурондухт бинти Кисро. Чун Бурондухт ба подшоњї 
биншаст, кори мамлакатро неку забт кард ва зане бо дониш буд 
ва раъиятро таъаллуф кард ва њама раъоё аз ў шод буданд. Ва 
моли бисёр бахшид мар њашамро ва бузургони мамлакатро. Ва 
чўби салиб, ки Бахтуннаср аз Рум биёварда ва андар хазинаи 
мулуки Аљам монда буд, ба Рум бозфиристод ва бар ќайсар бад-
ин сабаб миннатњо нињод. 

Ва њамаи мардум ўро мувофиќ ва дўстдор гаштанд ва ба њар 
љонибе, ки душманон берун омада буданд ба Эроншањр ва њар 
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љойе, ки сипоње бифиристод, њама пирўз бозомаданд ва ба 
рўзгори ў Эрон биёрамид. 

Љушнасббанда ва ў Љушнасббанда ибни Бањром Љушнас 
ибни Мардоншањ ибни Манучењр ибни Озарљушнас ибни Нарсї 
ибни Бањром ибни Ардашер ибни Шопур ибни Яздиљурд ал-асим 
буд. Ва ўро ба Майсон парварданд. Ва чун ба подшоњї биншаст 
ва тољ бар сар нињод, гуфт: «Ин тољ ба сари ман танг аст». Онро 
ба фоли бад гирифтанд ва ду моњ беш амон наёфту бимурд. 

Озармидухт бинти Кисро. Ин Озармидухт сахт бо доду рой 
буд ва њамеша додхоњонро темор кашидї ва сухани эшон 
бишнидї ва инсофи эшон бидодї аз якдигар ва некунигариш 
буд. 

Фаррухзод ибни Хусрав. Фаррухзод чун ба подшоњї 
биншаст, бас хурд буд ва низ рўзгор басе наёфт ва ду моњ 
подшоњї кард ва аз вай коре наёмад, ки онро асаре бувад, бад-ин 
сабаб хабари ў набишта нашуд. 

Яздиљурд ибни Шањриёр. Яздиљурд охирини мулуки Аљам 
буд ва понздањсола буд, ки ба подшоњї биншаст ва бисту ду рўз 
аз хилофати Абубакри сиддиќ, разийа-л-Лоњи анњу, гузашта буд, 
ки ў ба подшоњї нишаст ва чун Умар ибн ул-Хаттоб, разийа-л-
Лоњи анњу, ба хилофат биншаст, сипоњи исломро ба љониби 
Ироќ бифиристод ва Холид ибн ул-Валидро амири он сипоњ 
кард. Ва чун хабари омадани сипоњи араб ба Яздиљурд ибни 
Шањриёр расид, сипоњи хешро пазираи эшон фиристод ва Рустам 
ибни Фаррухзодро бар ин сипоњ солор кард. Ва чун ба дашти 
Ќодисия ба якдигар расиданд, ба њарб пайвастанд ва чандин 
ваќт њаме њарб карданд. Ба њамаи ваќтњо зафар мар мусал-
мононро буд. Ва Яздиљурд ба тани хеш биёмад ва баровехтанд, 
њам зафар мар сипоњи исломро буд ва лашкари Аљам њазимат 
шуд. 

Ва Яздиљурд бигурехт ва бар љониби Марв бишуд. Ва чун 
Моњуй – марзбони Марв хабар ёфт, касон бифиристод ба талаби 
вай - ва Моњуйро бар ў хашм буд - ва касони Моњуй ўро 
наёфтанд. Ва Яздиљурд андар осиёбе пинњон шуд. Осиёбон 
биёмад, ўро бидид, гуфт: «Аз осиёи ман берун шав, ки дахли ман 
њар рўз панљ дирам аст ва чун ту ин љо бошї, дахли ман 
бишканад». Ва бо Яздиљурд симу зар буд, ки бад-ў бидодї ва низ 
гурусна буд, якто гавњари бешбањо бад-ў бидод, ки «инро 
бифурўш ва дахли хеш бардор ва боќиро аз бањри мо чизе ор, то 
бихурем ва нишони мо касеро магўй». Чун осиёбон гавњар ба 
бозор овард, ўро бигирифтанд ва пеши Моњуй бурданд. Аз ў 
нишон пурсид, нишон бидод. Моњуй касон бифиристод, то сари 
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ўро бардоштанд ва ба наздики Моњуй оварданд ва тани ўро дар 
об фурў њиштанд ва мамлакати Аљам бар вай хатм шуд. Ва пас 
мусалмонон Эроншањр бигирифтанд ва то бад-ин ѓоят эшон 
доранд ва то ќиёмат эшон хоњанд дошт. Биминнатилилоњи 
таъоло. 

 
 

БОБИ ЊАШТУМ 
АНДАР ЉАДВАЛИ ХУЛАФО ВА МУЛУКИ ИСЛОМ 

 
Чун аз ахбори Аљам бипардохтем, акнун андар таворихи 

хулафо ва мулуки ислом гўем ва ансобу ањволи эшон, њам бар он 
љумла, ки дар андар кутуб ёфтаем. Ва ибтидои он аз насаби 
пайѓамбари мо, Муњаммад, расулуллоњ, сала-л-Лоњи ва саллам, 
кунем, ки ў Абулќосим Муњаммад ибни Абдуллоњ ибни 
Абдулмуталлиб ибни Њошим ибни Абд Маноф ибни Ќусай ибни 
Килоб ибни Мурра ибни Каъб ибни Луай ибни Ѓолиб ибни 
Фињр116ибни Молик ибни Назр117 ибни Кинона ибни Хузайма118 
ибни Мудрика ибни Илёс ибни Музар ибни Низор ибни Муъадд 
ибни Аднон аст ва тамоми нисбати он њазрат то Одам, 
алайњиссалом, андар шаљараи ансоб биёвардем. Ва модари ў 
Омана бинти Вањаб ибни Абд Маноф ибни Зањра ибни Килоб 
ибни Мурра ибни Каъб ибни Луаї буд. Ва љаддаи ў, ки модари 
Абдуллоњ буд Фотима бинти Амр ибни Оъид ибни Имрон ибни 
Махзум буд. Ва љаддаи ў, ки модари Омана буд, Барањ бинти 
Абдулъазї ибни Усмон ибни Абдулдор буд. Ўро, салла-л-Лоњу 
алайњи ва саллам, бародар набуд ва хоњар набуд. Ва ман аммон 
ва амматон ва занону фарзандон ва ѓазвњо ва сутурони ўро ба 
љадвал овардам ва љадвал ин аст, ки ин љо кашида шудааст:  
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Ва наќши ангуштарии ў «Муњаммад расулуллоњ» салла-л-
Лоњу алайњи ва саллам буд, ба cе сатр ва ангуштарии ў аз оњан 
буд, сим бар вай печида. Ва шамшери ў «зулфиќор» буд номаш 
ва зирењи ў «зотулфузул» ном буд ва њољиби ў Унс буд, мавлое 
буд ва вазири ў Абубакри Сиддиќ ва Умар ибн ул-Хаттоб, 
разийа-л-Лоњу таъоло анњо. Ва мавлуди ў, салла-л-Лоњу алайњи 
ва олињи ва саллам, рўзи душанбе буд ва дувоздањуми моњи 
рамазон, ба ваќти сапедадам, андар Оммфил ва нуњ сол гузашта 
аз подшоњии Нуширвон ал-одил ва ду cол аз мулки Умар ибни 
Њанд, малики Њира . Ва падараш фармон ёфт, ў думоња буд ва 
модараш фармон ёфт ў чањорсола буд ва ўро љаддаш парвард, 
Абдулмуталлиб. Ва чун бимурд, пайѓамбари мо, салла-л-Лоњи 
алайњи ва олињи ва саллам, њаштсола буд, ўро ба Абутолиб, 
писари хеш супурд. Ва Каъба бино карданд банї Ќурайш ва 
маккиён, пайѓамбари мо, салла-л-Лоњи алайњи ва салам сиву 
панљ сола буд. Пас хилоф уфтод миёни маккиён аз љињати бинои 
ў. Иттифоќ бар он љумла карданд, ки аз њар дуда як тан гўшаи 
ридо бигирад ва сангро, ки бино хоњанд афканд, бар он ридо 
нињанд ва пас Муњаммад, салла-л-Лоњи алайњи ва олињи ва 
саллам, он сангро бар асоси хона нињад ва чунин карданд. Ва чун 
чињилсола шуд, вањй омад сўйи вай аз осмон ва Ќуръон бар вай 
фуруд омад рўзи душанбе, моњи рабеъу-л-аввал ва аз паси 
омадани вањй сездањ сол ба Макка омад. Пас њиљрат кард ва ба 
Мадина омад, рўзи душанбе, дувоздањуми моњи рабеъу-л-аввал 
санату-л-аввал мин ал-њиљрат. Дањ 119 сол он љо буд ва фармон 
ёфт. Абубакри сиддиќ, разийа-л-Лоњу анњу ба хилофат биншаст 
ва аз паси ў Умар ва паси ў Усмон ва пас Алї ва Њасан, разийа-л-
Лоњи таъоло анњим аљмаъин.  

Ва ман куниятњову номњо ва лаќабњо ва номи модарону 
њуљљоб ва дабирон ва муњрњои ангуштарї ва муддати умри њар 
як ва ибтидои хилофати эшон аз они њар як инљо биёвардам ва 
онро ба љадвал кардам, то дарёфтан осон бувад. Љадвал ин аст:  
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(Хатми давлати Бану Умайя) он буд, ки Љаъда ибни Дирњам, 
ки мавлои эшон буд ва Сарвон ўро бароварда буд ва ўро мазњаби 
хеш омўхта буд, чун хабари мазњаби Љаъда ба Њишом расид, ўро 
ба наздики Холид ибни Абдуллоњ фиристод, то бикушандаш ба 
Ироќ. 

Ва ба рўзгори ў Абумуслими соњибуддаъват ба Хуросон 
берун омад ва даъвати оли расул ошкоро кард. Ва бо Наср ибни 
Сайёр њарб кард ва Насрро аз Хуросон берун кард. 

Пас Наср ибни Сайёр ба Ироќ омад ва андар роњ бимурд. Ва 
Ќањтаба ибни Шабибро ба Ироќ фиристод, то Ироќ бигшод ва 
Язид ибни Умар ибни Њубайра, ки аз љониби Марвон амири 
Ироќайн буд, ба љанги Ќањтаба омад ва миёни эшон дар кинори 
Фурот, дар шаб љанг шуд. Ва дар ин шаб Ќањтаба дар об ѓарќ 
шуд, аммо лашкараш фатњ карданд ва Язид ибни Умар ибни Њу-
байраро шикастанд. Ва чун сабоњ аз ѓарќи Ќањтаба хабардор 
шуданд, Њасан ибни Ќањтабаро амир карданд ва ба Кўфа раф-
танд ва Абдуллоњ ибни Муњаммад ибни Алї ибни Абдуллоњ иб-
ни Аббосро, ки ба Саффоњ мулаќќаб аст, ба хилофат бардошт-
анд. Ва Саффоњ амуи худ Абдуллоњ ибни Алиро ба љанги Мар-
вон фиристод. Ва Абдуллоњ бо Марвон љанги азим карда, зафар 
ёфт ва Марвон бигурехт ва лашкари Абдуллоњ бар асари ў њаме-
шуданд, то ба рўди Нил бигзаштанд. Охир мар Марвонро ба 
Миср андар ёфтанд ба ќасабаи Айну-ш-шамс ва он љо бикуш-
тандаш ва кори Бану Умайя ва давлати эшон ба бад-ў хатм шуд 
ва кори эшон ба сар омад ва аз он љо давлат ба Аббосиён расид. 
Ва дар девони адаб дар китоби Завот120 ул-салоса дар охирин боб 
манќул аст ва чунин орад, ки «Алфивам мин арзи Миср ќатал 
бањо Марвон ибни Муњаммад охири хулафои Бану Умайя».  

 
 

БОБИ НУЊУМ 
АНДАР АХБОРИ ХУЛАФО ВА МУЛУКИ ИСЛОМ 

 
Абубакри сиддиќ. Ва Абубакр - Абдуллоњ ибни Усмон ибни 

Омир ибни Амр ибни Каъб ибни Саъд ибни Тим ибни Мурра 
ибни Каъб ибни Луай ибни Ѓолиб буд. Ва он рўз, ки расул, 
салла-л-Лоњу алайњи ва саллам, фармон ёфт, ў ба хилофат бин-
шаст андар саќифаи банї Соъида. Ва Умар ибн ал-Хаттоб, рази-
йа-л-Лоњи анњу, бар вай намоз кард. Ва ўро андар љоњилият Аб-
дулкаъб ном буд ва чун дар мусалмонї омад, расул, салла-л-

                                                 
120 Давот  
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Лоњу алайњи ва саллам ўро Абдуллоњ ном кард. Ва ба айёми ў 
андар ањли Ямома, ањли Рут121 муртад шуданд, аз љињати бидо-
дани закот ибо карданд ва ў љињод карду мардуми бисёр аз эшон 
бикушт, то ба тоат омаданду тавба карданд. Ва Умар ибн ал-
Хаттобро андар санаи ањадї ашр (11њ.) бифиристод, то њаљ би-
кард. Ва Ямомаро ў бигушод ва Мусайламат ал-каззобро ва 
Асвадулунсиро122 ў кушт. Ва андар санаи аснї ашр (12њ.) њаљ би-
кард ва чун ба Мадина расид, лашкар ба Шом фиристод, андар 
санаи салас ашр (13 њ.) ва чун ў бимурд, эшон аз роњ бозгаштанд. 
Ва фарзандони ў, разийа-л-Лоњи анњу, Абдуллоњу Муњаммад ва 
Асмоъу Ойиша буданд. 

Умар ибн ал-Хаттоб. Ва Абуњафс Умар ибн ал-Хаттоб ибни 
Нуфайл ибни Абдулузї ибни Риёњ ибни Абдуллоњ ибни Ќурт 
ибни Ризоњ ибни Адї ибни Каъб ибни Луай ибни Ѓолиб ибни 
Фањр буд. Ва нидои њаќќ бар дари Каъба ў ошкоро кард ва фарќ 
кард миёни њаќќу ботил. Бад-ин сабаб ўро Форуќ лаќаб карданд. 
Ва андар хилофати ў фатњњои бисёр мар мусалмононро баромад 
ва љойњои бисёр гушода шуд ва чун Байтулмаќдис ва Димишќ гу-
шода шуд ба дасти Холид ибн ал-Валид ба сулњ ва Майсону 
Бармук ва Ањвоз, шањрњо гушода шуд ба дасти Абумўсо ал-
Ашъарї ва Нањованд гушода шуд ба дасти Нуъмон ибни Муќ-
ран. Ва њарби Ќодисия ба рўзгори ў буд, ки Холид ибн ал-Валид 
биёмад ва лашкари ў пеши Аљам омад ва ба дашти Ќодисия 
баровехтанд ва сипоњи Аљам њазимат шуданд. Ва Яздиљурд ибни 
Шањриёр, ки малики Аљам буд, бигурехт ва Холид ибн ал-Валид 
биёмаду Ироќро фатњ кард ва ганљњои мулуки Аљамро, ки аз 
чањор њазор сол боз нињода буданд, њама бардошт ва он чи 
насиби Умар омад, ба Мадина фиристод. Ва фатњи Ироќ андар 
санаи самон ашр (18 њ.) буд. Ва фарзандони ў Абдуллоњ ва Њафса 
ва Убайдуллоњу Осим ва Фотимаву Абушањма ва Абдуррањмон 
буданд. Ва ўро Абулвалво, ѓуломи Муѓийра кушт. 

Усмон ибни Аффон. Абуумар Усмон ибни Аффон ибни 
Абилос ибни Умайя ибни Абдушшамс ибни Абд Маноф ибни 
Ќусо ибни Килоб ибни Мурра буд ва кунияти ў Абуабдуллоњ низ 
буд. Ва ў ба ду духтар мар расулро, салла-л-Лоњи алайњи ва 
саллам, домод буд. Ва сахт мунъим буд. Ва чун ба хилофат 
нишаст, нахустин сипоњ ба Рай фиристод ба Абумўсо Ашъарї ва 
онро бигушоданд. Пас Искандария бигшод, пас Шобур, пас 
Африќия, пас Ќибрис аз савоњили дарёи Рум. Пас Марв гушода 

                                                 
121 Бани Рут 
122 Асвадулайниро  
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шуд бар дасти Абдуллоњ ибни Омир ибни Курайз. Ва фар-
зандони ў Абдуллоњ ул-кабир ва Абдуллоњ ус-саѓир ва Умару 
Аббон ва Холиду Амру Саъиду Валид ва Умми Саъиду Муѓийра 
ва Абдулмалику Умми Аббону Умми Умар ва Ойиша буданд. 

Ва ў андар хонаи хеш нишаста буд, ки ѓавѓо биёмаданду ќас-
ди ў карданд ва хона бар вай њисор карданд. Пас ѓавѓо андар 
уфтод ва ўро бикуштанд. Ва ў љомеъи Ќуръон пеш нињода буд ва 
Ќуръон њамехонд ва чун ўро бикуштанд, он Ќуръон аз хуни ў 
биёлуд ва то бад-ин ѓоят њамчунон монда аст. 

Ва Ќуръон ў љамъ кард ва тартиб нињод. Ва моли ѓаноим 
байтулмол овардан ў бинњод. Ва лашкарро бистгонї кард. Ва 
дахли байтулмолро андар хазина нињод. 

Алї ибни Абитолиб, караму-л-Лоњи ваљња, разийа-л-Лоњи 
анњу, Абулњасан Алї ибни Абитолиб ибни Абдулмуталлиб ибни 
Њошим буд, писари амми расулуллоњ, салла-л-Лоњи алайњи ва 
олињи ва саллам. Ва лаќаби ў Њайдар ул-каррор буд. Ва нахустин 
касе, ки бар пайѓамбар бигаравид ва андар мусалмонї омад, ў 
буд. Ва муборизи ислом буд ва шамшери дин бизад ва чунин 
гўянд, ки њаргиз њеч љонвареро беш аз як захм назада буд, илло 
ба захми нахустин кушт. 

Ва фарзандони ў Њасану Њусайну Муњсин ва Умму Кулсум 
ул-акбар ва Зайнаб ул-акбар. Ин њама аз Фотима бинти расулул-
лоњ, сала-л-Лоњи алайњи ва саллам буданд. Ва Муњаммаду Убай-
дуллоњ ва Абобакру Умар ва Руќияву Яњё ва Љаъфару Аббосу 
Абдуллоњ ва Рамлаву Уммулњасан ва Умму Кулсум ас-саѓир ва 
Њамонаву Маймуна ва Хадиљаву Фотима ва Уммулкирому На-
фиса ва Уммуссалмаву Имома ва Умму Абињо аз занони дигар 
буданд. 

Ва њарби Љамал ў кард андар санаи ситта ва саласин (36 њ.) 
ва њарби Сиффин ў кард андар сабъа ва саласин (37 њ.) бо Му-
овия ва шомиён. Ва шомиёну Муовия бо ў бисёр њиллатњо кар-
данд ва заръ карданд ва Амр ибни Ос тадбирњо кард аз бањри 
Муовия ва Муовия ба ишораи ў талбисњо кард, то мулк бигири-
фтанд. Ва пайѓамбари мо, сала-л-Лоњи алайњи ва олињи ва сал-
лам, ўро биситуд ва гуфт: «Инна абнї њазаин саййидо шабоб 
ањли љаннати ва абуњумо хайра минњумо, яънї Алњасан ва Ал-
њусайн ва абуњумо ало хайра минњумо». Ва бисёр хабар омада 
аст андар фазли ў ва оят омада аст андар шаъни ў, разийа-л-Лоњи 
анњу. 

Охир кушта шуд ва шањодат ёфт бар дасти Абдуррањмон иб-
ни Мулљим ал-Муродї. 
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Ал-Њасан ибни Алї ибни Абитолиб, кунияти ў Абумуњаммад 
ва ў набераи пайѓамбар буд, салла-л-Лоњу алайњи ва олињи ва 
саллам ва гузидаи Худой, азза ва љалла, буд ва ситудаи расул, 
салла-л-Лоњу алайњи ва олињи ва саллам. Ва чунин гўянд, ки њеч кас 
ба сурати пайѓамбар, салла-л-Лоњу алайњи ва олињи ва саллам, 
монандтар аз ў набуд. 

Ва байъат карданд ўро ба Кўфа, ба љойе, ки онро Маскан 
гўянд. Ва Муовия амири Шом буд ва ба Маскан омаданд ва са-
фирону миёнљиён дар миён шуданд ва њамебигуфтанд, то Њасанро 
пашемон карданд. Ва чун Њасан донист, ки бо Муовия ба њиллату 
талбис муќовимат натавонад кард, иљобат кард ва кор ба ў супурд 
ва на бар муроди хештан назъ. Ва чун ин ќарор биюфтод, Муовия 
сўи Шом рафт ва Њасан cўйи Мадина бозшуд. Ва Муѓийрат ибни 
Шаъбаро ба Кўфа амир кард ва Абдуллоњ ибни Омир бар Басра. 

Ва чунин гўянд, ки Муовия мар зани Њасан, номи ў Љаъда бинт 
ал-Ашъас ибни Ќайс ал-Киндиро понсад њазор дирам бипазируфт, 
то ў мар Њасанро зањр бидод ва андар ў кор кард ва аз он зањр 
хўрдан бимурд. 

Рўзгори вилояти Бану Умайя. Ва Абуадбуррањмон Муовия 
ибни Абисуфён Сахр123 ибн ал-Њарб ибни Умайя ибни Абдушшамс 
буд ва чун ба вилоят нишаст, Амр ибн ал-Ос ўро гуфт: «Ту на 
мустањаќќи ин кор будї ва бад-ин, ки расидї, ба иттифоќ расидї. 
Агар раиятро тааллуф кунї, ин бар ту ва бар фарзандони ту 
бимонад ва агар ситам кунї, аз ту бишавад ва љони ту андар ин 
бишавад». 

Ва чун вилояти Бану Умайя ба Марвон расид, ки ўро Марвони 
њимор гуфтандї, Абумуслим Абдуррањмон ибни Муслим ба 
Хуросон берун омад ва бо Наср ибни Сайёр њарб кард ва Насрро 
њазимат гардонид. Ва ў аз Хуросон бигурехт ва ба Ироќ омад ва он 
љо бимурд. Ва Марвони њиморро аз Ироќ њазимат кард ва сўйи 
Миср бигурехт. Ва лашкар бар асар бифиристод ва ба Миср, ба 
шањри Айну-ш-шамс ўро дарёфтанд ва бикуштанд ва сари ў ба 
наздики Абумуслим оварданд. Ва давлати Аббосиён падид омад ва 
Мањдї Абулаббос Абдуллоњ ибни Муњаммад ибни Алї ас-Саффоњ, 
рањмату-л-Лоњи алайњ, ба хилофат биншаст. 

Ва ман таворихи Аббосиён ин љо биёвардам, њам бар он љумла, 
ки аз Бану Умайя бувад ва ду љадвал андар ин зиёда кардам, яке 
номи вузаро ва дигар номи ќузот. Ва љадвал ин аст, ки падид 
кардам: 

 

                                                 
123 Сањр 
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ХИЛОФАТ ВА ДАВЛАТИ БАНЇ АББОС 
ИБНИ АБДУЛМУТАЛЛИБ 

 
Абулаббос ас-Саффоњ. Ва чун Марвон кушта шуд ва кори 

Абумуслим боло гирифта буд ва ў ба фармони Иброњим ал-
Имом, разийа-л-Лоњи анњу, он шуѓл њамекард, пас чун душман 
заъиф гашт, кас ба Мадинаи расул, салла-л-Лоњу алайњи ва 
олињи ва саллам, фиристод ва Иброњим ал-Имомро, разийа-л-
Лоњи анњу, хабар бидод, ки Хуросон ва Ироќ аз хасм холї шуд. 
Ва чун расули Абумуслим ба наздики Иброњим ул-Имом, разийа-
л-Лоњи анњу, расид, андар он ваќт њанўз Марвони њимор зинда 
буд. Ба иттифоќ кас фиристода буд ва понсад сувор, то Иброњим 
ал-Имомро ба аќвоми ў ба Димишќ баранд ва чун Иброњим 
чунон дид, мар Абулаббосро, бародари хеш валиањд кард ва ин 
расулро гуфт, ки «ин бурно бародари ман аст, валиањди ман аст, 
Абумуслимро бигўй, ки ўро ба љой бидоранд». Ва худ ба наздики 
ин фиристодаи Марвон рафт ва ин њама кўдакон ва њошиятро 
дар хона кард ва дар бибастанд ба фармони ў. Пас ин расули 
Абумуслим аз боѓе, ки бар киронаи шањр буд, сумљ бурид ва 
нахуст баромад ва он њама кўдакони ўро бад-он роњи сумљ берун 
бурданд. Ва андар бодия рафт ва он расул андар он бодия 
фармон ёфт ва Абулаббосу бародараш Абуљафъар бо атфолу 
занон ба Кўфа омаданд. Ва Абусалмат ал-Халлол амири Кўфа 
буд ба фармони Абумуслим. Ва чун Иброњим ал-Имом мурда 
буд, ўро майл ба алавиён уфтод ва Абулаббосро иљобат накард 
ва мудофиъат њамекард, то Абулаббос ба раѓми ў андар Кўфа 
омад ва чора надид. Абусалмат пеши ў омад ва бо вай байъат 
карданд рўзи одина чањордањуми моњи рабеъу-л-охир санаи аснї 
ва саласин ва моя (132 њ.)  

Ва чун ба хилофат биншаст, лашкарњо ба њар љонибе бифи-
ристод, бо амми хеш Абдуллоњ ибни Алї сўйи Шом. Ва Абуавн 
ва Ќањтаба бар асари Марвон њамешуданд то ба Миср. Ва мар 
Марвонро Омир ибни Исмоил кушт ва сари ў бибурид, сўйи 
Абулаббос фиристод. Ва Марвонро андар њазимат пурсиданд, ки 
«бад-ин њол аз чї уфтодї», гуфт: «аз хор доштани номањои Наср 
ибни Сайёр». 

Абулаббос бародари хеш Абуљаъфарро ба Хуросон фирис-
тод, то байъати Абумуслимро ва њамаи бузургони Хуросон бис-
тад. Ва Абулаббосро мар Абумуслим аз њоли Абусалмат ал-Хал-
лол огоњ кард. Абумуслим мар Марор ибни Унсро бифиристод 
ва њарб карданд ва ўро бикуштанд. Ва Абулаббоси Саффоњро 
чун њоли хилофат мустаќим гашт ва фориѓдил шуд, аз паси хеш 
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мар бародари хеш Абуљаъфар ал-Мансурро байъат кард ва аз 
паси ў Алї ибни Исоро. Ва Абулаббос андар зу-л-њиљчаи санаи 
ситта ва саласин ва моъа (136 њ.) фармон ёфт.  

Абуљаъфар. Чун Абуљаъфар Абдуллоњ ибн ал-Аббос ибни 
Абдулмуталлиб ба хилофат биншаст, њама кас ўро байъат кард-
анд, магар амми ў Абдуллоњ ибни Алї, ки ба Шом буд ва ќасди 
Ироќ кард. Ва Мансур Абумуслимро бифиристод, то бо вай њарб 
кард ва Абдуллоњ ибни Алиро њазимат кард ба Нисибин ва ња-
маи хостаи ў ѓанимат кард ва ўро асир гирифту ба наздики 
Мансур фиристод. 

Ва чун Абумуслим ин корњо бикард ва њама бар дасти ў 
њамебаромад, Мансурро он њама хуш наёмад ва ба хештан 
битарсид. Пас рўзе мар Абумуслимро пеш хонду бисёр бигуфт ва 
андар хашм шуд ва бифармуд, то Абумуслимро њамон љо пеши ў 
бикуштанд. 

Ва Абулаббос валиањд аз паси Мансур мар Алї ибни Исоро 
карда буд ва Мансурро он њол њаме хуш наёмад ва хост, ки 
байъати Алї ибни Исоро бозситонад ва писари хеш Абуабдул-
лоњ Муњаммад ал-Мањдиро байъат кунад. Ва чанд гуна њилатњо 
сохт ва мардумонро пеш кард ва аз Алї ибни Исо молњо ва 
вилоят пазируфт, иљобат накард ва хештанро халъ накард. Ва 
пас ба њилат машѓул гашт ба табоњ кардани Алї ибни Исо ва 
мар Абдуллоњ ибни Алиро ба дасти Алї ибни Исо бидоду гуфт: 
«инро бикуш, то ману ту эман гардем». Ва Алї ибни Исо мар 
Абдуллоњ ибни Алиро пинњон карду гуфт: «куштам». 

Ва пас Мансур мар банї Њошимро байъат кард, то Абдуллоњ 
ибни Алиро аз вай бихостанд ва шафоъат карданд ва эшонро 
иљобат карду гуфт: «Аз Алї ибни Исо бихоњед ўро». Алї ибни 
Исо гуфт: «Мар Абдуллоњ ибни Алиро ба фармони амирал-
муъминин бикуштам». Мансур мункир шуду гуфт: «Ман нафар-
мудам». Пас басе шаѓаб карданд ва андар Алї ибни Исо овехт-
анд. Мансур гуфт: «Њар чї хоњед бикунед». Эшон шамшер 
биёварданд ва хостанд Алї ибни Исоро то ќасос кунанд. Алї 
ибни Исо пеши Мансур омад, гуфт: «Ё амиралмуъминин, нек 
сиголидї, вале бираведу Абдуллоњ ибни Алиро зинда биёваред». 
Ва бад-ў супурд ва ў Абдуллоњ ибни Алиро гуфт, ки «ё амм, агар 
хуни ту бирехтї, хуни дањ њазор мардум бирехтї». Пас ўро гуфт: 
«Андар ин хона шав, то бо ту њадисе гўям». Ва ў андар он хона 
шуд ва низ кас ўро надид. Ва њар гуна њилат њамекард, то Алї 
ибни Исо сутуњ гашт, пас хештанро халъ кард ва Мансур 
байъати Мањдї бистад ва Алї ибни Исоро дањ њазор бор њазор 
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њазор дирам фиристод ва хилъату зайъатњои нафис ва амирии 
Кўфа бад-ў бидод. 

Чун дил аз кори Алї ибни Исо фориѓ кард, Баѓдод бино кард 
ва тамом кард ва љиср бибаст. Ва гирдогирди Басра ва гирди 
Кўфа ў девор кашид ва моли он бар ањли шањрњо љибоят124 кард. 
Ва васиятњо неку бикард ўро ва аз бањри Мањдї ба Русофа кўшке 
сохт. Ва андар он ваќт бар Холид ибни Бармак хашм гирифт ва 
cе бор њазор њазор дирам ўро мусодара кард. Ва ба рўзгори ў ба 
Озарбойљон хавориљ берун омаданд, ў мар Холид ибни Бар-
макро бифиристод, то он фитнаро биншонд. 

Ва ба Хуросон Устодсис аз љониби Систон берун омад бо 
сесад њазор мард. Мансур мар Мањдиро он љо фиристод, то он 
фитнаро биншонд. Ва Абдуллоњ ибн ал-Аштар ба ноњияти Бусту 
Рахуд берун омад ва даъват ошкоро кард, охир бигурехт ва ба 
замини Синд бишуд ва он љо муќом кард ва ўро аќиб монд бисёр. 
Ва Мансур ба њаљ рафт ва ноланда шуд. Ва иллати исњол ёфт ва 
андар он иллат бимурд. 

Ал-Мањдї. Абуабдуллоњ Муњаммад ибни Абдуллоњ ал-
Мансур ба мамлакат биншаст њам андар он рўзи вафоти Мансур. 
Ва дар миёни рукну муќом ўро байъат карданд ва њеч халифа-
теро ин набуд. Ва чун ангуштарї ва бурду ќазиби пайѓамбари 
мо, салла-л-Лоњу алайњи ва олињи ва саллам, бар дасти мубораки 
мавлои Мансур ба наздики Мањдї расид, њашаму ањли Баѓдодро 
ба байъат хонд, њама иљобат карданд ва байъат пазируфтанд. 

Ва чун Мањдї ба подшоњї биншаст, расмњои неку овард: 
аввал коре зиндони Баѓдод арз кард ва њамаи гуноњкоронро озод 
кард, магар касе, ки ќасди мулк карда буд, ё хасмон доштанд ба 
хуни ў. Лашкари азим бисохт ва ба Рум фиристод бигшодан. Ва 
писари Марвони њимор ба Шом буд ва чанд гоњ мутанаккир буд, 
чун хабар ба Мањдї оварданд, ўро амон бидод, то биёмад ва чун 
ба наздики ў омад, ўро итлоќ кард, то њар куљо хоњад биравад. 
Ва њаљ кард ва масљиди пайѓамбарро, салла-л-Лоњу алайњи ва 
олињи ва саллам, ободон кард, дебоњо ки андар Каъба карда 
омада буд, фармуд, то њама фурў гирифтанд ва ба дарвешон 
бахшид ва дебои насаљи мусаќќали бешбањо андар хона кашид, 
чунонки ба ќимати он њама дебоњо буд. 

Ва чун ба њаљ рафт, бо тараву тараб гашт андар љоњо ва ба 
пушти уштурон њамебурданд, то ба Макка расид. Ва андар њама 
роњ мар њољи Хуросонро таъањњуд кард. Ва фармуд, то Алї ибни 
Исо хештанро дигарбора халъ кард ва аз ањди Рашид берун 

                                                 
124 љиноят 
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овард ва пас мар ўро бист бор њазор њазор дирам бахшид ва мар 
писари хеш Мўсо ал-Њодиро байъат бистад ва ўро валиањди хеш 
кард. 

Ва Муќаннаъи испедљома ба рўзгори ў берун омад ва даъват 
кард халќро ба дини таносухиён ва охир зиштњо гуфт ва бисёр 
мардум бар ин Муќаннаъ фитна шуданд. Ва сабаб он буд, ки бар 
рўй љароњат дошт ва рўй ба кас нанамудї. Ва чун ин хабар ба 
Мањдї расид, Мусаййаб ибни Зањирро ба њарби ў фиристод ва он 
љо рафту бисёр њарбњо кард ва чанд ваќт андар он бимонд, то 
саранљом лашкари Муќаннаъ маќњур гаштанд ва он њисорњо, ки 
муќаннаъиён гирифта буданд, њама бозситад. Ва чун ба он ќалъа 
расид, ки Муќаннаъ будї, бисёр ранљ дид, то онро бигирифт ва 
Муќаннаъ чун чунон дид, зањр хўрду бимурд. Ўро мурда биёф-
танд андар он ќалъа. Сари ўро буриданд ва сўйи Мањдї фирис-
тод. Ва чун дил аз њадиси Муќаннаъ ва фитнаи ў фориѓ гашт, 
Мањдї ба замини Мавсил, ба љойе, ки он љойро Мавсил гўянд, ду 
байт шеър шунид, ки њеч касро надид, њам андар ваќт бимурд, бе 
њеч иллате, ки ўро буд. 

Ал-Њодї. Абулќосим Мўсо ибни Муњаммад ал-Мањдї буд. 
Ва андар он ваќте ки Мањдї фармон ёфт, ў ба Табаристон буд ва 
бо шарурин њаме њарб кард. Ва ангуштарї ва ќазибу бурди пай-
ѓамбар, салла-л-Лоњу алайњи ва саллам, Насри њољиб ба наздики 
Њодї бурд. Ва лашкар ба Баѓдод дирами байъатї хостанд, Ра-
беъи њољиб набуд, лашкар бишўриданд ва Рабеъ пинњон шуд. 
Хонаи Рабеъ ѓорат карданд. Ва Яњё ибни Холид Рабеъро мало-
мат кард ва битарсид, ки набояд фитна хезад ва андар миён шуду 
сулњ кард бар њаждањмоња атмоъи эшон ва сим аз Хизрон125, 
модари Њорун бистаданд ва ба сипоњ бидоданд, то он шўриш 
биншаст ва њамаи мардумон Њодиро байъат карданд. Ва чун ин 
хабар ба Њодї расид, сахт писандид аз Яњё ва ўро шукр кард ва 
лашкар бар сипоњсолор бигзошту худ ба Баѓдод омад ва корњоро 
неку забт кард. 

Ва Њусайн ибни Алї ал-Њуснї ба рўзгори ў берун омад аз 
Мадина ва амири Мадина Умар ибни Адулазиз буд ва ў набасаи 
Умар ибн ал-Хаттоб, разийа-л-Лоњи анњу буд. Ва сабаби берун 
омадани ин Њусайн ал-Алавї он буд, ки Умар Абулбаъсро, ки 
писари амми Њусайн буд, маст бигирифт ва њадд бизаду боздошт 
ва чун Њусайн шафоъат кард, иљобат накард. Пас хашм гирифт 
ва он шаб берун омад, андар моњи зу-л-ќаъда ва Умар пинњон 

                                                 
125 Хизрона  
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шуд. Ва Бухолиди Барбарї126 бо Њусайн њарб кард ва Бухолид 
кушта шуд ва дувист марди ў њазимат шуданд. Ва чун ваќти 
мавсими њаљ буд, рўзи тарвия буд бо Муњаммад ибни Сулаймон 
њарб карданд ва Њусайн кушта шуд ва лашкараш њазимат шуд ва 
ин андар санаи тисъ ва ситтин ва моъа (169 њ.) буд. 

Ва андар марги Њодї хилоф карданд, баъзе гўянд ў ба 
Мавсил бимурд ба шањре, ки онро Њадиса127 гўянд, cе pўз бемор 
буд. Ва баъзе гўянд, модари Њодї аз Њодї биёзурда буд, он ки 
модарро неку надоштї ва низ љафоњо кардї бо вай. Рўзе Њодї 
биринљ хўрда ва табаќи нимхўрда ба наздики Хизрон модари 
хеш фиристод, зањр бар ў пошид ва гуфт: «як нима ман хўрдаам, 
ин нима ту бихур». Ва Хизрон ба шак шуд, бифармуд, то пеши 
саг андохтанд ва андар соат саг бимурд. Пас Хизрон кани-
законро молњои бисёр пазируфту гуфт: «чун Њодиро маст ёбед, 
болиш бар дањани ў нињед ва дасту пойи ў бигиред, то бимирад». 
Ва њамчунон карданд. Чун Њорун бо Яњё ибни Холид бигуфт, 
Яњё Њорунро бигуфт, то мудофаъат кард ва ба Ќаср ул-муќобил 
рафту дањ рўз он љо муќом кард ва то вай бозомад, Њодї сипарї 
шуда буд. 

Ва баъзе гўянд, сабаби марги Њодї он буд, ки бо Саъид ибни 
Салм бар манзаре биншаста буд ва дурудгаре парда њамесохт. 
Њодї гуфт: «Тири ман он љо расад?!» Саъид гуфт: «Пиндорам, ки 
расад!» Тир бияндохт, бар ишками дурудгар омаду гузора кард 
ва дурудгар дар ваќт бимурд. Њодиро ханда гирифт, њеч наян-
дешиду бисёре бихандид. Андар соат пушту пояш бихорид ва 
бусуре падид кард ва ба хориш истод ва омос карду рим кард ва 
ганда шуд. Ду рўз бизисту бимурд ва хуни он дурудгар ўро би-
гирифт. 

Ар-Рашид. Абуљаъфар Њорун ибни Муњаммад ал-Мањдї буд. 
Чун ба хилофат бинишаст, аввал кор Яњё ибни Холидро аз њабс 
берун овард, ки Њодиаш боздошта буд ва ќасди куштани ў карда 
буд. Вазорат ба Яњё ибни Холид бидод ва фармуд, то Љаъфар 
ибн ал-Њодї хештанро халъ карда ва аз байъат безор шуд. 

Ва пас ба лаби љиср омад ва он ангуштариро, ки Мањдї мар 
Њорунро бидода буд ва Њодї аз вай бихоста буд ва Њорун он 
ангуштариро аз хашм андар об андохта буд ва ќимати он ангуш-
тарї сад њазор динор буд, Њорун андар ин ваќт ѓаввосонро 
фармуд, то фурў шуданду биљустанд, биёфтанду бароварданд ва 
бистаду ѓавосонро бисёр мол бахшид ва он ба фол нек омад. 

                                                 
126 Ва Ќарирї  
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Ва Абдуллоњ ибни Молик ал-Хузоъї соњиби шурати Мањдї 
ва Њодї буд ва Њорун савганд хўрда буд, ки ба њаљ пиёда равад. 
Ва чун Рашид биншаст, хост он савганд ба љо орад, ин Абдуллоњ 
фармуд, то аз Баѓдод то ба Макка як-як намат њамегустарданд 
фаррошон ва ў њамерафт, то ба њаљ бирафт ва савгандро тамом 
кард. Ва Њорунро аз вай он писанд омад. 

Ва Њорун мар писари хеш Муњаммадро валиањд кард ва аз 
паси ў Маъмунро ва аз паси ў Мутмаинро. 

Ва Яњё ибни Абдуллоњ ал-Њасанї ба рўзгори ў берун омаду 
Табаристон бигирифт. Ва Рашид мар Фазл ибни Яњёро бо панљ 
њазор мард ба њарби ў фиристод. Ва Фазл як сол ба шањри Рай 
муќом кард ва њилатњо сохт, то дили Муњаммад ибни Яњё хуш 
кард, ки Муњаммадро ба зинњор баранд. Ва гуфт: «Ман амон-
номаи Рашид хоњам ба хатти дасти ў». Пас Фазл кас ба Баѓдод 
фиристод, то он амоннома биёварданд ба замони њамаи њоши-
миён ва бад-ў намуданд ва ўро сўйи Баѓдод гусел кард. Ва чун 
хабар ба Њорун расид, њама њашами хешро ва њошимиёнро фар-
муд, то ба истиќболи ў рафтанд ва ўро бо эъзозу икром андар 
Баѓдод оварданд ва њамаи њашам бо ў то дари сарои ў бирафтанд 
ва аз он љо бозгаштанд. Ва Њорун фармуда буд, то хонаи неку аз 
бањри ў сохта карданд ва ўро неку њамедоштанд, то њафт моњ. 
Пас љурм бар вай нињод, ки «дайламиён ба наздики ту њамеоянд 
ва байъат њамеситонанд» ва ўро бад-ин љурм ба зиндон боздошт. 
Ва бифармуд, то зањр андар таъом карданд ва бад-ў бидоданд 
андар зиндон, то бимурд. 

Ва Њорунаррашид мар Баромакаро ба хештан наздик кард, 
хосса Яњё ибни Холиди Бармакро бо чањор писар, чун Љаъфару 
Фазлу Муњаммаду Мўсо ва эшонро бикашид ва бузург гардонид 
ва ба њадде бирасонид, ки аз он бузургтар њадд натавонад буд. 
Ва Яњёро падар хонд ва Љаъфарро бародар хонд ва вазорат 
эшонро бидод ва њамаи кор ба тадбири эшон кард ва дасту 
ќаламу забони эшон бар њамаи мусалмонон мутлаќ кард. Ва 
эшон њеч таќсир накарданд аз насињат кардан мар ўро ва саховат 
кардан бо мардумон ва фарёд расидан андар мондагонро. Ва 
ахбори эшон худ маълум аст. Охир њам бевафої кард ва ба 
гуфтори душманон бар эшон таѓйир кард ва эшонро бељурме 
љурм кард ва њамаи молу милки эшон бистад ва эшонро ба 
зортарин уќубатњо бикушт. 

Ва сабаби таѓйири Њорун он буд, ки мар Љаъфари Яњёро ба 
ѓоят дўст доштї ва хоњаре доштї Аббоса ном, ўро низ сахт дўст 
доштї ва чун ба маљлис биншастї, фармудї, то парда фурў овех-
тандї, бар як љониб Љаъфар нишастї ва бар дигар љониб 
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Аббоса, то Њорун њар ду танро њамедидї. Чун рўзгоре бар ин њол 
баромад ва Њорун сутўњ гашт, Љаъфарро гуфт: «Ман хоњари хеш 
ба ту дињам, бад-он шарт, ки бо вай сухан нагўйї ва бо вай њеч 
гуна наздикї накунї». Ва Љаъфар њам бар ин љумла замон кард. 
Ва Аббоса неку зане буд ва Љаъфар њамчунон баѓоят неку марде 
ва чун ба як маљлис биншастандї ва низ якдигарро њалол буд-
анд, сабр намонд. Пас андар сирр њилат сохтанду гирд омаданд 
ва Аббосаро аз Љаъфар фарзанде омад ва ўро пинњон кард. Ва 
Зубайда хабар ёфт ва пеши Њорун бигуфт, ки Аббосаро аз 
Љаъфар фарзанде омад ва ба Макка фиристод. Њорун кас фирис-
тоду маълум гардонид ва чун ошкоро шуд, Њорун мутаѓайир шуд 
бар Љаъфар. 

Ва бар ў душманон роњ ёфтанд мар тазрибу тањриш ва бад 
гуфтанро ва пеши Њорун мар Љаъфар ва Бармакиёнро бад гуф-
тан гирифтанд ва њамегуфтанд, то дили ў ба якборагї мутаѓайир 
гардониданд ва пас њамаро бикушту нест кард, њамчунон ки 
асари эшон намонд андар љањон. 

Ва чун эшон њама нест гаштанд, халалњо андар кори 
мамлакат роњ ёфт ва кас набуд, ки онро ба салоњ овардї ва ё 
андар он тадбире кардї ва њоли дахли байтулмол рўй ба нуќсон 
нињод ва Њорун аз карда пашемон шуд ва суд надошту кор аз 
даст бишуда буд. 

Ва Рофеъ ибн ал-Лайс ибни Наср ибни Сайёр амири Самар-
ќанд буд ва чун молу зайъат аз вай бихостандї, надод ва исён 
падид кард. Ва Њорун Њарсама ибни Аъйанро, ки амири Хуро-
сон буд, бифармуд то бо Рофеъ њарб кард. Рофеъ Њарсамаро аз 
дари Самарќанд битохт ва тоъат надошт. Ва чун хабар ба Њору-
наррашид расид, бо заљар гашт ва лашкар бисохту сўйи Хуросон 
омад. Ва чун ба Кирмоншоњ расид, Маъмунро бо дањ њазор 
сувор пеш бифиристод ба Марв ва аз паси ў ба як моњ бирафт ва 
чун ба Тўс расид, он љо фармон ёфт. 

Ва пеш аз вафот ба њаљ рафта буд ва њамаи њољиёнро, ки аз 
њамаи љањон омада буданд, байъати писарони хеш Муњаммад ва 
Маъмуну Муътаман бистада буд ва њар серо валиањд карда буд. 
Вилоятњо ќисмат карда буд: Ироќу Яману Њиљоз ва баъзе аз 
Шом мар Муњаммад Аминро ва Хуросону Мовароуннањр ва 
Њинду Синд ва Нимрўзу Кобулу Зобулистон мар Абдуллоњ Маъ-
мунро ва баъзе аз Шом ва Маѓрибу Озарбойљон ва диёри Руму 
Занљ ва Њабаш мар Муътаманро ва бар ин љумла мањзарњо 
набишта буд ва њољиёнро гувоњ карда буд. Ва яке мањзар ба 
каъба бинњод ва њар писареро яке аз ин нусхат бидод. 
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Ал-Амин. Ў Абуабдуллоњ Муњаммад ибни Њорунаррашид 
буд. Ва чун Рашид ба Тўс расид, пеш аз он ки фармон ёфт, Фазл 
ибн ар-Рабеъ ва Солењро гуфт: «Ин мол, ки ба Хуросон овардам, 
мар Маъмунрост, бад-ў расонед, ки ман аз бањри ў фаровон мол 
бигзоштам». Эшон бар васияти вай кор накарданд ва хиёнат 
карданду сипоњ бикашиданд ва хазинањо бардоштанду ба Баѓдод 
шуданд. Ва он сипоњу хазоин пеши Муњаммад ал-Амин бурданд. 
Ва аз њамаи лашкар байъат ситада буданд. Ва ал-Амин эшонро 
бар карда ва лашкарро бар карда ва лашкарро дирами байъатї 
бидод. 

Ва Маъмун аз молу хазинаи падар мањрум монд ва сўйи Њар-
сама фиристод, то бо Рофеъ сулњ кард ва аз Самарќанд бозомад. 
Ва Маъмун андар Хуросон адл бигустард ва расмњои неку нињод. 
Ва ба шањри Марв андар саройи Шойгон биншаст ва њар рўз 
андар масљиди љомеъ омадї ва мазолим кардї ва аламњо ва 
фуќањоро биншондї ва сухани мазлумон бишнидї ва доди эшон 
бидодї ва яксола хирољ бахшидї. 

Ва Муњаммад Амин ба тараб машѓул шуд. Њамаи кори 
подшоњї ба Фазл ибн ар-Рабеъ буд ва рўзњо бигзашт, ки кас ўро 
надидї аз мастиву лањв. Ва чун якчанде бигзашт, Амин мар 
бародари хеш Муътаманро ба Баѓдод овард ва чун Маъмун ин 
хабар бишнид, њазми128 хеш бигирифт. Ва Фазл ибн ар-Рабеъ 
дили Муњаммад Амин бар Маъмун табоњ кард ва ўро аз ањд 
бигардонид ва Амин ќасди он кард, ки валиањд мар писари 
хешро кунад ва Маъмунро халъ кунад. Ва Фазл ибн ар-Рабеъ мар 
Алї ибни Исо ибни Моњонро129 бо хештан ёр кард ва њар ду тан 
њамегуфтанд, то дили Амин бигашт. 

Пас расулон фиристод сўйи ў ва нома набишт, ки «хештанро 
халъ кун, ки ман писари хештанро байъат кардам». Маъмун 
иљобат накард. Чун хабар ба Амин расид, Алї ибни Исоро бо 
панљоњ њазор сувор ба њарби ў фиристод ва кас ба Макка фи-
ристод, то он мањзар, ки Рашид набишта буд, биёварданд ва пора 
кард. Ва чун Маъмун хабари омадани Алї ибни Исо бишнид, бо 
Фазл ибни Сањл тадбир кард, ки ба њарби ў киро бифиристад. Ва 
Зубон - мунаљљими аљамї гуфт, ки «касеро бояд фиристод, ки 
якчашм бошад ва номи ў чањор њарф бувад». Ва бар ин гуна 
Тоњир ибн ал-Њусайн буд. Ўро бихонду гуфт: «њар чанд бихоњї 
сипоњ бибар». Тоњир гуфт: «чањор њазор мард хоњам ва зиёда аз 
ин нахоњам». Пас мардон бигузид ва аз Марв берун омад. Ва чун 

                                                 
128 њарами  
129 Њомонро  
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ба Рай расид, Алї ибни Исо фароз расид ва миёни Ќистона ва 
Мушкўй њарб кард. Ва он њарб дертар бидошт, ки Алї ибни 
Исоро бикуштанд ва сари ў бардоштанд ва сўйи Маъмун 
фиристод. 

Пас Амин мар Абдуррањмон ибни Љабаларо бо бист њазор 
мард бифиристод ва чун ба Њулвон расид, Тоњир он љо расида 
буд, баровехтанд, Абдуррањмон њазимат шуд ва андар њисори 
Њамадон шуд ва ду моњ њисор дошт, охир зинњор хост ва берун 
омад. Пас Абдуллоњ ибни Муњаммад ал-Њарашї130 ба мадади 
Абдуррањмон омад бо ду њазор сувор. Ва Абдуррањмон бо Тоњир 
њилате сохт ва нома бар ў арз кард ва гуфт: «Эшонро ба лашкари 
хеш биёр то сипоњ ва ёри ту бошанд». Чун биёмаданд, шабехун 
карданд ва бар лашкари Тоњир кўфтанд ва аз лашкар бисёр 
бикуштанд. Ва чун Тоњир воќиф шуд, лашкарро барнишонд ва 
њарбе азим кард. Охир Абдуррањмон кушта шуд ва сари ў ба 
Маъмун фиристод. 

Пас Муњаммад ибни Язид ва Абдуллоњ ибни Њамид ибни 
Ќањтабаро фиристод бо чињил њазор мард ва ба Хониќин фуруд 
омаданд бар якманзилии Њулвон. Ва Тоњир њилат кард ва хилоф 
андар эшон афганд, ки «Амин њаме ба Баѓдод њашамро мол 
бахшид ва шуморо ба љон берун фиристод». Њам бозгаштанд ва 
Тоњир Њулвон бигирифт ва хабар ба Маъмун фиристод. 

Ва њашами шањр ба Баѓдод бишўриданд ва Њусайн ибни Алї 
ибни Исо лашкарро барангехту гуфт: «Аз Амин кор барнаёяд, ки 
ба тарабу нобакорї машѓул аст» ва хештанро ба саройи Муњам-
мад Амин афганд. Ва ўро берун оварданд ва ба саройи Зубайда 
биншонданд ва банд бар пойи ў бинњоданд ва байъати Маъмун 
бистаданд. Ва чун сипоњ дирами байъатї хостанд, Њусайн гуфт: 
«то аз халифаи Маъмун масъалат кунам». Гуфтанд: «нахоњем» ва 
шаѓаб карданд ва Муњаммад Аминро берун оварданду боз ба 
хилофат биншонданд ва банд аз пойи ў бардоштанд ва бар пойи 
Њусайн бинњоданд. 

Пас якчанде баромад, Тоњир ба дари Баѓдод биёмад ва Њар-
сама низ баробари Тоњир биёмад ва Баѓдодро бар Амин њисор 
карданд ва њар рўз њарб њамекарданд. Ва куштани бисёр њамебуд 
ва шањр бар мардумон танг шуд. Ва манљаниќњо бинињоданд ва 
ба тадриљ пештар њамеомаданд, то ба саройи Амин расиданд. Ва 
кор бад-он љо расид, ки андар саройи Амин таом намонд ва ў 
бимонд бо тане чанд аз хоссагони хеш ва мутањаййир шуд ва низ 
шањриён ёрї надоданд ва на мавлоён. 

                                                 
130 Ал-Њарасї 
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Пас руъќа набишт сўйи ў ки «ман ба наздики ту оям». Њар-
сама ўро иљобат кард ва Амин андар шаб берун омад бар љониби 
Даљла ва андар завраќ нишаст. Ва Тоњир хабар ёфт, њамаи 
соњили Даљла бигирифт ва бифармуд, то санг бар он завраќњо 
њамезаданд ва њамешикастанд, то он завраќи Амин ва Њарсама 
шикаста шуд. Ва каштибон Њарсамаро бигирифт ва Амин ба об 
фурў шуд. Ва Амин ошно неку донист, ба ошно бар кирона омад. 
Ѓуломе аз они Тоњир ўро бигирифт ва мар Тоњирро хабар бидод. 
Тоњир мар он ѓуломро фармуд, то ўро ба харпуштаи хеш барад 
ва кас фиристод, то сари ў бигирифтанд ва пеши Тоњир оварданд 
ва Тоњир сўйи Маъмун фиристод. 

Дигар рўз он хабар андар њамаи лашкар ва шањри Баѓдод 
шоеъ гашт. Тоњир фармуд, то нидо карданд андар Баѓдод, ки 
«Иман бошед ва дил ќавї доред». Њама иман гаштанд ва берун 
омаданд ва дарњо бигушоданд ва халќ биёрамид ва низ аз 
лашкариён ранље набуд. 

Маъмун. Ў Абулаббос Абдуллоњ ибни Њорунаррашид буд. 
Ва чун сари махлуъи Муњаммад ал-Амин бад-ў расид, бигирист 
бар марги бародар. Ва њамон љо ба Марв ќарор кард ва Баѓдод 
ба Тоњир ибн ал-Њусайн бигзошт ва худ ба Марв мустаќарр сохт. 
Ва Тоњир байъати ањли Ироќу Яман ва Њиљозу Шом бистад аз 
бањри Маъмун. Ва Фазл ибни Сањл мар Маъмунро гуфт: «Моро 
ба Баѓдод бояд рафт ва подшоњиро ба вољибї бояд забт кард, ки 
ин машриќ аст ва кори маѓриб бохалал бошад, агар ин љо бошем 
ва агар ба Баѓдод бошем, Баѓдод бар миёна аст, аз њар ду љониб 
темор тавонем дошт». Маъмун фармон накард; Хуросон ўро хуш 
омада буд. 

Ва шуѓли Ироќ ба Тоњир бигузошт. Пас хориљие берун омад 
ба замини Ањвоз, номи ў Наср ибни Шабас ибни Рабъї, аз 
мењтарони хавориљ ва Раќќа аз вилояти Љазира бигирифт. Ва 
Тоњир ба Маъмун набишт. 

Чун Маъмун бо Фазл ибни Сањл тадбир кард, гуфт: «Пеш аз 
ин боист рафт ва агар не акнун бирав». Маъмун гуфт: «Тоњир 
кифоят кунад». Фазл гуфт: «Ироќ зоеъ монад». Маъмун ўро 
гуфт: «Касе фирист, то темори Ироќ бидорад». Фазл гуфт: «Як 
роњ, ки чунин аст: Њасан ибни Сањл, бародари маро бифирист». 
Њасан марде дабир буд, ўро ба Ироќ фиристод ва фармуд, то 
Тоњир ба Раќќа равад ва бо Наср ибни Шабас њарб кунад. Ва 
Тоњир бирафт ва Раќќа бар Наср њисор кард ва њарб бикард. Ва 
андар ин ваќт марде ба Кўфа берун омад, номи ў Муњаммад ибни 
Иброњим ибн ал-Њусайн ибн ал-Њасан ибни Алї ибни Абитолиб, 
разийа-л-Лоњи анњум, ки ўро ба лаќаби Ибни Таботабо бигуф-
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тандї ва мардумонро даъват кард бирризо мин оли Муњаммад, 
салла-л-Лоњу алайњим ва саллам. Ва Абусуройо , ки ѓуломи 
Њарсама буд ва Њасан ибни Сањл ба омори мардангораш 131 номи 
ў бияфганд, тавфир накард ва аз он бисёр хашами Баѓдод 
бияфканд ва он њама бо Абусуройо ба Кўфа шуданд ва даъвати 
Ибни Таботабо ошкоро карданд ва алавиёнро нусрат карданд ва 
Яману Кўфаву Басра гирифтанд. 

Ва Абусуройо аз бузургони хавориљ буд, аз фарзандони 
Њонї ибни Ќабисат аш-Шайбонї. Ва Њасан ибни Сањл Зањир 
ибн ал-Мусайабро бо њазор сувор ба њарби ў фиристод. Абу-
суройо он ду њазор суворро њазимат кард ва бисёр бикушт ва ди-
раму динор ва сутуру силоњи эшон ѓорат кард. Ва чун Ибни 
Таботабо он мол аз Абусуройо бихост, ўро хашм омад, мол 
надод ва он шаб ўро зањр бидод ва андар он шаб бимурд. 

Пас Абусуройо кўдаке алавиро биншонд, номи ў Муњаммад 
ибни Алї ибни Зайд ибни Алї ибн ал-Њусайн ибни Алї ибни 
Абитолиб, разийа-л-Лоњи анњум. Ва Њасан ибни Сањл Убайд 
ибни Муњаммад ал-Марврўдиро бо чањор њазор мард ба мадади 
Зањир фиристод. Абусуройо биёмаду њарб кард ва Убайдро 
бикушту лашкарашро њазимат кард. Ва њамаи алавиёнро аз 
атроф бихонд ва худ пеши ин алавї биистод ўро амиралмуъ-
минин ном кард ва номи Маъмун аз хутба бияфганд ва љомаву 
алам испед кард ва бар дирам «Инна-л-Лоња юњуббу-л-лазина 
юќотилуна фї сабилињи саффан, каанањум бунёнун марсусун»132 
набишт ва аз Кўфа ба Восит омад, бигирифт. Ва Абдуллоњ ибни 
Саъид ал-Харашї амири Восит аз пеши ў бигурехт. Ва чун ваќти 
њаљ омад, кас ба Макка фиристод ва амири Маъмунро берун 
кард ва ба Мадина њамчунин ва њаљ бар мардумон табоњ шуд. 

Ва Њарсамаро ба њарби Абусуройо фиристоданд ва гуфтанд: 
«Ин ѓуломи ту буд, магар ўро ба даст тавонї овард». Ва Њарсама 
Кўфа ва Воситу Мадоин аз вай бистад ва ба Басра шуд. Ва Њасан 
ибни Сањл мар Саъидро бо сипоњи хуросонї бифиристод ва 
Њусайн ибни Алии Бодѓисиро бар эшон солор кард. Ва Њусайн 

                                                 
131 Дар ҳарду нусха: «бидор мардонгоришӣ»?, ки «бидор хурд ангоришӣ»? табъ 
кардаанд. Қироати ин калимот мавриди тааммул аст. Ҳадси ман ин аст, ки дафтари 
эҳсоияи лашкар мақсад бошад, чи мору омор дар истилоҳоти Сосонӣ шумор ва 
эҳсоия аст ва «мардонгориш» шумору адад ва миқдори марди лашкар бошад, ки 
чамъан аз он дафтаре мақсад бошад, ки номҳои лашкариёнро дар он менавиштаанд 
ва Гардезӣ гӯяд, ки номи Абосуройоро аз ҷамъи лашкариён берун кард ва тавфир 
нанамуд ва танхоҳу маош надод. Табарӣ низ ҳамин мақсадро бо ибороти дигар 
навиштааст (А.Ҳ.)  

132 Сураи Саф (61:4). 



114 

бо Абусуройо њарб кард ва ўро њазимат кард ва Абусуройо ба 
хонаи хеш ба Љазира бишуд. Ва амири Љазира Њамод ал-Киндї 
буд аз љињати Њасан ибни Сањл. Чун Абусуройо ба хонаи хеш ба 
Љазира бишуд, ўро ва њар ки бо ў буд, бигирифт ва банд карду ба 
наздики Њасан ибни Сањл фиристод. Њасан фармуд, то њамаро 
гардан заданд ва сари Абусуройо ба Маъмун фиристод. Ва Зай-
дуннори Алавиро низ бифиристод ва ин Зайд алавї буд сахт 
берањм ва ситабрдил ва њар касро, ки ба наздики ў овардандї аз 
асирон бифармудї, то андар оташ андохтандї. 

Ва Њасан ибни Сањл амирии Яман мар Муътасим бародари 
Маъмунро бидод ва Њарир ал-Аќилї бо ў њарб кард ва андар он 
њазимат ба роњи Яман бимурд. 

Ва чун Маъмунро дил аз Абусуройо фориѓ шуд, Њасан ибни 
Сањл амирии Шом ба Њарсама ибни Аъйан бидод ва Њарсама 
напазируфт ва хост, ки ба наздики Маъмун шавад. Ва Њасан ўро 
дастурї надод ва Њарсама бе дастурии ў аз Кўфа ба Њамадон 
шуд ва аз он љо сўйи Хуросон шуд ва гуфт: «Сухани хеш пеши 
амиралмуъминин бигўям». Ва њарчанд Њасан ибни Сањл пеши ў 
фиристод, Њарсама иљобат накард ва бознагашт. Пас Њасан 
бародари хеш Фазлро (набишт, ки агар Њарсама пеши Маъмун 
ояд), ўро бар мо мутаѓайир хоњад гардонид. Ва чун Фазл он нома 
бихонд, андар истод ва пеши Маъмун масовии Њарсама њаме-
гуфт, бефармонии ў шарњ њамедод, то Маъмун нома набишт ба 
Њарсама, ки «бозгард». Њарсама бознагашт ва фармон накард ва 
Фазл њаме тањриз кард (…. 

ал-Муътасим Биллоњ….) ки мардумони Сипоњон ва Њамадо-
ну Мосабдон133 андар дини хуррамї шуданд ва мазњаби Бобаки 
хуррамдин гирифтанд ва лашкари анбуњ бар Бобак гирд омад. 
Муътасим мар Исњоќ ибни Иброњимро, ки амири Баѓдод буд, ба 
њарби эшон фиристод. Ў бирафт ва бо хуррамдин њарб кард ва 
шаст њазор мардро аз эшон бикушт ва боќї бигурехтанд ва зами-
ни Озарбойљон ва Армения бистаданд. 

Ва марде берун омад ба Толиќони Марв ва номи ў Муњам-
мад ибн ал-Ќосим ибни Муњаммад ибни Алї ибн ал-Њусайн 
ибни Алї ибни Абитолиб, разийа-л-Лоњи анњум ва мардумонро 
даъват кард ила-р-ризо мин оли Муњаммад ва бисёр кас иљобат 
карданд. Абдуллоњ ибни Тоњир сипоњ фиристод, њамаро њазимат 
карданд, ё Абдуллоњ худ он њамаро њазимат кард ва Муњаммад 
ибн ал-Ќосим бигурехт. Ва Абдуллоњ ду њазор дирам бипа-
зируфт, то ўро бигирифтанд ва наздики Абдуллоњ оварданд ва 

                                                 
133 Мосандон 
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Абдуллоњ ўро наздики Муътасим фиристод. Ва Муътасим фар-
муд, то ўро ба саройи Масрур ал-кабир боздоштанд. Пас шиъаи 
ў боми хона сўрох карданд ва ўро бурданд. 

Ва андар ин ваќт Самоќи Зут берун омад бо ќавме аз зутиён 
ва Басра бигирифтанд. Ва Муътасим мар Аљиф ибни Анбасаро134 
бифиристод, то њафт моњ бо зутиён њарб кард ва эшонро њазимат 
кард ва бисёре аз эшон бикушт ва бист њазор ба Баѓдод андар 
овард ва њамаро ба бардагї бифурўхтанд. 

Ва дили Муътасим аз будан андар Баѓдод бигирифт ва бо 
Масрури ходим тадбир кард. Масрур ўро њидоят кард ба 
Сомира. Ва Муътасим фармуд, то шањри Сомира бино афганд-
анд ва аз он бино ниме Фазл ибни Марвон ал-вазир тамом карда 
ва ниме Муњаммад ибни Абдулмалик аз-Зийот ва чун тамом шуд, 
љойи бас хубу хуррам омад. Чунин гўянд, ки њазор бор њазор 
динор андар бино сарф шуд. 

Ва чун лашкари ислом сўйи хуррамдинон мутавотир гашт, 
Бобаки хуррамдин заъиф гашт. Пас, аз малики Рум истиъонат 
хост ва малики Рум ба нусрати Бобак берун омад ва шањри 
Зибатаро вайрон карду бозгашт. Ва чун хабар ба Муътасим 
расид, заљар гашт ва бад-он сабаб, ки њамаи сипоњ ба њарби 
Бобак машѓул буданд, чизе нагуфт. Ва чун Афшин аз њарби 
Бобак бозомад, Муътасим пурсид, ки «аз шањрњои Рум кадом 
тавонгартар?» Гуфтанд: «Аммурия, ки дорулмулки Рум аст» 

Пас, Муътасим бифармуд, то сози ѓазои Рум карданд, аз 
силоњњои гуногун ва манљаниќњо ва њавзњои адим ва олатњои 
њарбу сафар, чунонки њеч халифате насохта буд ва аз Баѓдод 
бирафт ва ба Тарсус шуд ва аз он љо лашкар таъбия кард ва 
ќасди Аммурия кард ва андар Рум шуд. Ва чун ба Нањр ал-кабир 
расид, сипоњро cе кард: яке худ рафт ва дудигар ба Ашнос бидод 
ва cедигар ба Афшин бидод ва фармуд ки «ба роњњои мухолиф 
биравем ва ѓазв њамекунем ва ба Аммурия гирд ойем». Ва чун ин 
фављ мутафарриќ шуда буданд, хабар оварданд, ки малики Рум 
аз љой бирафт. 

Муътасим бад-он ду сипоњ нома кард, ки «яке бар љой 
бибошед, то ман ба шумо бирасам». Ва малики Рум бо Афшин 
баробар шуд ва баровехтанд ва њарб карданд. Афшин малики 
Румро њазимат кард ва пеши Муътасим бозомад ва Муътасим ба 
омадани Афшин ва расидани хабар шод шуд ва њамаи лашкар 
рўй ба Аммурия нињоданд ва Аммурияро њисор карданд, ки 
њисоре бас муњкам буд, њама аз санг сохта. Ва як љой рахна буд, 

                                                 
134 Атба  
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бад-он љониб рахна карданд ва њисор бистаданд ва Ботис, амири 
њисорро асир гирифтанд ва њисор вайрон карданд ва моле азим 
аз он љо бардоштанд ва рўй сўйи Ироќ нињоданд. 

Ва андар роњ Аљиф ва Амр мар Муътасимро хилоф карданд 
ва бо Аббос ибн ал-Маъмун байъат карданд ва ќавмеро бигар-
дониданд ва ќасди он карданд, ки Муътасимро андар роњ фурў 
гиранд. Ва фурсат њамељустанд, иттифоќ наюфтод, то хабар ба 
Муътасим расид, њамаро бигирифту бикушт. Ва Аббосро таом 
бисёр бидод, то бихўрд ва фармуд, то об надодандаш, то аз 
ташнагї бимурд ва дигаронро њамчунин ба гуногун уќубатњо 
бикушт. 

Ва Бобаки хуррамдин андар вилоят бисёр табоњї кард ва 
бисёр мардумро аз роњ бибурд. Ва нишасти ў андар кўњњои тангу 
торик буд ва љойи сардсер. Ва чун лашкар он љо шудї, бо он 
хуррамдинон муќовимат надонистї кард, аз табоњии љой ва аз 
сардии њаво ва њар чизе. Ва фасоди Бобак бисту ду сол бардошт. 
Ва Муътасим мар Муњаммад ибни Њамид ат-Тўсиро бифирис-
тод, њазимат шуд. Ва Абдуллоњ ибни Тоњир низ бирафт, чун 
њадиси Хуросон пеш омад, ў Хуросонро бар њарби Бобак ихтиёр 
кард. Ва Иброњим ибн ал-Лайсро низ бифиристод, њазимат шуд. 
Пас Афшинро бифиристод, ки сарњанге бузург буд ва аз Ушрус-
на буд, вилояти Мовароуннањр ва он љо маликро афшин хонанд. 
Номи ў Хайзар ибни Ковус буд. Ва Афшин бо бародари хеш ва 
хешони хеш Девбидод ибни Зардушт ва ёрони эшон бирафт ва 
Бобак Исмат ибни Абисаъидро бо cе њазор мард пеши Афшин 
фиристод. Ва Муњаммад ибни Муѓийра Исматро бо дањ сарњанг 
ба њисори хеш мењмонї сохт ва њамаро бикушт ва Исматро бар 
девори њисор оварду гуфт: «Дигар сарњангонро овоз дењ ва агар 
не, туро бикушам». Ў сад танро аз он сарњангон ва пешравони 
сипоњ овоз бидод, њама андар њисор омаданд, ягон-ягон 
њамедаромаданд ва њамекуштанд, то њамаро бикуштанд. Пас 
Исматро бо он сарњои сад тан ба наздики Афшин фиристод ва 
Афшин ба наздики Муътасим фиристод. 

Ва Афшин бар сари дара биншаст њафт моњ, ки андар он 
тангњо натавонист рафт. Ва њаво сард шуд ва Афшин заљар гашт. 
Ва пас ба њила кардан машѓул шуд ва нома набишт ва аз Муъ-
тасим мол хост. Ва Муътасим ба суњбати Буѓо сад харвор дирам 
фиристод. Ва Афшин ба наздики Бобак кас фиристод ва 
бифармуд ўро, то ба семанзилї фуруд ояд ва худ аз сари дара 
бирафт ва бифармуд, то он мол ба якманзилї биёварданд ба рўз 
ва шаб бозгардонид ва худ бо сутурон ба сари дара омад. Ва 
Бобак хабари мол овардан ва бархостани Афшин ёфта буд, пас 
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Бобак ба сари дара омад бо панљ њазор мард ва бо Буѓо баро-
вехт. Ва Афшин аз пас андар омад ва бисёр кушиш кард. Ва Бо-
бак бигурехт ва њазор мард кушта шуд. Ва Афшин аз сари дара 
бо понздањ њазор мард андар он дарањо ва тангњо шуд ва ба њазм 
мерафт. Ва Буѓо ва Муњаммад ибни Муѓийраро бо панљ њазор 
мард пеш бифиристод ва худ бо панљ њазор мард њамерафт ва 
панљ њазор марди дигарро таъбия кард ва фављ-фављ бар сари 
кўњњо њамеронд. Ва Бобак хабар ёфт, бо ду њазор мард берун 
омад ва шабехун кард ва бар фављ заду эшонро њазимат кард. 

Ва Афшин ба Ардабил бишуд ва Буѓо ва бародари Афшин 
низ лахте биёвехтанду бирафтанд ва ба Ардабил омаданд. Ва 
зимистон он љо буданд. Ва чун бањор омад, Муътасим зар фирис-
тоду моли бисёр. Рўй ба Бобак нињоданд ва андар дара шуданд 
ва пеши њисори Бобак лашкар фуруд оварданд, сї њазор мард бо 
силоњ ва олати тамом. Ва пайваста њарб њамекарданд, то ќавми 
Бобак маќњур гаштанд ва бисёре аз эшон кушта шуданд ва боќї 
њамегурехтанд, то њамаи ќавм бигурехт ва Бобак бимонд бо тане 
чанд аз наздикони хеш. 

Ва чун он њисор сахт холї шуд, ў низ бо бародару наздикони 
хеш аз њисор берун омаду бигурехт ва њам андар он кўњњо пинњон 
њамебуд. Ва мусалмонон он њисорро вайрон карданд ва Бобакро 
њаме талаб карданд ва дидбонњо андар сари роње биншонданд. 
Ва Бобак андар миёни он кўњњо ва дарахтон буд, то сутўњ гашт 
ва маќњур шуду дармонд. Пас фурсат њамељуст, то дидбонон 
нимрўзї њамебихуфтанд, ў аз кўњ берун омад ва бар эшон 
бигзашт ва сўйи њисоре омад ва….. 

(Ал-Муътазид….. Ањмад) ибни Абдулазизро фармуд, то бо 
Рофеъ њарб кард ва шањри Рай аз вай бистад. Ва Шамила135 номе, 
ки даъвати алавиён њамекард, ўро бигирифт ва аз вай бипурсид, 
ки «киро даъват кунї, рост бигўй, то туро озод кунам ва агар 
нагўйї, бикушамат». Шамила гуфт: «Агар маро бар оташ кунї 
њам, нагўям». Бифармуд, то бар чўби хайма ўро бибастанд ва бар 
оташ гардониданд, то бимурд ва пас аз он бар дораш карданд. 

Ва банї Шайбон андар бодия осї шуданд ва роњњо њаме-
заданд ва фасоди бисёр њамерафт аз эшон. Муътазид ба тани хеш 
он љо рафт ва он љо тадорук кард ва он њама муфсидонро ќањр 
кард ва ќабилањои эшон ѓорат кард. Ва чандон мол ёфтанд, ки 
онро андоза падид набуд ва чандон ѓаноим ёфтанд, ки гўсфанде 
ба дираме ва уштуре ба панљ дирам фурўхтанд ва сомитро ќиёс 
набуд. 

                                                 
135 Сулайма 
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Ва Наврўзи муътазидї ў нињод ва аз урмузди фарвардин ба 
ёздањуми њазирон бурд. Ва сабаб он буд, ки Муътазид ба шикор 
рафта буд; ва бистгонии њашам бар моли хирољ итлоќ карда 
буданд ва бар раъоё њамерасид, ки њанўз ѓалла нарасида буд. Ва 
чун пеши Муътазид бигуфтанд, ўро нохуш омад, гуфт: «ин њама 
баротњо ба девон бозбаред ва мол аз хазина бистонед». Пас ва-
зирро ва ањли девонро мисол бидод, ки хирољ бад-он ваќт итлоќ 
кунанд, ки ѓалла бирасад ва дасти раъият гушода шавад. Пас ба 
фармони ў Наврўзро ба ёздањуми136 њазирон бурданд ва он рўз 
ифтитоњи хирољ карданд ва он расм бимонд, то бад-ин ѓоят њам 
ин расм бимонда аст. 

Ва дигар расм дошт, ки њаргиз њеч алавиро накуштї. Ва 
чунин гуфт, ки «шабе мар Алї ибни Абитолибро, алайњи-с-са-
лом, ба хоб дидам, ки маро гуфт: «фарзандони моро њурмат дор» 
ва кананде маро бидод ва се бор бар замин задам. Гуфт: «ба 
адади ин захм фарзандони ту халифа бошанд» ва ман назр 
кардам, ки њеч алавиро наёзорам». Ва Њасан ибни Зайд, доъии 
алавии табаристонї137 њар соле се њазор динор ба Баѓдод фирис-
тодї, ба наздики марде порсо, то он мол ба алавиён бидодї. Чун 
Муътазид хабар ёфт, он мардро гуфт: «пинњон мадењ ва ошкоро 
бидењ» ва касро аз он манъ накард. 

Ва девони маворис ў бардошт. Њар киро аќаба намондї, 
хостаи ў ба завї-л-арњом бидодандї. 

Ва фарзандони Ањмад ибни Абдулазиз ба Сипоњон осї шуд-
анд ва Муътазид падарро бифиристод, то бо эшон њарб кард ва 
Сипоњон бистад. Ва Рофеъ ибни Њарсама бо Амр ибни Лайс њарб 
кард ва Амр ўро њазимат кард ва ба Нишобур омад. Рофеъ шањр 
бигирифт ва Амр ибни Лайс бар аќиби ў биёмад ва ўро аз 
Нишобур битохт. Рофеъ ба Хоразм шуд. Хоразмшоњ ўро бикушт 
ва сари ў сўйи Амр ибни Лайс фиристод ва Амр сўйи Муътазид 
фиристод. Ва Муътазид бад-он шод шуд ва Амрро бад-он шукр 
кард. Ва њар соле Амр ибни Лайсро панљ њазор бор њазор дирам 
матоъи њиндї ва туркї будї, чун самуру санљобу боз ва уду 
мушку сандал ва дорљошок ва чањор бор њазор њазор дирам наќд 
будї. 

Ва ба рўзгори Амр ибни Лайс Мовароуннањр Ањмад ибни 
Исмоил138 дошт ва Амр вилояти Мовароуннањр аз Муътазид 
бихост ва Муътазид ањди он бад-ў фиристод. Амр ќасди Ањмад 
кард ва ба Балх омад ва Ањмад ибни Исмоил ногоњ аз об 
                                                 

136 понздањум 
137 Табаристон 
138 Исмоил ибни Ањмад 



119 

бигузашт ва шабехун кард ва Амрро бигирифту банд кард ва ба 
наздики Муътазид фиристод. Ва Муътазид сахт шодмона гашт 
ва он фатње буд мар Муътазидро, њарчи бузургтар. 

Ва Муътазид хост, ки бар Муовия ва Язиду Бусуфён бар мин-
барњо лаънат фармояд ва чун номањо фармуд набиштан ба њамаи 
мусалмонї Убайдуллоњ ибни Сулаймон ибни Вањаб ўро фурў 
дошт ва аз он манъ кард. 

Ва ба рўзгори ў ба Омид ва Майёфориќин марде осї шуд, 
номи ў Муњаммад ибни Ањмад ибни Исо ибни Шайх139 ва 
Муътазид ба тани хеш бирафт. Ва Муњаммад шањр њисор кард ва 
се моњ Муътазид бар дари њисори ў биншаст, то Муњаммад дар 
њисор сутўњ шуд ва алаф намонд ва мардумон омаданд ба хурўш 
аз беалафї. Пас Муњаммад аз Муътазид зинњор хост. Ўро зинњор 
дод ва худ сўйи Баѓдод омад. 

Ва ќарматиён ба Бањрайн омаданд ва аз он љо андар бодия 
рафтанд ва бар роњи њољиён омаданду фасодњо карданд ва њуљ-
љољро аз Макка боздоштанд. Ва Муътазид мар Муниси ходимро 
бифиристод. Пас бар дор кардандаш ва низ њам андар рўзгори ў 
њеч ќарматї наёрист сар аз љой бар кардан. 

Ва чун њамаи корњои подшоњї рост кард ва аз дари Рум боз-
омад, фориѓдил биншаст ва ду сол андар он фориѓдилї рўзгор 
ёфт ва пас андар санаи тисъ ва самонин ва маътин (289 њ.) 
бимурд. 

Ал-Муктафї Биллоњ. Абумуњаммад Алї ибни Ањмад ал-
Муътазид буд. Ва андар ин ваќт, ки Муътазид фармон ёфт, ў ба 
Раќќа рафта буд ва Ќосим аз Баѓдод кас фиристод, ўро бихонд. 
Ва чун аз Амр ибни Лайс пурсид, гуфтанд, зинда аст. Муктафї 
шодмона гашт. Сабаб он буд, ки андар он соле, ки ў ба Рай буд, 
Амр ўро њадяњои бисёр фиристод ва хост, ки он хидматро 
њаќгузорї кунад. Ва чун Ќосим он бишнид, битарсид ва кас 
фиристод, то таом аз ў бозгирифтанд, то аз гуруснагї бимурд ва 
Муктафиро гуфтанд, ў бимурд. 

Ва Бадр ал-Кабир ба Порс буд. Ќосим хост, ки хилофат аз 
фарзандони Муътазид бибарад ва ин сирр бо Бадр бигуфт. Бадр 
бар вай инкор карду гуфт: «Амиралмуъмининро њуќуќе бошад, 
ман худовандзодаи хешро биншонам». Ва Ќосим аз вай хашм 
гирифт ва чун Муктафї биншаст, Ќосим тазриб ва тањриш 
њамекард, ба ваќти фурсат масовии Бадр њамегуфт. Ва гуфт: 
«Бадр нахост, ки ту халифа бошї». Ва миёни Бадру Муктафї ба 
рўзгори Муътазид њамеша хушунат будї. Муктафиро он ба 
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кин140 омад, гуфт: «Пас чї бояд кард?» Ќосим гуфт: «Ба ман биг-
зор, то ман сари ў пеши ту орам». Муктафї гуфт: «Ту донї, њар 
чи бояд кардан, бикун». Ва пас Муктафї њама корњо ба Ќосим 
бигзошт. Ќосим дирами байъатї сўйи Бадр фиристод ва нома 
набишт бад-ў, ки «ту бар љой бош ва агар вилояти дигар хоњї, то 
ањду ливои он ба ту бифиристам». Бадр донист, ки Ќосим тањ-
риш кард ва кори хеш тамом кард. Пас Ќосим ба њилат кардан 
истод, то њамаи сипоњро аз ў људо кард ва ўро бо суворе чанд, ки 
монда буданд, бихонд. Ва чун ба Даљла расид, кас фиристод, ки 
пайѓоми амиралмуъминин андар сирр бишнавад. Он расули 
сохта бирафт ва наздики ў шуд ва ўро ба љойе бурд ва он ќавми 
ўро гуфт: «Моро мапойед, ки мо бар ин роњ нахоњем омад». Пас 
ин расул сари ў бардошт ва наздики Ќосим фиристод ва Ќосим 
пеши Муктафї бурд. 

Ба рўзгори Муктафї Закарвайњ ибни Мењрвайњи ќарматї 
берун омад ва бисёр фасод кард ва Муктафї чанд бор бад-ў си-
поњ фиристод, њамаро Закарвайњ њазимат кард. Ва ин Закарвайњ 
аввал ба оли расул, салла-л-Лоњу алайњи ва олињи ва саллам, 
даъват кард. Пас он рустоиён ва мардуми ѓарчаро андар мазњаби 
ќаромата овард ва он мазњаб ошкоро кард ва ба Ќодисия141 
берун омад ва он љо биншаст ва роњ бар њољиён табоњ кард. Пас 
Муктафї ба тани хеш ба љониби ў њаракат кард ва Муњаммад 
ибни Сулаймонро бо лашкари бисёр пештар фиристод, то бо ў 
њарб кард ва эшонро њазимат кард ва Закарвайњро бо умарояш 
бикуштанд ва шарри эшон кифоят шуд. Пас Муктафї андар 
санаи хамс ва тисъин ва маътин (295 њ.) вафот ёфт. 

Ал-Муќтадир Биллоњ. Абулфазл Љаъфар ибни Ањмад ал-
Муътазид буд. Он рўз, ки Муктафї бимурд, ў хурд буд. Ўро 
байъат карданд ва дирами байъатї бидод ва ба хилофат бин-
шаст. Пас ўро ба наздики Абдуллоњ ибн ал-Муътаз бурданд ва 
Абдуллоњ ўро ба хилофат тањният кард. Ва аз он љо ба Макка 
шуд ва њаљару-л-асвадро андар зар гирифт. Ва чун cе cол аз 
хилофати Муќтадир бигузашт, ќавме аз њашам гирд омаданд ва 
ўро халъ карданд ва чун дигар кас шоистаи хилофат набуд, њам 
ўро байъат карданд ва дигар бор биншонданд ва аз пайи он ба як 
сол бикуштандаш. 

Ва ба рўзгори ў ал-Њасан ибни Алї ибн ал-Њусайн ибни 
Умар ибни Алї ибн ал-Њусайн ибни Алї ибни Абитолиб, алай-
њиму-с-салом, маъруф ба Атруш ба Табаристон берун омад ва 
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Табаристон бигирифт, ки Њасон ибни Нуњ, ки амири Табаристон 
буд, бимурда буд ва Абулаббоси Суълук ба љойи писари Нуњ 
биншаста буд. Ва Њасан ибни Алї ал-Атруш берун омад ва ба 
соњили Обаскун њарб карданд. Ва Абулаббоси Суълукро бо ча-
њор њазор мард њазимат кард. Ва аз он љо ба Солус рафтанд, ки 
саѓри Дайлам аст ва дар он љо њазор мард буд аз ќавми Абу-
лаббос. Эшонро андар њисор карданд. Ва аз он љо ба Омул 
рафтанд ва Њасан ибн ал-Ќосим ал-Алавии доъї бад-эшон пай-
васт. Ва њамчунин њамаи Табаристон бигирифт ва ноибон бин-
шонд. Ва то вай зинда буд, Табаристон ўро буд, кас аз вай 
натавонист ситад ва чун ў бимурд, миёни фарзандонаш хилоф 
уфтод ва ба хилофи эшон Табаристон аз эшон бистаданд. 

Ва чун Њасан ибни Алї ал-Атруш бимурд, Лайлї ибни 
Нуъмон, ки сарњанги Њасан буд, сипоњи ўро бигирифт ва ба 
Гургон рафт ва хештанро «Ал-муъайаддин лил-Лоњи ал-мун-
тасир лиоли расулу-л-Лоњ» лаќаб кард. Ва моле азим дошт ва 
сахт сахї буд, њамаи мол ба лашкар бахшид ва дасташ танг шуд, 
ноком бибойист рафт. Пас ба Нишобур омад андар санаи самон 
ва саласмоъа (308 њ.) ва Наср ибни Ањмад, амири Хуросон мар 
Њамуя ибни Алиро пеши ў фиристод. Ва ба Тўс ба якдигар ра-
сиданд ва њарб карданд ва Њамуя њазимат пазируфт ва сўйи 
Марв рафт ва Лайлї бар асари ў бирафт ва андар шањри Марв 
шуд бар асари ў. Пас Њамуя ва Муњаммад ибни Абдуллоњ ал-
Балъамї142 ва Абуљаъфари Суълук ва Хоразмшоњу Бакр ибни 
Муњаммад ва Симљури давотдор ва Ќаротегину Буѓро сари он 
кўй бигирифтанд ва Лайлї мутањайир шуд. Андар охири кўй бо-
ѓе буд, андар он боѓ пинњон шуд. Касони Буѓро ўро бигирифтанд 
ва кас сўйи Њамуя фиристоданд. Бифармуд, то сари ў бардош-
танд ва бар сари найза карданд ва ба лашкари ў намуданд. Эшон 
битарсиданду амон хостанд, њамаро амон бидод. Ва куштани 
Лайлї шашуми сафар буд, санаи тисъ ва саласмоъа (309 њ.). 

Ва Мокон ибни Кокї чун аз ин њазимат бозгашт ба Табарис-
тон шуд ва кулоњ бар сар нињод ва хутба бар фарзанде аз фар-
зандони Њасан ибни Алї ал-Атруш кард ба Гургон ва ба Та-
баристон ва ба Рай. Чун хабар ба амири саъид Наср ибни Ањмад 
расид, фармуд то Муњаммад ибн ал-Музаффар, амири Нишобур, 
Моконро бихонд ва дили ў хуш кард ва бо вай ањд баст. Чун ба 
Табаристон расид, ќасди Нишобур кард ва ањд бишкаст. Ва 
амири Рай Суълук буд ва ба мири Нишобур Бакр ибни Муњам-
мад ибн ал-Ясаъ мутобиќ буд ва чун Мокон хабари мутобиќ 
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будан бишнид, низ берун наёраст омадан. Ва Асфор ибни Шерўя 
ва Мардовиз ва Вушмгир ибни Зиёр, ки андар сипоњи Мокон 
буданд, берун омаданд ва Гургону Табаристон гирифтанд. 

Ал-Ќоњир Биллоњ. Абумансур Муњаммад ибни Ањмад ал-
Муътазид буд. Чун ба хилофат биншаст, ањли њарами бародари 
хешро гирифт ва мутолибат кард ва андар мутолибат баровех-
таш, то андар он бимурд. Ва писари Муктафиро мил кашид. Ва 
ањди Хуросон ба амири саъид Наср ибни Ањмад фиристод ба 
суњбати Аббос ибни Шаќиќ. 

Пас њашам гирд омаданд ва мар Ќоњирро халъ карданд, ан-
дар шуњури санаи аснї ва ишрин ва саласмоъа (322 њ.) 

Ва андар айёми ў амири саъид мар Муњаммад ибн ал-
Музаффарро сипањсолории Хуросон бидод. Ва Мокон аз замини 
Дайлам бозгашт ва наздики ў омад, бо њафт тан ва Муњаммад 
ибн ал-Музаффар аз бањри Моконро сутур фиристод ва силоњу 
дирам. Пас Мардовиз ќасди Муњаммад кард ва Муњаммад 
Гургон бигзошт ва ба Нишобур бозомад. Ва дабире буд мар 
Мардовизро, номи ў Мутриф143 ибни Муњаммад. Пас Муњаммад 
ибни Абдуллоњ Балъамї бо Мутриф144 мутобиќат кард ва 
Мутриф замон кард, ки «сари лашкар бигардонам». Ва Мар-
довиз низ огоњ шуд, Мутрифро бигирифт ва њамаи моли ў бистад 
ва бад-он маќсуд нарасиданд. 

Ар-Розї Биллоњ. Ў Абулаббос Муњаммад ибн ал-Љаъфар ал-
Муќтадир буд. Марде адибу фозил буд ва аз њар илме бидонист 
ва адаб неку ёд дошт ва шеър бисёр донист ва сахт фaсењу комил. 

Дори зарби дираму динор дошт. Фармуд, то аз нуќраи пок 
дирам заданд ва аз зари пок динор. 

Ва ба рўзгори ў (Муњаммад ибни) Алї ибни Муќларо ба 
тазвир муттањам карданд, бифармуд то як дасти ў аз оринљ андар 
бибуриданд. 

Ва ањди Хуросон сўйи Наср ибни Ањмад фиристод ба суњбати 
Аббос ибни Шаќиќ145. Ва андар ин ваќт Нишобур Муњаммад 
ибни Музаффар дошт ва Рай Мардовиз дошт. Пас Мардовиз аз 
Рай сўйи Табаристон рафт ва ѓуломонаш бо ў буданд, андар 
гармоба ўро бикуштанд. Ва пешрави эшон Баљками Моконї буд 
ва лашкари ў бо бародараш Вушмгир гирд омаданд. Муњаммад 
ибн ал-Музафарро фармон расид, то ќасди Ќумиш кунад ва 
Мокониро гуфтанд, то наздики ў ояд аз Кирмон. Чун ба Домѓон 
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расид, аз роњи биёбон, Бобхини Дайлам ќасди эшон кард, ки ёри 
Вушмгир буд. Чун Бобхин ба Гургон расид, рўзе њаме чавгон зад, 
аспаш хато кард, ўро бияндохт, аз он љо мурда бардоштандаш. 

Ва Розї њафт сол халифатї кард ва андар санаи тисъ ва 
ишрин ва салсамоъа (329 њ.) фармон ёфт. 

Ал-Муттаќї Биллоњ. Абуисњоќ Иброњим ибни Љаъфар ал-
Муќтадир буд. Чунин гўянд, ки чун Муттаќиро байъат хостанд 
кард, ў имтиноъ кард ва гуфт: «Бе дастурии амми хеш Ќоњир 
иљобат накунам». Ва пеши Ќоњир омаду гуфт: «Ай амм, ту њаме-
бинї, ки ба љабр ин шуѓл андар гардани ман њамекунанд, агар ту 
хештанро халъ кунї ва ба тавъу табарруъ ба ман таслим кунї ва 
илло ман настонам ва агар бикунам, ин шуѓл љуз ба фармони ту 
накунам». Чун Ќоњир ин бишнид, аз Муттаќї хушнуд шуд ва ўро 
андар бар гирифту гуфт: «Ай бародарзода, Розї бар ман ситам 
кард ва акнун бад-ин гуфтори ту хуш гаштам ва пеши ин њама 
маљлис њамегўям, ки хештанро назъ кардам ва ўро халъ кардам 
ва ба ту таслим». Ва чун аз наздики ў берун омад, бо Муттаќї 
байъат карданд. Ва Ќоњир сад њазор дирам сўйи Муттаќї 
фиристод ва дафинањо, ки њеч кас надонист, ўро маълум кард. 

Ва гўянд, вазифаи матбах ба рўзгори Муќтадир ва Ќоњир њар 
рўзе чањорсад динор буд ва ба рўзгори Розї сесад динор шуд, пас 
ба айёми Муттаќї Баљками Моконї ба дувист динор бозовард. 

Ва ба рўзгори Муттаќї ба Баѓдод вабо уфтод ва мардумони 
бисёр бимурданд ва кор он љо расид, ки аз кафан кардани 
мурдагон ољиз шуданд. Пас Муттаќї бифармуд, то њар рўз ду-
вист динор андар бањои кафани мурдагон бидодандї. 

Ва андар он ваќт, ки Розї бимурд, Баљками Моконї ба 
Восит буд, Муттаќиро ба фармони ў ба хилофат биншонданд. 
Пас рўзе Баљкам ба шикор берун шуд. Баъзе аз курдон пеши ў 
омаданд ва ў холї буд, ки њар кас ўро нашинохт ва ба ѓалат ўро 
бикуштанд ба айёми Муттаќї. Ва андар хазинаи Баљкам моле 
азим ёфтанд ба Баѓдод ва чунин гўянд, ки ду бор њазор њазор 
динор ва шаш бор њазор њазор дирам буд андар хазинаи ў, бе-
руни љавоњир ва љомаву зароиф. Муттаќї фармуд, то он њама ба 
байтулмол бурданд. 

Чун аз хилофати Муттаќї се сол бигузашт, амири саъид 
Наср ибни Ањмад бимурд ва Муттаќї ањди вилояти Хуросон ба 
Абумуњаммад Нуњ ибни Наср фиристод андар шаъбони санаи 
ањадї ва саласин ва саласмоъа (331 њ.) Ва чун панљ сол аз 
хилофати Муттаќї бигузашт, Муттаќиро мил кашиданд ва аз 
хилофат боз нишонданд. 
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Ал-Мустакфї Биллоњ. Абулќосим Абдуллоњ ибни Алї Мук-
тафї буд ва Муттаќї…146 сол халифа буд. Пас ўро мил кашиданд 
ва халъ карданд. Тузун147, ки ўро амиралумаро гуфтандї, каси 
хеш бифиристод, то ўро мил кашиданд ва халъ карданд. Ба њар 
ду чашм кўр шуд ва андар он бимурд. Ва чун Абулњусайн Ањмад 
ибни Бўя ин хабар бишнид, аз Ањвоз ба Баѓдод омад ва турконро 
аз он љо битохт. Ва туркон аз Абимуњаммад ал-Њасан ибни 
Абулњайљо истиъонат хостанд ва Њасан бо эшон ба Баѓдод омад 
ва њарб пайвастанд бо Абулњусайн Ањмад ибни Бўя ва чањор моњ 
њарб карданд. Пас писари Њамдон бо туркон њазимат шуданд ва 
сўйи Мавсил бирафтанд ва Абулњусайн Ањмад ибни Бўя Баѓдод 
бигирифт ва ба кори Мустакфї биистод. Ва кордорон ба њар љой 
бифиристод. Ва ба рўзгори Мустакфї нархњо андар Баѓдод 
гирон шуд ва вабо уфтод ва бисёр мардум аз он вабо бимурд. Ва 
чун Ањмад ибни Бўя аз Баѓдод бирафт, вабо камтар шуд ва 
нархњо фуруд омад ва ѓалла арзон шуд ва рў ба фарохї нињод. 

Ва Мустакфї ањди Хуросон ба амири њамид Нуњ ибни Наср 
фиристод ва ў бипазируфт. Ва њашами Хуросон бо Абуисњоќ 
Иброњим ибни Ањмад ибни Исмоил майл карданд ва ў ба 
Мавсил буд, хостанд ки Мустакфї ањди Хуросон ба ў дињад ва 
сабаб он буд, ки чун Абуалї аз Марв ба Нишобур шуд, Муњам-
мад ибни Љаъфар ал-Ориз лашкар арз хост ва бисёр касро аз 
маъруфони лашкар ном аз девон бияфганд. Бад-ин сабаб лашкар 
бар Абуалї мутаѓайир гаштанд ва то Рай биёмаданд ва бо 
Абуалї њам бар он истизодат. Ва Абуалї Ќасура ибни Муњам-
мадро ба эшон фиристод, то шуѓлњои девони Райро забт кунад ва 
њамаи њаллу аќди он ба расми ў кард, ки ба рўзгори амири саъид 
ба расми Абуалї буд. Ва Ќасура мутаваллии бистгонињои лаш-
кар буд ва нигоњ доштани њисоби он ба расми ў буд. Ва њашам 
мар Иброњим ибни Ањмадро бихонданд ва пеши Мустакфї 
бирафтанду ањди Хуросон аз бањри Иброњим бистаданд. Ва ў 
сўйи Хуросон бирафт. Ва чун ба шањри Рай бирасид андар моњи 
рамазони санаи арбаъу салосин ва саласмоъа (334 њ.), хабари 
омадани ў ба Нуњ расид, бифармуд то Ќасураро бигирифта ва 
бар вай муваккил карданд. 

Чун Абуалї он бидид, бо Иброњим байъат кард ва сўйи кўњ 
рафт ва Нуњ бо лашкар аз Бухоро биёмад бар азми он ки њарб 
кунад. Ва чун бар чанд минбар бар Иброњим хутба карда буданд, 
кор сахт шуд ва фасод бисёр шуд. Иброњим мар хештанро халъ 
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кард, то он фитна ва шўриш биншаст ва чун Нуњ ба Самарќанд 
омад, Иброњим ба наздики ў омад ва Нуњ дил бар вай хуш кард 
ва аз вай бад-он чи карда буд, биписандид. 

Ал-Мутиъ Лиллањ. Абулќосим Афзал ибни Љаъфар ал-Муќ-
тадир буд. Чун вай ба хилофат биншаст Абулњусайн Ањмад ибни 
Бўя њама аъмоли Мутиъ музаббат кард ва зиёъи бисёр, ки пеш аз 
он хароб гашта. Ва бифармуд, то љиср бисохтанд бар Даљла. Ва 
андар кори раъият тазоњурњои неку кард ва расми зиндону 
шиканља ва расмњои бад, ки туркон нињода буданд, бардошт. Ва 
Њасан Булњайљоро, ки раиси туркон буд ва ба Мавсил нишастї, 
њам бар он амал дошт ва љибояте вофир бар вай нињод, ки њар 
моњ ба хазина фиристад. 

Ва Алї ибни Бўяро Имоду-д-давла лаќаб карданд ва Абул-
њусайнро Муъиззу-д-давла ва Њасанро Рукну-д-давла. 

Ва ањди вилояти Хуросон Нуњ ибни Насрро фиристод. 
Ва ба рўзгори Мутиъ ба Чаѓониён мутанабие падид омад ба 

дење, ва гўянд, ба Дари Оњанин, номи ў Мањдї ва даъвои 
пайѓамбарї кард ва даъват ошкоро кард ва бисёр мардум бад-ў 
бигиравиданд. Ва ў шамшере ба њамоил доштї ва бо мухо-
лифони хеш њарб кардї ва бисёр мардумро бикушт, ки аз вай 
эъроз карданд ва мазњаби ў нагирифтанд. Ва ин Мањдї худо-
ванди њилатњо буд, чунонки даст андар њавзи пуроб кардї, 
муште динор баровардї ва андак моя таом бар хон нињодї, 
ќавме анбуњ бар он бихўрдандї ва њама сер шудандї ва кўза 
пуроб кардї ва ќавме бихўрдандї ва кўза пуроб будї. Ва чун 
хабари вай бипароганд, мардумон рўй ба вай нињоданд ва бисёр 
кас аз оммаи мардумон бад-ў бигиравиданд. Ва чун ин хабар ба 
амири њамид расид, нома кард сўйи Абуалї Ањмад ибни Муњам-
мад ибн ал-Музаффар, то ўро бигирифт ба Вошгирд ва сари ў 
бибурид ва ба Бухоро фиристод ва он сарро бар сари найза 
карданд ва бад-он касњо намуданд, ки бад-ў гиравида буданд. 

Ва ба рўзгори Мутиъ нома расид аз Абусаъиди Молик ба 
Баѓдод, ки њар сол аз вилояти Рай дувист њазор динор њамедињад 
ва њадяњои дигар, чунонки расм буд ва бо Вушмгир ба њадиси 
Табаристон музоњимат накунанд. Ва Мутиъ фармуд, то номаи 
Абусаъиди Моликро бар муроди ў љавоб набиштанд ва он чї 
илтимос карда буданд, бидодандаш ва њадяњову тўњфањо ба 
наздики халифа пайваста гашт ва хунњо баста шуд ва адоватњо 
биншаст ва корњои Хуросон ва Ироќ рост шуд. Ва Мутиъ нома 
набишт, ки он дувист њазор динор атои њашами Хуросон кардем, 
њар сол аз Рай ва Кавари Љибол аз ќарори санаи арбаъ ва 
арбаъин ва саласмоъа (344 њ.) ва корњои мамлакат низом гирифт 



126 

ва Мутиъ хешро аз хилофат назъ кард ва писари хеш Тоеъро ба 
љойи хеш биншонд. 

Ат-Тоиъ Лиллоњ. Абубакр Абдулкарим ибн ал-Фазл ал-Му-
тиъ буд. Ва аз ваќти Абубакри сиддиќ то бад-ин ѓоят њеч хали-
фатеро куният Абубакр набуд љуз ўро. Њеч халифа ба зинда-
гонии падари хеш ба хилофат нанишаст љуз вай. Ва ўро шеър 
бисёр аст. Ва Мутиъ андар маљлисе, ки банї Њошим ва алавиён 
ва машоиху удул њозир буданд, хештанро назъ кард аз хилофат 
ва ба писари хеш бидод ва ў бипазируфт, чунонки вољиб омад, 
андар зи-л-ќаъдаи санаи салос ва ситтин ва саласмоъа (363 њ.) Ва 
Бахтиёр њољиби Тоиъ буд, бо вай мусоњират кард ва Бахтиёр ба 
Ањвоз шуд аз бањри истидроки молро, ки андар он таќсир рафта 
буд. Ва Сабуктегини чошнигирро ба Баѓдод халифаи хеш кард. 
Сабуктегин хилоф падид овард ва хазина ва силоњу мол њаме-
гирифт ва табоњ њамекард ва турконро ба хештан њамехонд ва 
даста медод, омма ва авбоши шањрро њамчунин, то саройњои 
ањли салоњ ѓорат њамекарданд ва хун њамерехтанд ва молњои 
мардумон њамебурданд ва даст бар њарами мардумон дароз 
њамекарданд. 

Бахтиёр амми хеш Њасан ибни Бўяро огоњ кард ва аз ибни148 
амми хеш Фанохусрав ёрї хост ба кифоят кардани шарру фасоди 
Сабуктегин ва дигар туркони муфсид. Фанохусрав аз Порс 
биёмад ва Абулфатњ ал-Амидро Њасан ба вай фиристод бо гелу 
дайлам ва Сабуктегин ба Дайрулоќул омад ба њарби эшон ва он 
љо нолон шуд ва чањор рўзро бимурд. Ва миёни Бахтиёру туркон 
чанд ваќоеъ биюфтод ба Восит. Охир туркон бигурехтанд ва ба 
Баѓдод омаданд ва Абушуљоъ бар асари эшон фароз расид бо 
Бахтиёр ва ќасди Баѓдод карданд. Чун ба Мадоин расиданд, 
хабар расид, ки туркон љисрро бастанд ва Савод паси пушт 
карданд ва Тоиъро ёри хеш карданд ва ќасди Бахтиёр доранд. 
Бахтиёр лашкар бисохт, туркон фароз расиданд ва њарб карданд 
њарчи саъбтар ва Абушуљоъ ѓалаба кард бар туркон ва туркон 
њазимат шуданд ва дайламон ѓолиб гаштанд ва кушиш карданд, 
то туркон нек маќњур гаштанд. Абушуљоъ оташ андар лаш-
каргоњи эшон зад ва туркон андар Баѓдод шуданд ва ба дигар сў 
берун шуданд ва сўйи Мавсил бипаганданд ба таъљил. 

Ва Абушуљоъ андар Баѓдод омад ва он љо муќом кард. Ва 
Абушуљоъро аз Бахтиёр хабарњое шунавониданд, ки Бахтиёр 
нафси бад дорад ва дунњиммат асту хасисхў. Абушуљоъ чанд бор 
панд бидод, суд надошт. Ва Абушуљоъ марди љидд буд ва рав-
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шанрой ва зирактабъ. Бахтиёрро ба зиндон кард ва молњои ў 
баргирифт ва аъмоли ў бигирифт. 

Ва чун хабари Бахтиёр ва Абушуљоъ ба амми ишон Њасан 
ибни Бўя расид, тофта шуд ва бигиристу гилем андар сар кашид 
ва касро бор надод. Ва нома набишту кас фиристод сўйи Абул-
фатњ ибн ал-Амид, ки дабири Абушуљоъ буд. Ва Абулфатњ бисёр 
иноят кард, то Абушуљоъ мар Бахтиёрро даст боздошт ва молњо 
бад-ў боз бидод ва вилоят бад-ў бидод. Ва Бахтиёр ба шукри 
Абушуљоъ нома набишт ба амм ва Абушуљоъ сўйи Порс 
бозрафт. 

Ва Тоиъ Абулфатњи дабирро зукифоятайн ном кард. 
Ва чунин гўянд, ки Абушуљоъ марди мутакаббир ва гар-

дановар буд. Ќисса набиштанд бад-ў, ки лашкаре андар сарой 
нузул кардааст, ки он сарой расмї набудааст. Абушуљоъ бар 
пушти ќисса љавоб набишт, ки «Са урикум оёти фа ло 
тастаъљилун»149 

Ва Абулфатњ ибн ул-Амид ва Абуљаъфар Ањмад ибн ал-
Њусайн ал-Утбї ба яке љой мукотибат доштанд. Пас њар ду дабир 
андар истоданд, миёни оли Бўя ва миёни Сомониён улфат 
афганданд ва њамаи вањшатњо бардоштанд. Ва њар сол дувист 
њазор динор аз Гургону Табаристон ва Ќумиш њаме ба Хуросон 
оварданд. Ва андар он миён Њасан ибни Бўя бемор шуд ва заъиф 
гашт ва Абушуљоъро ба наздики хеш хонд ва чанд гоњ он љо 
њамебуд. Ва шањрњову мамлакат бар фарзандон бахшид ва њис-
саи њар як падид кард. Ва хар чи дафин буд бо Абушуљоъ бидод. 
Ва чун ба шањри Рай омад бимурд ба таърихи панљуми муњар-
рами санаи ситт ва ситтин ва саласмоъа (366 њ.) 

Ва ба рўзгори Мутиъ Абуалї Илёс андар амири рашид осї 
шуд ва Кирмон бигирифт ва Фанохусрав лашкард фиристод ва 
Абуалиро њеч натавонист кард. Ва сабаби берун омадан ва исёни 
Абуалї он буд, ки чун Абулмузаффар Абдуллоњ ибни Ањмад ба 
Чаѓониён бимурд, Абуалї ба љойи ў биншаст ва чун бар муроди 
хештан тамкин наёфт, исён падид кард ва берун омад ва рафт он 
чи рафт. 

Ал-Ќодир Биллоњ. Абулаббос Ањмад ибни Исњоќ ибни 
Љаъфар ал-Муќтадир буд. Ва Абунаср Бањоу-д-давла ибни 
Азуду-д-давла бадхоњи Тоиъ буд ва њамеша бади ў гуфтї ва 
масовии ў љустї ва пайваста тадбирњо кардї андар кори ў ва 
аммо њанўз ќазо наёмада буд. 
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Духтари Бахтиёр, ки зани Тоиъ буд, Абунасрро тамкин кард, 
то андар саройи ў омад ва њар чи хост аз матоъи хона ва љуз аз 
он бардошт ва берун омад. Ва бо њашам тадбир кард ва Тоиъро 
халъ карданд, андар шаъбони санаи ањадї ва самонин ва 
саласмоъа (381 њ.) ва бисту cе рўз холї буд, ки њеч кас набуд, ки 
хилофатро шойист. 

Пас Абунаср Бањоу-д-давла кас фиристод, то Ањмад ибни 
Исњоќ ибн ал-Муќтадирро аз Батоињи Яман биёварданд. Ва ў ба 
наздики амири Яман њамебуд мутанаккиргуна ва амири Яман 
ўро сахт неку доштї ва бо ў ањдњо карда буд. Ва ин рўз, ки 
ќосиди Бањоу-д-давла фароз расид, шароб хўрда буданд ба хонаи 
амири Яман ва шабона хуфта буданд. Чун ин хабар андар расид, 
амири Яман љињози ў бисохт аз таљаммулу cутур ва фаршу авонї 
ва кењтарон ва ўро бо иъзозу икром ба љониби Баѓдод гусел кард 
аз Яман ва чун ба Баѓдод расид, ўро ал-Ќодир Биллоњ ном кард 
ва ба хилофат биншонд. 

Ва Ќодир сахт гурбузу зирак ва равшанрой буд ва ўро аз 
гурбузї «Ибни Димна» гуфтандї ва ба ѓоят њушёр буд ва чун 
хилофат бар вай ќарор гирифт, Тоиъро150 ба мунодимати хеш 
овард ва кор њамеронд. 

Аввал коре, ки бикард писари хеш Абулфазл Муњаммад ибни 
Ањмадро валиањд кард ва ўро «ал-Ѓолиб Биллоњ» лаќаб кард ва 
њуљољи Хуросон ва њамаи бузургони Ироќро бар он ањд гувоњ 
кард. 

Ва Абулфаворис ибни Азуду-д-давла бимурд ба Баѓдод 
андар љумоди-л-охираи санаи тисъ ва сабъин ва саласмоъа (379 
њ.) ва Бањоу-д-давла ва Зиёу-л-милла ва Ѓиёсу-л-умма Абунаср 
бародари Азуду-д-давла ба љойи ў биншаст ва он лашкар ба 
Порс буданд. Самсому-д-давла Боколиљорро аз ќалъаи Кабул 
берун оварданд ва Порс бигирифт ва туркон ўро мухолиф 
шуданд. 

Пас Абуалї писари Абулфаворис ибни Азуду-д-давла пеши ў 
шуд. Ва ўро Ќуроу-д-давла лаќаб карданд. Ва Самсому-д-давла 
бо эшон њарб кард ва эшонро њазимат кард. Ба Баѓдод боз 
шуданд ва чунон њарбњо буд миёни Боколиљор ва миёни Абунаср 
, то бештар аз шањрњои Ањвозу Басра вайрон шуд. Пас гурўње аз 
мардумони Порс сиголиданд, ки бар он њисор шаванд, ки 
писарони Бахтиёрро бар он љо боздошта буданд ва бандњо аз 
эшон бардоранд ва эшонро берун оранд. Ва њамчунон карданд ва 
эшон берун омаданд. Ва шањри Порс ба сабаби берун омадани 
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эшон музтариб шуд ва лашкар мухолиф шуданд якдигарро. Ва 
Боколиљор хост, ки бо эшон њарб кунад, натавонист. Эшон бар 
вай ѓалаба карданд ва ўро бигирифтанду сари ў бибуриданд. Ва 
чун ин хабар ба Бањоу-д-давла расид, кини он бозхост ва 
писарони Бахтиёрро аз ноњият берун кард. Мењтари эшон Солор 
ибни Бахтиёр буд, ўро Нуру-д-давла лаќаб карда буданд. Ў 
бигурехту ба Кирмон шуд ва Бањоу-д-давла пеши ў рафт ба 
Вошањр. Ѓуломони хеш ўро бикуштанд ва сари ў бибуриданд ва 
пеши Бањоу-д-давла оварданд. Ва Бањоу-д-давла чун чунон би-
дид, нафратро фармуд, то пўсти он ѓуломон, ки сари ўро бурида 
буданд, биёњехтанд ва эшонро бар дор карданд. Ва фармуд, то 
андар лашкар нидо карданд. ки «Ин љазои он кас аст, ки бар 
худованди хеш даст дароз кунад ва аз Худой, азз ва љалл, 
натарсад ва њаќќи худованди хеш фаромўш кунад ва ба неъмати 
худованди хеш кофар шавад». 

Ва ба рўзгори ал-Ќодир Биллоњ Нуњ ибни Мансур, амири 
Хуросон бимурд, Ќодир ањди Хуросон ба Абулњорис Мансур 
ибни Нуњ фиристод ва ў њанўз болиѓ набуд, ки ба амирї нишаст. 

Ва аз бас хабарњои амир Абулќосим Мањмуди Сабуктегин, 
рањмату-л-Лоњи таъоло, ба наздики ал-Ќодир Биллоњ мебурданд 
ва љалдињову кифоятшиъории ў, ба таърихи охири зи-л-ќаъда, 
санаи тисъ ва самотин ва саласамоъа, ањд ва ливои Хуросон ба 
амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, фиристод ва ўро Ямину-д-давла ва 
Амину-л-милла лаќаб карданд. Ва то охири ањди амир Мањмуд 
халифа ал-Ќодир Биллоњ буд. Ва чун амир Мањмуд, рањмату-л-
Лоњ, фармон ёфт, ањд ва ливои Хуросон ба амир Бусаъид Масъуд 
ибни Ямину-д-давла фиристод ва ўро Носируддину-л-Лоњ ва 
Њофизу ибоду-л-Лоњ ва Зањиру халифату-л-Лоњ лаќаб карданд ва 
чун ду cол аз вилояти Носируддину-л-Лоњ бигзашт, ал-Ќодир 
Биллоњ фармон ёфт. 

Ал-Ќоим Биамруллоњ. Абуљаъфар Муњаммад ибни Ањмад ал-
Ќодир Биллоњ аст. Ва андар санаи салас ва ишрин ва арбаъамоъа 
(423 њ.) ба хилофат биншаст. Ва сахт порсо ва хештандор буд ва 
Худойтарс ва њамеша ба таъаббуд машѓул буд ва њаргиз расм 
надошта аст ба фисќу фуљур ва ѓайбат кардан. Ва чун хилофат 
бар вай рост шуд, аввал коре ки кард, ањди Хуросон ба наздики 
амир Бусаъид Масъуд ибни Ямину-д-давла, рањмату-л-Лоњ, 
фиристод. Ва ба рўзгори ў Хуросон бишўрид ва туркмонон берун 
омаданд ва бештар аз шањрњои Хуросон вайрон карданд. Ва чун 
Ќоим ин њол бишнид, нома набишт ба Носириддину-л-Лоњ, то 
онро тадорук кунад. 

 



130 

(БОБИ ДАЊУМ) 
АНДАР ЉАДВАЛИ УМАРОИ ХУРОСОН 

 
Аммо умарои Хуросон. Андар ќадим расм дигаргун буд. Аз 

рўзгори Офаридун то гоњи Ардашери Бобакон мар љањонро яке 
сипањсолор будї. Ва чун Ардашер биёмад, љањонро љањор 
сипањсолор кард: яке Хуросон, дудигар Маѓриб, седигар Нимрўз, 
чањорум Озарбойљон. Ва мар Хуросонро чањор марзбон кард: 
яке марзбони Марви Шойгон ва дувум марзбони Балху Ту-
хористон ва сеюм марзбони Мовароуннањр ва чањорум марзбони 
Њироту Пушанг ва Бодѓис. Ва чун мусалмонон подшоњии Аљам 
бигирифтанд ва Хуросон мусалмононро бигашт, он њама 
расмњои муѓон барандохта шуд. 

Ва ба рўзгори пайѓамбари мо, салла-л-Лоњу алайњи ва сал-
лам, дасти мусалмонон ба Хуросон нарасида буд ва андар 
хилофати Абубакри сиддиќ, разийа-л-Лоњи таъоло анњу, 
њамчунон. Ва чун Умар, разийа-л-Лоњи таъоло анњу, ба хилофат 
биншаст, мар Холид ибн ал-Валидро ба замини Аљам бифи-
ристод, то онро фатњ кунад. Ва чун ба дашти Ќодисия расид, 
лашкари Аљам пеши ў омад, ба фармони Яздиљурд ибни Шањри-
ёр ва солори он сипоњ Рустам ибни Фаррух буд. Ва он љо њарб 
карданд ва зафар мар ањли исломро буд. Муѓонро маќњур кард-
анд ва бисёре аз эшон дастгир карданд ва ба бандагї 
бифурўхтанд. Ва Яздиљурд ба њазимат шуд ва ба Марви Шойгон 
кушта шуд. Ва лашкари ислом андар Ироќ омаданд ва њама бар 
он љумла њамеомаданд ва шањрњо њамегушоданд, то ба Хуросон 
расиданд.  

Ва андар хилофати Умар кас ба Хуросон нарасид. Ва чун 
Усмон ибни Аффон, разийа-л-Лоњи анњу, ба хилофат биншаст, 
мар Абдуллоњ ибни Омир ибни Курайзро ба Хуросон фиристод 
ва Абдуллоњ ибни Омир мар Абдуллоњ ибни Њозимро бар 
муќаддамаи хеш бифиристод ба роњи Порсу Гургон ва ба 
Табасайн берун омаданд ва Табасайнро бигушоданд. Ва 
нахустин кас андар ањли Хуросон мардумони Табасайн 
мусалмон шуданд. Ва њамчунин аз паси ў амирони дигар 
њамеомаданд ва фатњ карданд то бад-ин ѓоят. 

 Ва ман номњои њар амире ва шањрњои њар мамлакат ва номи 
хулафо, ки ба рўзгори эшон буданд ва муддати подшоњии њар як 
ва таърихи ибтидои аморати њар амире ин љо биёвардам ва онро 
ба љадвал кардам, то зудтар ёфта шавад ва осонтар ба даст ояд. 
Ва љадвал ин аст: 
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Адад Номњои умаро Дорул
мулк 

Номњои 
хулафо, ки 
ба рўзгори 
њар як 
буданд

Мудда
тњои 
аморат

Таърихи 
ибтидои 
аморат аз 
торихи 
њиљрї 

Абдуллоњ (1) ا ибни 
Омир ибни 
Курайз 

Гўён Усмон 
ибни 
Аффон 

*** Зу-л-њиљљаи 
санаи сала
ва ишрин 
23њ. )  

 Умайр ибни  (2) ب
Ањмар ал-
Яшкурї 

Марв Усмон 
ибни 
Аффон 

*** Зу-л-њиљ-
љаи сабъа 
ва ишрин 
(27 њ.) 

Абдуллоњ (3) ج ибни 
Омир ибни 
Курайз 

Заранљ Алї ибни 
Абитолиб 
ва писари 
ў Њасан

*** Зу-л-њиљљаи 
сабъа ва иш-
рин (27 њ.) 

 Љаъда ибни (4) ز
Њубайра ал-
Махзумї

Марв Муовия ***

Абдуррањмон (5) ه
ибни Абизї ал-
Хузоъї

Балх *** Ањадї ва са-
ласин (31 њ.) 

Абдуллоњ (6) و ибни
Омир ибни
Курайз

Њирот Муовия *** Арбаъ ва са-
ласин (34 њ.) 

 Зиёд ибни (7) ذ
Абињ 

Балх *** Самон ва са-
ласин (38 њ.) 

Убайдуллоњ (8) ح
ибни Зиёд 

Марв Муовия *** Арбаъ ва 
арбаъин (44 
њ.)

 Саъид ибни (9) ط
Усмон ибни 
Аффон

Марв *** Аснин ва 
хамсин (52 
њ.)

 ی
(10) 

Абдуррањмон 
ибни Зиёд 

Бухоро *** Хамс ва
хамсин (55 њ.) 

 يا
(11) 

Салм ибни 
Зиёд 

Марв Абдуллоњ
ибни 
Зубайр

*** Самон ва 
хамсин (58 њ.) 

 يب
(12) 

Абдуллоњ ибни 
Хозим 

Марв *** Аснї ва сит-
тин (62 њ.) 

 يج
(13) 

Бањир ибни 
Варќоъ 

Тўс Абдулмал
ик ибни 

*** Ањадї ва 
сабъин 
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Марвон (71њ.) 
 يد
(14) 

Умайя ибни 
Абдуллоњ 

Марв Абдулмал
ик ибни 
Марвон

*** Аснї ва 
сабъин (72 
њ.) 

 يه
(15) 

Ал-Њаљљољ
ибни Юсуф 

Кас Абдулмал
ик ибни 
Марвон

*** Тисъ ва 
сабъин ( 79 
њ.) 

 يو
(16) 

Ќутайба ибни 
Муслим 

Марв Валид 
ибни 
Абдулмал
ик

*** Сабъ ва 
самонин 
(87 њ.) 

 يز
(17) 

Язид ибни 
Муњаллаб 

наёмад Сулаймон 
ибни 
Абдулмал
ик 

*** Сабъ ва 
самонин 
(87 њ.) 

 يح
(18) 

Вакиъ ибни 
Абисауд 

Фарѓо
на 

Сулаймон 
ибни 
Абдулмал
ик

*** Ба Хуросон 
нарасид 

 يط
(19) 

Язид ибни 
Муњаллаб 

Гургон Сулаймон 
ибни 
Абдулмал
ик

*** Сабъ ва 
тисъин (97) 

 ک
(20) 

Ал-Љарроњ
ибни Абдуллоњ 
ал-Њакамї

Марв Умар 
ибни 
Абдулазиз

*** Санаи моъа 
(100) 

 کا
(21) 

Абдуррањмон
ибни Нуъайм 
ал-Омирї 

Марв Язид ибни 
Абдулмал
ик 

*** Ањадї ва 
моъа (101 
њ.) 

 کب
(22) 

Саъид ибни 
Абдулазиз 

Марв Њишом 
ибни Аб-
дулмалик 

*** Арбаъ ва 
моъа (104 
њ.) 

 کج
(23) 

Умар ибни 
Њубайра 

Марв *** Сабъ ва 
моъа (107 
њ.) 

 کد
(24) 

Холид ибни 
Абдуллоњ 

Марв ***  

 که
(25) 

Ашрас ибни 
Абдулоњ ас-
Салимї  

Марв Њишом
ибни Аб-
дулмалик 

*** Ашр ва 
моъа (110 
њ.) 

 کو
(26) 

Марв Њишом иб-
ни Абдул-
малик

*** Аснї ашр 
ва моъа 
(112 њ.) 
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 کز
(27) 

Холид ибни 
Абдуллоњ 

Нишо
бур 

Њишом
ибни Абдул-

малик

*** Ишрин ва 
моъа (120 
њ.)

 کح
(28) 

Осим ибни
Њамид ал-
Њилолї 

Нишо
бур 

Њишом
ибни Аб-
дулмалик 
ва Ибро-
њим ва 
Марвон

*** Ишрин ва 
моъа (120 
њ.) 

 کط
(29) 

Наср ибни 
Сайёр 

Нишо
бур 

Абулаббо
с Саффоњ 

*** Ишрин ва 
моъа (120 
њ.)

 ل
(30) 

Абумуслим 
Абдуррањмон 

Нишо
бур 

Абуљаъфа
р ал-
Мансур 

*** Ситт ва 
ишрин ва 
моъа (126 
њ.)  

 ال
(31) 

Абудовуд аз-
Зуњлї 

Нишо
бур 

Ал-
Мансур 

*** Сабъ ва са-
ласин ва 
моъа (137 
њ.)

 لب
(32) 

Абдулљаббор
ибни 
Абдуррањмон

Систон Ал-
Мансур 

*** Арбаъин ва 
моъа (140 
њ.)

 لج
(33) 

Хозим ибни 
Хузайма 

Нишо
бур 

Ал-
Мансур 

*** Аснї ва ар-
баъин ва 
моъа (142 њ.) 

 لد
(34) 

Абуавн
Абдулмалик 
ибни Язид

Нишо
бур 

Ал-
Мансур 

*** Салас ва ар-
баъин ва 
моъа (143 њ.) 

 له
(35) 

Усайд ибни
Абдуллоњ 

Балх *** Хамсин ва 
моъа (150 
х.)

 لو
(36) 

Абада ибни
Ќудайд 

Систон Ал-
Мансур 

*** Ањадї ва 
хамсин ва 
моъа (151 
њ.)  

 لز
(37) 

Њумайд ибни 
Ќањтаба 

Тўс Ал-
Мансур 

*** Тисъ ва 
хамсин ва 
моъа (159 
њ.) 

 لح
(38) 

Абуавн ибни 
Абдулмалик 

Марв Ал-Мањдї *** Ситтин ва 
моъа 
(160њ.) 
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 لط
(39) 

Маъоз ибни 
Муслим 

Нишо
бур 

Ал-Мањдї *** Ањадї ва 
ситтин ва 
моъа (161 
њ.)  

 Ал-Мусаййаб (40) م
ибни Зуњайр 

Марв Ал-Мањдї *** Сабъ ва 
ситтин ва 
моъа (167 
њ.)  

 ما
(41) 

Абулаббос ал-
Фазл ибни 
Сулаймон 

Тўс Ал-Мањдї
ва ал-
Њодї 

*** Ситт ва 
ситтин ва 
моъа (166 
њ.)  

 مب
(42) 

Љаъфар ибни
Муњаммад 

Тўс Ар-Рашид *** Аснї ва са-
бъин ва
моъа (172 њ. )

 مج
(43) 

Ал-Аббос 
ибни Љаъфар 

Марв Ар-Рашид *** Хамс ва 
сабъин ва 
моъа (175 њ.) 

 مد
(44) 

Ал-Ѓитриф 
ибни Ато 

Бухоро Ар-Рашид *** Сабъ ва сабъ-
ин ва моъа 
(177 њ.) 

 مه
(45) 

Ал-Фазл ибни 
Яњё Бармакї 

Ар-Рашид ***  

 مو
(46) 

Мансур ибни
Язид (Язид
ибни Мансур) 

Нишо
бур 

Ар-Рашид *** Самонин ва 
моъа (180 њ.)  

 مز
(47) 

Алї ибни Исо 
ибни Моњон 

Балх Ар-Рашид *** Тисъ ва 
сабъин ва 
моъа (179 њ.) 

 مح
(48) 

Њарсама ибни 
Аъйан 

Балх Ар-Рашид *** Ањадї ва 
тисъин ва 
моъа (191 њ.) 

 مط
(49) 

(Њасан ибни 
Сањл) 

Марв (ал-
Маъмун) 

*** Самон ва 
тисъин ва 
моъа (198 њ.) 

 ن
(50) 

Ѓассон ибни 
Аббод 

Марв (ал-
Маъмун) 

*** Хамс ва 
моъитин 
(205 њ.) (202) 

 نا
(51) 

Тоњир ибн ал-
Њусайн 

Нишо
бур 

(ал-
Маъмун) 

*** Арбаъ ва 
моъитин 
(204 њ) 

 نب
(52) 

Талња ибни 
Тоњир 

Нишо
бур 

(ал-
Маъмун) 

*** Сабъ ва 
моъитин 
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(207 њ) 
 نج
(53) 

 Абдуллоњ
ибни Тоњир 

Нишо
бур 

(ал-
Маъмун) 

*** Салас ашр 
ва моъитин 
(213 њ.) 

 ند
(54) 

 Тоњир ибни 
Абдуллоњ 

Нишо
бур 

Ал-Восиќ
ва ал-
Мутавакк
ил ва ал-
Мунтасир

*** Саласин ва 
моъитин 
(230 њ.)  

 نه
(55) 

 Муњаммад 
ибни Тоњир 
ибни Абдуллоњ

Нишо
бур 

Ал-
Мустаъин 
ва ал-
Муътаз

*** Самон ва 
арбаъин ва 
моъитин 
(248 њ.) 

 نو
(56) 

 Яъќуб ибни 
Лайс 

Систон Ал-
Муътамад 
Ала-л-Лоњ

*** Арбаъ ва 
хамсин ва 
моъитин 
(254 њ.) 

 نز
(57) 

 Амр ибни 
Лайс 

Систон Ал-
Муътамад 
Ала-л-Лоњ

*** Хамс ва 
ситтин ва 
моъитин 
(265 њ.) 

 نح
(58) 

 Тоњир ибни 
Муњаммад 
(Тоњири севум) 

Нишо
бур 

Ал-
Муътамад 
Ала-л-Лоњ

*** Тисъ ва 
хамсин ва 
моъитин 
(259 њ)  

 نط
(59) 

 Наср ибни 
Ањмад 

Балх Ал-
Муътамад 
Ала-л-Лоњ

*** Ањадї ва 
сабъин ва 
моъитин 
(271 њ.) 

 س
(60) 

 Тоњир ибни 
Амри Лайс 

Систон Ал-Мук-
тафї 
Биллоњ 

*** (Тисъ) ва 
самонин ва 
моъитин 
(289 њ.)  

 سا
(61) 

 Ал-мозї
Исмоил 

Бухоро Ал-
Муътазид 
ва ал-
Муктафї

*** Сабъ ва 
самонин ва 
моъитин 
(287 њ. ) 

 سب
(62) 

 Аш-шањид 
Ањмад ибни 
Исмоил  

Бухоро Ал-
Муктафї 
ва ал-
Муќтадир

*** Хамс ва 
тисъин ва 
моъитин 
(295 њ) 

 سج
(63) 

 Ас-саъид Наср 
ибни Ањмад 

Бухоро Ал-Ќоњир 
ва ар-Розї

*** Ањадї ва 
саласмоъа 
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(301 њ.)  
 سد
(64) 

Ал-њамид Нўњ
ибни Наср 

Бухоро Ал-
Мутаќї ва 
ал-
Мустакфї

*** Ањадї ва 
саласин ва 
саласмоъа 
(331 њ. ) 

 سه
(65) 

Ар-рашид 
Абдулмалик 
ибни Нўњ 

Бухоро Ал-Мутиъ 
Лиллоњ 

*** Салас ва 
арбаъин ва 
саласмоъа 
(343 њ.) 

 سو
(66) 

Ас-садид 
Мансур ибни 
Нўњ 

Бухоро Ал-Мутиъ 
Лиллоњ 

*** Хамсин ва 
саласмоъа 
(350 њ.) 

 سز
(67) 

Ар-разї Нўњ
ибни Мансур 

Бухоро Ал-Тоиъ 
Лиллоњ 

*** Хамс ва 
ситтин ва 
саласмоъа 
(365 њ.)  

 سح
(68) 

Мансур ибни 
Нўњ 

Бухоро Ал-Тоиъ 
Лиллоњ 

*** Салас ва 
самонин ва 
саласмоъа 
(383 њ.)  

 سط
(69) 

Абдулмалик 
ибни Нўњ 

Бухоро Ал-Тоиъ 
Лиллоњ 

*** Тисъ ва 
самонин ва 
саласмоъа 
(389 њ. )  

 ع
(70) 

Ямину-д-
давла, Амину-
д-давла 
Абулќосим 
Мањмуд 

Ѓазнин Ал-Ќодир 
Биллоњ 

*** Тисъ ва 
самонин ва 
саласмоъа 
(389 њ. ) 

 عا
(71) 

Љалолу-д-
давла ва 
љамолу-л-мила 
Абуањмад 
ибни Мањмуд

Ѓазнин Ал-Ќодир 
Биллоњ 

*** Ањадї ва 
ишрин ва 
арбаъмоъа 
(421 њ.) 

 عب
(72) 

Носириддину-
л-Лоњ ва 
Њофиз Ибоду-
л-Лоњ 
Абусаъид 
Масъуд 

Ѓазнин Ал-Ќоим 
Биамруллоњ

*** Ањадї ва 
ишрин ва 
арбаъмоъа 
(421) 

 عج
(73) 

Шbњобу -д-
давла ва 
Ќутбу-л-милла 

Ѓазнин Ал-Ќоим 
Биамрулл
оњ

***  Аснї ва 
салосин ва 
арбаъмоъа 
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Абулфатњ
Мавдуд

( 432 њ. ) 

 عد
(74) 

 Абуљаъфар 
Масъуд ибни 
Мавдуд 

Ѓазнин Ал-Ќоим 
Биамрулл
оњ 

*** Арбаъин ва 
арбаъмоъа 
(440 њ.) 

 عه
(75) 

 Ал-Амин ал-
Муаййад 
бинасруллоњ 
Абулњасан Алї 
ибни Масъуд

Ѓазнин Ал-Ќоим 
Биамрулл
оњ 

*** Ањадї ва 
арбаъин ва 
арбаъмоъа 
(442 њ. ) 

 عو
(76) 

 Изоу-д-давла 
ва Зайну-л-
милла ал-Амин 
Абдуррашид

Ѓазнин Ал-Ќоим 
Биамрулл
оњ 

*** Ањадї ва 
арбаъин ва 
арбаъмоъа 
(442 њ. ) 
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БОБИ ЁЗДАЊУМ 
АНДАР АХБОРИ УМАРОИ ХУРОСОН 

 
Акнун ахбори умарои Хуросон бигўям, њам бар он тартиб, 

ки андар љадвал кардам, б-Аллоњу-т-тавфиќ. 
Абдуллоњ ибни Омир ибни Курайз. Ў Абдуллоњ ибни Омир 

ибни Курайз ибни Рабиъа ибни Њабиб ибни Абдушшамс буд. Ва 
Усмон ибни Аффон, разийа-л-Лоњи анњу, Басра ба Абумўсо ал-
Ашъарї бидода буд ва аз вай бистаду Абдуллоњ ибни Омирро 
бидод ва Хуросон њам бад-ў бидод. Ва Абдуллоњ ибни Омир мар 
Абдуллоњ ибни Хозим ас-Суламиро бар муќаддимаи хеш 
бифиристод ва бар роњи Порсу Кирмон ба Табасайн берун омад 
ва Табасайнро фатњ карду мусалмон шуданд.  

Ва баъзе гўянд, ба Ќумиш омад ва пас ба Гўён омад ва он љо 
муќом кард. Ва аз он љо ба Озодвор омаду сулњ кард. Ва духтари 
Милњони Гуёниро151 бигирифту ба Абдулло ибни Хозим бидод 
ба занї. Абдуллоњро аз вай cе писар омад: Муњаммаду Мўсо ва 
Солињ.  

 Ва Абдуллоњ ибни Омир ба Нишобур омад ва Ањнаф ибни 
Ќайс ва Муњаллаб ибни Абисуфра бо ў буданд ва ќавме аз 
мењтарони Басра. Ва аз шањрњои Хуросон Ќуњастону Абаршањр 
ва Тўсу Сарахс ў гушод андар санаи тисъ ва ишрин (29 њ.).  

Ва Њотам152 ибн ал-Нуъмон ал-Боњилиро бифиристод бо 
чањор њазор мард аз Араб ва њазор марди Аљам ба љанги 
њайтолон. Ва Ањнафро андар њарбњо бар сар љароњат уфтод ва об 
андар чашмаш аз он буд. Ва дижи Ањнаф ба Марврўд ў бино 
кард ва шањри Марврўдро бистад ба сулњ. Ва Абдуллоњ ибни 
Омир бо дењќони Њирот сулњ кард ба панљоњ бадра дирам. Ва 
чун соли сию як андар омад, Абдуллоњ ибни Омир ба њаљ рафт ва 
Ќайс ибн ал-Њайсам ас-Суламиро бар Хуросон халифа кард. Ва 
чун ба наздики Усмон расид, ўро ба наздики хеш бозгирифт.  

Умайр ибни Ањмар ал-Яшкурї. Пас Усмон мар Умайр ибни 
Ањмарро ба Хуросон фиристод. Ва ў Маъмур ибн Суфён ал-
Яшкуриро бифиристод, то бар ќундузи Марв намоз кард. Ва 
чанд гоњ Умайр ба Хуросон бимонд ва сипанљ гирифтани 
хонањои мардумон мар лашкариро ў расм овард. Ва сабаб он 
буд, ки Умайр ибни Ањмар бар дари Марв фуруд омада буд, 
андар харгоњњо ва харпуштањо ва сармои сахт омад ва дењќонони 
Марв битарсиданд бар Умайр ва сипоњаш, ки аз сармо њалок 

                                                 
151 Милљони Лўпониро  
152 Хотам 
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шаванд. Пас эшонро дар хонањои хеш љой бидоданд ва чун чанд 
рўзе баромад, аз он чи карда буданд, пашемон шуданд. Ва ќасд 
карданд, ки он сипоњњо ва Умайрро фурў гиранд. Ва ин сиголиш 
ањли бозор ва айёрон карданд. Ва Бироз ибни153 Моњуя, ки солор 
ва дењќони Марв буд, аз ин сиголиш хабар ёфт, дарваќт мар 
Умайр ибни Ањмарро хабар бидод. Умайр фармуд, то њамаи 
лашкариён силоњ пўшиданд ва шамшер андар нињоданд ва бисёр 
мардум аз Марвро бикуштанд ва бисёр хонањоро ѓорат карданд, 
то њамаи мардуми шањр гирд омаданд ва касон андар миён 
карданду моле бипазируфтанд ва аз Умайр узр хостанд, то 
лашкариёнро фурў дошт ва он фитна биншаст. Ва аз паси он 
лашкариро сипанљ гирифтан расм гашт. Ва Умайр ибни Ањмар 
мукофоти он чи Бироз карда буд, ба љойи ў бикард ва аз пас аз 
он ўро сахт неку доштї ва њурмат кардї.  

Абдуллоњ ибни Омир ибни Курайз. Пас Усмон бори дигар 
Хуросон мар Абдуллоњ ибни Омирро бидод. Ва ў Рабиъ ибни 
Зиёдро бифиристод, то Систон бигушод ва аз он љо чињил њазор 
сар барда кард ва аз он бардагон яке Мењрон буд, мавлои 
Убайдуллоњ ибни Зиёд ва Солињ ибни Абдуррањмон буд ва 
Пирўз мавлои Њасин ибни Молик ал-Анбарї буд ва Бастом154 
мавлои бану Лайс буд, ки ўро ба Марв фарзандон ва аќаб бисёр 
аст ва Маъоз155 ибни Муслим буд, љадди Маъозиён, ки волиёни 
Хуросон буданд ва Икрима буд мавлои Абдуллоњ ибн ал-Аббос. 

Ва ин Пирўз – мавлои Њасин бо Абдуррањмон ибн ал-Ашъас 
буд, ки Язид ибн ал-Муњаллаб ўро асир гирифт ва сўйи Њаљљољ 
ибни Юсуф фиристод. Ва Њасин ибни Молик ва Пирўз шањри 
Майсон ва Фурот ва амали он дошта буданд ва бар эшон моле 
азим њосил омада буд. Ва Њаљљољ аз Пирўз бихост, надод ва 
Њаљљољ ўро бад-ин сабаб бикушт. Ва чун фатњи Систон бибуд, 
Рабиъ ибни Зиёд ба Басра бозрафт ва андар он ваќт обшиносон 
ўро гуфтанд, ки «агар мо аз бањри туро шохи об берун орем, 
моро ва фарзандони моро озод кунї?» Шарт кард, ки «озод 
кунам». Пас эшон андар истоданд ва об берун оварданд ба 
Набољ156 ва ба Љуњфа ва ба бустони Банї Омир ва ба Нахила, 
якманзилии Макка ва ба Арафот обњо берун оварданд ва 
саќояњои Банї Омир эшон карданд ва асари он то бад-ин ѓоят 
њанўз монда аст.  

                                                 
153 Барозини  
154 Башом 
155 Маъод 
156 Баноњ 
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Љаъда ибни Њубайра ал-Махзумї. Ва чун Алї ибни 
Абитолиб, разийа-л-Лоњи анњу, ба хилофат биншаст, Хуросон 
мар Љаъда ибни Њубайраро бидод ва ў писари холи Алї буд ва 
Умм ал-Њасан, духтари Алї, зани ў буд. Ва Алї, разийа-л-Лоњи 
анњу, нома набишт сўйи Бироз ибни Моњуя, дењќони Марв, то 
хирољ ба Љаъда гузорад. Ва Љаъда ба Марв омад ва Бироз ба 
њамаи дењќонони Марв нома набишт ба тоъат доштани Љаъда 
андар гузордани хирољ. Ва Љаъда бисёр фатњњо кард андар 
Хуросон ва писари ў Абдуллоњ, њамчунон дар њарби Љамал, ки 
ба Басра буд андар санаи ситт ва саласин (36 њ.) ва дар њарби 
Сиффин, ки Алї, алайњу-с-салом, бо Муовия кард андар санаи 
сабъ ва салосин (37 њ.) , буд.  

Абдуррањмон ибни Абизї ал-Хузоъї. Пас Алї, разийа-л-Лоњи 
анњу, Хуросон мар Абдуррањмон ибни Абизиро бидод. Ва 
Абдуррањмон марди хирадманд ва покдин буд ва бо мардумон 
муњомилат кард ва расмњои неку нињод. Ва њанўз ў ба Хуросон 
буд, ки Алї, разийа-л-Лоњи анњу, фармон ёфт ва Њасан ибни 
Алї, разийа-л-Лоњи таъоло анњумо, ба љойи падар биншаст. 
Муовия њилатњо кард ва Амр ибн ал-Ос андар миён ва сари эшон 
баргардонид, то хештанро аз хилофат назъ кард. Ва Амр ибни 
Ос Муовияро гуфт: «Њилати он соз, ки Њасан хештанро бармало 
халъ кунад ва хутба кунад». Ва бо Муовия муќовимат 
натавонист кард ва бо кайди ў барнаёмад, бар пой хосту хутба 
кард, ки порсии он чунин буд, ки «Ай мардумон, Худой, таъоло, 
хунњои шуморо аз рехтан боздошт ва ман шуморо бар Муовия 
ањду мисоќ гирифтам, ки адл кунад миёни шумо ва файи шумо ба 
шумо расонад ва бо маќом машѓул нагардад ва шуморо ба 
кинаву ситеза нагирад». 

Ва рўй сўйи Муовия карду гуфт: «Ё Муовия, њамчунин њаст?» 
Муовия гуфт: «Њаст». Ва Њасан ин оят њамехонд: «Ва ин адрї 
лаъаллању фитнатун лакум ва матоъун ило њинин»157. Ва чун 
хомўш шуд, Муовия бо Амр ибни Ос итоб кард, ки «чаро маро 
чунин ишорат кардї».  

Абдуллоњ ибни Омир ибни Курайз. Ва чун Муовия ба маќсуд 
расид, Хуросон мар Абдуллоњ ибни Омирро бидод ва ў мар 
Абдуллоњ ибни Хозимро халифат кард ва ба Хуросон фиристод. 
Ва он љо бимонд, то Абдуллоњ ибн Самрат ал-Умавї биёмад ва 
саѓри Кобулу158 Балхро бигшод ва пас ба Ироќ бозшуд. Ва 
Абдуллоњ ибни Омир андар санаи салас ва арбаъин (43 њ.) мар 

                                                 
157 Сураи Анбиё (21:111) 
158 Ва Кобул 
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Муљошиъ ибни Масъудро ба Систон фиристод ва ў Бусту 
Заминдовир бистад ва рўй сўйи Ироќ нињод. Ва чун ба Кирмон 
расид, ба љойе, ки он љойро Каракон хондандї ва акнун Ќасри 
Муљошиъ гўянд, сармои сахт бигирифт ва борон омадан гирифт 
ва барфу дама андар истод, чунонки низ сутуру мардум кор 
натавонист кард ва њамаро сармо бигирифт ва зери барф шуданд 
ва њеч кас назист, илло њама мурданд зери барф. 

Зиёд ибни Абињї. Пас Муовия Хуросон ба Зиёд ибни Абињї 
бидод ва ў Њакам ибн Амр ал-Ѓаффориро ба Хуросон фиристод. 
Ва Њакам ба Њирот омад ва аз он љо ба кўњњои Хуросон берун 
шуд ва Муњаллаб ибни Абисуфра бо вай буд бар соќаи лашкар. 
Ва Муњаллаб корњои нек кард ва номи ў маъруф гашт ба мардї 
ва муборизату њушёрї. Ва чун хабр ба Саъд ибни Ваќќос расид, 
бар вай дуои нек кард ва гуфт: «Ё Раб. Ту носиру нигањдори 
Муњаллаб бош ва њаргиз њеч хорї манамо ўро». Ва Саъдро 
мустаљобуддаъват хондандї. Ва аз бањри Муњаллаб шамшере 
фиристод ва он шамшерро фарзандони ў, аќаби Муњаллаб аз 
бањри табаррук нигоњ њамедоштанд. Ва чунин гўянд, ки 
Сулаймон ибн Муњаммад ал-Њошимї он шамшерро аз Дурайд 
ибн ус-Симма ибни Њабиб ибни Муњаллаб ба сад њазор дирам 
бихост ва надодаш. Ва њар чи Муњаллаб ёфт, чунин гўянд, ки аз 
баракати дуъои Саъд ёфт.  

Ва Њакам ибни Амр ба шањри Марв бимурд ва он љо ба гўр 
кардандаш. Ва нахустин амире буд аз мусалмонон, ки ба 
Хуросон бимурд ва нахустин амире буд, ки аз рўди Балх об хўрд. 
Ва аз паси ў Зиёд ибни Абињї, мар Абдуллоњ ул-Лайсиро ба 
Хуросон фиристод ва ў аз ёрони пайѓамбар, салла-л-Лоњу алайњ 
ва олињи ва саллам, буд. Ва аз паси ў Рабиъ ибн ал-Њорисиро 
бидод, андар санаи хамсин ва рабиъ (54 њ.) ба Хуросон омад ба 
Марв ва њаётиларо њазимат кард ва њам он љо бимурд. Ва андар 
санаи ањадї ва хамсин (51њ.) мардумони Бодѓис ва Ганљрусто 
муртад шуданд. Пас Шаддод ибни Холид ал-Асадї бар эшон 
тохтан овард ва ќавмеро бикушт ва тане чандро барда кард. Пас 
Муовия фармуд, то он бардагонро бозбидоданд аз љињати ањдро. 
Ва нахустин барда, ки ба Хуросон бидоданд, он буд.  

Убайдуллоњ ибни Зиёд. Муовия Хуросон ба писари ў 
Убайдуллоњ ибни Зиёд бидод. Ва Убайдуллоњ ба Хуросон омад 
ва рўд бигзашт бо шонздањ њазор сувор. Ва нахустин касе аз 
мусалмонон, ки аз рўд гузорда шуд, ў буд. Ва Муњаллаб ибни 
Абисуфраро ба Бухоро фиристод бо чањор њазор мард, то 
Бухороро ѓорат кард. Ва Бухоро љаддаи Бухорохудот дошт - 
хотун ва писараш њанўз кўчак буд ва њамаи Аљам ба наздики 
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хотун гирд омада буданд. Убайдуллоњ њамаро њазимат кард ва 
хостањои эшон ба њазимат гирифт ва аз Бухоро чањор њазор 
барда гирифт ва ба Басра боз шуд. Ва њафт сол вилояти Ироќ ў 
дошт, то Иброњим ибн ал-Аштар ўро бикушт.  

Саъид ибни Усмон ибни Аффон. Пас Муовия Хуросон мар 
Саъид ибни Усмонро бидод андар санаи хамс ва хамсин (55 њ.). 
Ва Аслам ибн Зуръат ал-Килобиро159 хирољи Хуросон бидод ва 
бо Саъид ба як љой бирафт. Ва Аслам бар хирољи Марв сад њазор 
дирам бияфзуд ва то бад-ин ѓоят мувассал аст.  

Ва Саъид ибни Усмон Бухоро ва Суѓду Самарќанд бигушод. 
Ва бар дари Самарќанд тире расид бар чашми Саъид ва як 
чашмаш бишуд. Ва ўро саропардаи сипоњ буд, ки њамаи сипоњи 
ўро андар он саропарда љой буд.  

Ва андар вилояти Саъид араб ба Марв зиёъу мустаѓал ва 
хонумон сохтанд ва он љо ќарор карданд ба фармони Муовия, то 
туркон аз об гузора накунанд.  

Абдуррањмон ибни Зиёд. Пас Муовия Хуросон мар 
Абдуррањмон ибни Зиёдро бидод ва Абдуррањмон аз Хуросон 
њаштод бор њазор њазор дирам љамъ кард ва Њаљљољ ибни Юсуф 
он њамаро аз вай бозситад ва ўро дарвеш кард. Ва чунин гуфт 
Молик ибни Динор, ки Абдуррањмон сад сол зиндагонии хешро 
њар рўз њазор дирам сохта буд љуз зиёъу таљаммул ва Њаљљољ ўро 
ба љойе расонид, ки рўзе бар харе нишаста буд, Молик ўро 
пурсид, ки «он њама моли ту чун шуд?» Гуфт: «бишуд ва ин хар 
њам орият аст». Ва андар ин ваќт Муовия бимурд.  

Салм ибни Зиёд. Чун Язид биншаст, мар Салм ибни Зиёдро 
ба Хуросон фиристод. Ва Аљам бо хотун яке шуда буданд ба 
Мовароуннањр. Ва Салм, ки ба Хуросон расид, лашкар бикашид 
ва ба Мовароуннањр рафт ва аљамиён пеши ў омаданд ба њарб ва 
корзоре њавл бикарданд ва охир аљамиёнро њазимат кард. Андар 
ин њарб њеч касро он асар набуд, ки Муњаллаб ибни Абисуфраро, 
ки ў корњои нек кард ва аз вай бисёр асарњои писандида омад 
андар он њарбгоњ. Ва чун Салм аз шуѓли Мовароуннањр дил 
фориѓ кард, вилояти Систон мар Талња ал-Талњотро бидод ва 
ўро Талња ибни Абдуллоњ160 ал-Хузоъї гуфтандї. Охир Салм бар 
Талња хашм гирифт. Ва чун Талња хабар ёфт, бигурехт бо 
испањбади сагзї ва наздики Язид ибни Муовия шудандї. То 
марги Язид он љо бимонданд ва чун Язид бимурд, эшон ба 
Систон бозомаданд ва коришон рост шуд. Ва Талња ба Систон 

                                                 
159 Зироъа ул-Килолї 
160 Убайдуллоњ  
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бимонд, то ба рўзгори фитнаи Абдуллоњ ибн ал-Зубайр. Ва Салм 
ибни Зиёд Хуросон ба Арфаља ибни Омир ас-Саъдї супурд ва 
худ сўйи Макка бирафт.  

Абдуллоњ ибни Хозим161. Ва чун Салм ќасди Макка кард, 
Абдуллоњ ибни Хозим бо вай рафт ва Салмро андар роњ хидмат 
кард. Ва чун бо вай густох шуд, ањди Хуросонро аз Салм бихост 
ва Салм ањди Хуросон ба Абдуллоњ бидод. Ва Абдуллоњ ба Марв 
омад ва бо Арфаља њарб кард ва Арфаљаро бикушт ва Хуросон 
бигирифт. Ва ба наздики Абдуллоњ ибн аз-Зубайр номањо 
набишт ба байъати хеш ва мардумонро ба тоъати ў хонд.  

Миёни Абдуллоњ ибни Хозим ва миёни музариён ба Марв 
њарбњо уфтод ва он моддат гирифт ва ба шањрњои Марву 
Марврўд ва Толиќону Њирот шўриш хост ва гурўње аз тамимиён 
писарашро, Муњаммад ибни Абдуллоњ ибни Хозим бикуштанд, 
ки амири Њирот буд ва Абдуллоњ ба кини писараш ќавмеро аз 
эшон бикушт. Ва кори Абдуллоњ ибн аз-Зубайр боло гирифт ва 
Абдуллоњ ибни Хозим бимонд андар Хуросон њашт солу панљ 
моњу бисту панљ рўз, то ваќти фитнаи Мусъаб ибн аз-Зубайр бо 
Абдулмалик ибни Марвон.  

Ва Мусъаб кушта шуд ва Абдумалик мар Абдуллоњ ибни 
Хозимро ба тоат хонд, иљобат накард. Ва сари Мусъаб сўйи 
писари Хозим фиристоданд ва хуросониён њам аз ў сар печиданд 
ва ба Тўс ба якдигар расиданд ва њарб карданд. Ва Вакиъ ибн ал-
Давраќия ( ва Бакир ибни Васољ бо љамоъате аз мардум 
баромаданд ва чун Абдуллоњ ибни Хозим) бародари Вакиъро 
бикушта буд, Вакиъ бо Абдуллоњ баробар уфтод ва биёвехтанд. 
Вакиъ мар Абдуллоњро бар замин зад ва бар синаи ў нишасту 
сари ў бибурид ва пеши Бањир овард ва Бањир ўро биситуд ва он 
сари Абдуллоњро сўйи Холид ибн Абдуллоњ ал-Ќасрї фиристод 
ва Холид сўйи Абдулмалик ибни Марвон фиристод.  

Бањир ибни Варќоъ. Пас Абдулмалик ибни Марвон вилояти 
Хуросон мар Бањир ибни Варќоъро бидод андар санаи ањадї ва 
сабъин (71 њ.). Ва чун кори ў рост шуд, Абдулмалик фармуд, то 
аз Хуросон њамаи вазоиф ва атоњо ва зиёдатњо ва иќтоъњо, ки 
андар ваќти Абдуллоњ ибн ал-Зубайр нињода буданд, бияфганд 
ва назрњои неку кард ањли Хуросонро. Ва Бањир марди ољиз буд 
ва андар дасти сипоњиён дармонда, бад-ин сабаб њоли Хуросон 
бо халал њамебуд. Пас нома набиштанд сўйи Абдулмалик, ки 
Хуросонро љуз марде аз ќурайш натавонад дошт. Абдулмалик 
Бањирро маъзул кард ва Умайяро ба љойи ў фиристод.  

                                                 
161 Њозим (ва дар зер низ) 
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Умайя ибни Абдуллоњ. Ва ин Умайя ибни Абдуллоњ ибни 
Абилос ибни Абдушшамс буд. Ва Абдулмалик Хуросонро ба 
Умайя бидод андар санаи аснї ва сабъин (72 њ.) ва Умайя ба 
Хуросон омад. Бањир осї шуд ва ќундузи Марвро њисор гирифт 
ва чанд гоњ андар он њисор буд. Охир Умайя ўро фуруд оварду 
бикушт. Ва ду бародар буд мар Бањирро: якеро Будайл ном буд 
ва дигареро Шамардал, он њар дуро низ бо ў бикушт.  

Ва Умайя ибни Абдуллоњ њафт сол дар вилояти Хуросон 
бимонд ва аз будани Умайя бар дили Њаљљољ ибни Юсуф њаме 
ранљ буд ва њилатњо сохт, то Абдулмалик Умайяро маъзул кард 
ва Хуросону Систон Њаљљољ ибни Юсуфро бидод.  

 Њаљљољ ибни Юсуф. Ва Абдулмалик Хуросон мар Њаљљољ 
ибни Юсуфро бидод. Ва Њаљљољ Муњаллаб ибни Абисуфраро ба 
Хуросон фиристод андар санаи тисъ ва сабъин (79 њ) . Ва ў ба 
шањри Кеш шуд ва бо мардумони Суѓд сулњ кард. Ва малики 
Суѓд андар он рўзгор Тархун буд, аз вай гиравгон бистад. Ва 
Муњаллаб бимурд андар ноњияти Марврўд, ба дење, ки онро 
Зоѓул162 гўянд ва писари хеш Язидро халифат кард. Ва писари ў 
чањор сол дар Хуросон халифат буд аз љињати Њаљљољ. Ва аз паси 
ў Њаљљољ Хуросон ба бародари ў Муфаззал ибни Мулањњаб 
бидод. Ва Муфаззал марде дониставу оњиста ва мардумшинос 
буд.  

 Њаљљољ Систон мар Абдуррањмон ибни Муњаммад ал-
Ашъасро163 бидода буд. Ва чун ў ба Систон расид, андар Њаљљољ 
осї шуд ва бар вай берун омад. Ва миёни Њаљљољ ва 
Абдуррањмон њаштод њарб биюфтод ва андар Дайр ал-Љамољим 
Абдуррањмон њазимат шуд ва аз он љо ба Кобул рафт, ба наздики 
рутбил, амири Кобул. Њаљљољ расул фиристод ва ўро аз рутбил 
бозхост. Рутбил Абдуррањмонро ба расул супурд ва расул ўро 
банд кард ва як њалќаи банд бар пойи ў нињод ва як њалќа бар 
пойи марде дигар. Ва андар роњ ба манзиле фуруд омаданд ва 
бар боми хона шуданд ва Абдуррањмон хештанро аз он бом 
фуруд андохт бо он мард ва њар ду бимурданд. 

Ва чун Валид ибни Абдулмалик биншаст, Њаљљољ Муфаззал 
ибни Муњаллабро маъзул кард аз Хуросон ва фарзандони 
Муњаллабро андар мутолаба кашид. Ва Њинд духтари 
Муњаллабро, ки зани Њаљљољ буд, талоќ кард ва сад њазор дирам 
кобин ба наздики ў фиристод, то Њинд он мол бад-ў бозфиристод 
ва напазируфт. Ва Њаљљољ писарони Муњаллабро се сол ба Басра 

                                                 
162 Раѓул  
163 Ал-Асъабро 
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боздошт, то Язид ибни Абумуслим дар боби эшон сухан гуфт ва 
шаш бор њазор њазор дирам замон карданд ва эшонро бо 
муваккил итлоќ карданд ва эшон њар чањор бародар њилатњо 
карданд ва наљибон сохта буданд, бигурехтанд ва ба Шом 
шуданд. Ва Раљо ибни Њайот ал-Киндиро гусї карданд ва аз ў 
њољат хостанд, то њадиси эшон бо Сулаймон ибни Абдулмалик 
бигуфт ва Сулаймон эшонро иљобат кард.  

Пас Сулаймон ибни Абдулмалик ва Абдулазиз ибн ал-Валид 
андар истоданд ва бисёр шафоъат карданд ба Валид ибни 
Абдулмалик, то иљобат кард ва Сулаймонро фармуд, ки эшонро 
наздики вай фиристад. Сулаймон писари хеш Айюбро бо Язид 
ибн ал-Валид фиристод ва Айюбро гуфт: «як замон аз Язид ибн 
ал-Мулањњаб ѓоиб мабош, агар бад-ў баде хоњад кард , нахуст то 
туро кушанд». 

Пас Язид ибн ал-Мулањњаб пеши Валид омад. Валид 
шафоъати Сулаймон бипазируфт ва Язидро сўйи Сулаймон 
бозфиристод ва се бор њазор њазор дирам аз мусодараи ў фуруд 
нињод. Ва Њаљљољро фармуд, ки «хар ки аз фарзандони 
Муњаллаб ва табори эшон ба наздики ту мондаанд, њамаро 
зинњор дењ ва ба Шом фирист». Ва њама ба Димишќ омаданд ба 
наздики Сулаймон ва шаш сол он љо бимонданд, то охири ањди 
Валид ибни Абдулмалик. Ќутайба ибни Муслим, ки волии Рай 
буд, фармудаш ба Хуросон шавад.  

 Ќутайба ибни Муслим. Ќутайба андар санаи сабъ ва 
самонин (87 њ.) ба Хуросон омад аз роњи Ќумиш. Пеш аз он аз 
роњи Порс ва Кирмон омадандї.  

Чун Ќутайба ба Ќумиш расид, ањди хеш талаб кард, наёфт, 
ки ба Рай фаромўш карда буд. Кас фиристод ва аз Рай 
биёварданд.  

Ва мар Язид ибн ал-Мулањњабро ба Хуросон бўстоне буд бас 
хуррам. Ќутайба он бўстонро вайрон сохт ва уштурхона кард. 
Пас марзбоне ўро пурсид, ки «чаро чунин кардї?» Ќутайба гуфт: 
«падари ман уштурбон буд, падари Язид бўстонбон». 

Ва андар санаи сабъ ва самонин (87 њ. ) лашкар бикашид ва 
ба рўзгори ў бештар аз шањрњои Бухоро гушода шуд ва Кешу 
Нахшабу Самарќанд. Ва гўянд, ки Хоразму Кобулу Нисо њам ба 
рўзгори ў гушода шуд. Ва аз паси он андар санаи тисъ ва 
самонин (89 њ. ) Фарѓона бигшод. Ва андар он сол Њаљљољ 
бимурд ва андар хазинаи ў дувисту нуздањ бор њазор њазор дирам 
ёфтанд. Вилояти Њаљљољ бист сол буд.  

Чун Ќутайба хабари марги Њаљљољ бишнид, ѓамнок шуд, ба 
Марв бозомад. Ва Валид ибни Абдулмалик сўйи Ќутайба 
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номањои неку набишт ва ваъдањои неку кард. Ва Ќутайба ба 
Фарѓона бисёр кушиш кард ва бардаи бисёр бигирифт ва пас 
сулњ кард бо эшон ва гиравгон бистад ва сўйи Марв бозгашт. 
Чун ба Кушмайњан164 расид, хабари марги Валид шунид ва 
нишастани Сулаймон ибни Абдулмалик. Ва аз Сулаймон 
битарсид ва Сулаймон ба ў руќъа набишт ба тањдиду танбињ. 

Ва Сулаймон Язиб ибн ал-Мулањњабро ба Хуросон номзад 
карда буд. Чун руќъаи Ќутайба расид, таваќќуф кард ва 
маншури Ќутайба набишт ба тозагї ва ба дасти расул 
бозфиристод. Ва Ќутайба дилаш ќарор нагирифт ва аз Сулаймон 
њаметарсид, ки маъзул кунадаш. Ва миёни Сулаймон ва Ќутайба 
бад буд, аз он чи Ќутайба андар байъати Абдулазиз ибн ал-
Валид буд ва андар он саъй мувофиќат карда буд ва Ќутайба аз 
Сулаймон бад-ин сабаб тарсон буд. 

Пас андар Сулаймон осї шуд бо бештар аз сарњангон ва 
ёрони хеш. Ва пеш аз он ки осї шуд, мар Вакиъ ибни Абисауд ал-
Ѓудониро аз мењтарии тамимиён маъзул карда ва ба ивази он 
шуѓле дигар надода буд ўро ва он мењтарї мар Зирор ибни 
Њасин аз-Заббиро бидода буд ва Вакиъ бар он сабаб бар Ќутайба 
кина гирифта буд ва сипоњро тањриз њамекард ва хештанро 
бемор сохта буд ва чанд ваќт андар хона нишаста буд. Ва чун 
берун омад, бо он ќавм даст яке кард ва ба Фарѓона фурсат 
ёфтанд ва мар Ќутайбаро бикуштанд ва ёздањ тан аз фарзандони 
Муслим бикуштанд ва аз он њафт писари Муслим буданд, чун 
Ќутайба ва Абдуррањмон ва Абдуллоњу Убайдуллоњ ва Солењу 
Ясор ва Муњаммад бану Муслим ва чањор тан аз 
фарзандзодагони Муслим ва аз авлоди Муслим њеч кас нараст 
магар Амр, ки ба Гузгонон буд. Вакиъ бифармуд, то сарњои њама 
бибуриданд ва сўйи Сулаймон ибни Абдулмалик фиристод.  

Ваќиъ ибни Абисауд ал-Ѓудонї. Пас Сулаймон ањди Хуросон 
ба наздики Вакиъ ибни Абисауд ал-Ѓудонї фиристод. Вакиъ 
сиёсате њавл фурў нињод ва њар касе ки аз њадди худ таљовуз 
кардї, ё андак моя хиёнат кардї, дарваќт бикуштї. То бад-он 
љой расид, ки рўзе мастеро пеши ў оварданд, бифармуд, то он 
мастро гардан бизаданд. Ўро гуфтанд: «бар маст куштан вољиб 
наёяд, балки њадди тозиёна вољиб шавад». Вакиъ гуфт: «Уќубати 
ман тозиёна ва чўб набувад, илло шамшер».  

Ва чун мардумон он бишуниданд, њама аз вай битарсиданд 
ва низ њеч кас љурме накард, ки онро адаб ва уќубату куштан 

                                                 
164 Кушмин (ё Кушайн)  
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вољиб омадї, то охири рўзгори ў њам бар он љумла будї. 
Ибтидои вилояти ў андар санаи арбаъ ва тисъин (94 њ. )буд.  

 Язид ибн ал-Мулањњаб. Пас Сулаймон ибни Абдулмалик 
Хуросон Язид ибн ал-Мулањњабро бидод дигарбора. Ва Язид 
писари хеш Мухалладро ба халифатии хеш ба Хуросон 
фиристод. Ва Язид худ бар асари ў биёмад, њам андар санаи сабъ 
ва тисъин (97 њ. ) ва Вакиъ ибни Абисаудро бигирифт ва 
кордорони Ќутайба ибни Муслимро шиканљањои бисёр кард ва 
хостањои эшон бистад ва моли бисёр аз он рўй љамъ кард. Ва аз 
Марв сўйи Гургон рафт андар санаи самон ва тисъин (98 њ.) аз 
роњи Нисо, аз љониби Дари оњанин ва Гургон бигушод ва чун 
бозгашт, гургониён дигарбора муртад шуданд.  

Пас Язид ибн ал-Мулањњаб дигарбора лашкар бисохт ва ба 
Гургон рафт. Мардумони Гургон андар кўњ гурехтанд ва Язид аз 
паси эшон андар кўњ шуд ва дувоздањ њазор мард аз эшон 
бикушт. Ва савганд хўрд, ки то ба хуни гургониён осиёб 
нагардонад ва орд накунад бад-он осиёб ва аз он орд нон 
напазад ва бад-он нон чошт накунад, аз он љо наравад. Ва чун 
мардум њамекуштанд ва хунњояшон њаме бифисурд ва аз љо 
намерафт, пас Язидро гуфтанд, бифармуд, то об афганданд ва 
осиёб бигашт ва орд карданду аз он орд нон пухтанд, то ў бихўрд 
ва савганди хеш рост кард.  

Ва шаш њазор барда аз гургониён бигирифт ва њамаро ба 
бандагї бифурўхтанд. Ва фатњнома набишт сўйи Сулаймон ибни 
Абдулмалик ба фатњи Гургон ва гуфт: «Ин вилоятро аз гоњи 
Шопур Зу-л-актоф кас нагушод ва Кисро писари Њурмуз ва Умар 
ибн ал-Хаттоб ва њар кас ќасд карданд ба њама баста буд, касро 
даст бад-ин вилоят нарасид ва акнун амиралмуъмининро гушода 
гашт». 

Ва амири Гургон Савл буд ва ўро дастгир кард ва аз они 
Савл имрўз ба Гургон аќаб бисёр аст. Пас Савл мар Язид ибн ал-
Мулањњабро гуфт: «Андар мусалмонї аз ту љалилтар њеч кас 
њаст, то ман бар дасти ў мусалмон шавам?» Язид гуфт: 
«Амиралмуъминин аз ман љалилтар аст». Савл гуфт: «Маро ба 
наздики ў фирист». Язид ўро сўйи Сулаймон фиристод. Пас Савл 
мар Сулаймонро гуфт: «Андар мусалмонї њеч кас аз ту бузургтар 
њаст?» Сулаймон гуфт: «Имрўз андар мусалмонї аз ман љалилтар 
кас нест, љуз гўри пайѓамбар, алайњи-с-салом». Савл гуфт: «Маро 
он љо фирист, то мусалмон шавам». Сулаймон ўро ба Мадина 
фиристод ва ў бар гўри пайѓамбар, салла-л-Лоњи алайњи ва 
олињи ва саллам, мусалмон шуд ва бозгашт. Ба наздики Язид 
омад ва бо вай њамебуд ва корњо њамекард, то кушта шуд андар 
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ањди Маслама ибни Абдулмалик. Ва Муњаммад ибни Савл аз 
доъиёни бузурги оли Аббос буд ва Абдуллоњ ибни Алї ўро ба 
Шом бикушт.  

Ва Язид ибн ал-Мулањњаб писари хеш Мухалладро бар 
Хуросон халифа кард ва худ бозгашт, сўйи Сулаймон рафт ва 
чун ба Порс расид, хабари марги Сулаймон шунид. Ва дар 
вилояти Умар ибни Абдулазиз оњанги Басра кард ва чун андар 
Басра омад, Адї ибни Артот ал-Фазорї, ки амири Басра буд, 
пеши ў омад, бо номаи Умар ибни Абдулазиз ба таслими амал 
баъд аз ин ва фиристоданд мар Язид ибн ал-Мулањњабро сўйи 
Умар. Ва чун Язид наздики Умар расид, ўро боздошт. Ва њар ки 
андар маънии Язид пеши Умар сухан гуфт бар сабили шафоъат, 
љавоби Умар он буд, ки Язид марде кушанда аст, ўро љой бењтар 
аз зиндон нест». Ва пас бифармуд, то Язидро мутолиба карданд 
ба он хостањое, ки дар нома набишта буд сўйи Сулаймон ва он 
њама хоста аз вай ба њосил оварданд.  

Љарроњ ибни Абдуллоњ ал-Њакамї. Ва Умар ибни Абдулазиз 
Хуросон мар Љарроњ ибн Абдуллоњ ал- Њакамиро бидод ва ў 
сўйи Хуросон рафт. Ва Умар ўро фармуд, то Мухаллад ибни 
Язидро сўйи ў фиристад. Ва чун Љарроњ сўйи Хуросон омад, 
андар санаи тисъ ва тисъин (99 њ.), дарваќт Мухалладро 
бигирифту боздошт. Пас андар занљир кашид ва сўйи Умар 
фиристод. Ва Мухаллад то Кўфа расид андар роњ њаштсад њазор 
дирам бахшид ва њамаи мардумон некухоњ ва некугўйи ў шуданд. 
Ва андар ин ваќт, ки Љарроњ амири Хуросон буд, Муњаммад 
ибни Алї ал-Имом Майсараро ба Ироќ фиристод ва ба Хуросон 
доъиёни дигар фиристод. Бисёр мардумро андар байъат 
оварданд ва бозгаштанд.  

Абдуррањмон ибни Нуъайм ал-Омирї165. Пас Умар ибни 
Абдулазиз Хуросон мар Абдуррањмон ибни Нуъаймро бидод 
андар санаи моъа (100 њ.). Ва Абдуррањмон андар ин сол ба 
Хуросон омад. Ва чун Мухаллад ибни Язид ибн ал-Муњаллаб ба 
наздики Умар ибни Абдулазиз расид, Умар мар Мухалладро 
писандида дошт ва аз вай некўї гуфт ва фармуд, ин бењтар аз 
падар аст ва бифармуд ўро таъаррузе нанамуданд.  

Саъид ибни Абдулазиз. Ва Язид ибни Абдулмалик Хуросон 
мар Саъид ибни Абдулазизро бидод. Саъид марде хешкор буд ва 
андар фузулї ва ситамгорї маљол набудаш. Чун ба Хуросон 
бирасид, бо мардумон муњомилат кард ва аз кас зиёдат 

                                                 
165 Абдуррањмон Наъим ал-Ѓомидӣ.  
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наталабид ва як сол бар шуѓли Хуросон бимонд ва аз паси як сол 
ўро бозхонданд ва Умар ибни Њубайраро фиристоданд.  

Умар166 ибни Њубайра. Пас Язид ибни Абдулмалик Хуросон 
мар Умар ибни Њубайраро бидод ва Умар мар Саъид ибни 
Абдулазизро сарф кард аз Хуросон ва ба љойи ў Саъид ибни 
Амр167 ал-Њараширо фиристод. Ва Саъид ибни Амр андар 
Хуросон омад, андар санаи арбаъ ва моъа (104 њ.). Ва бас рўзгор 
бар аморат намонд, ки Умар ибни Њубайра ўро маъзул кард ва 
ба љойи ў Муслим ибни Саъид ибни Асламро фиристод. Ва 
Муслим ба Хуросон бимонд санаи арбаъ ва тамомии санаи хамс 
ва чанд моњ аз санаи ситт ва моъа (106 њ).  

Холид ибни Абдуллоњ ал-Ќасрї. Ва чун кори мамлакат бар 
Њишом ибни Абдулмалик рост шуд, вай Хуросон мар Холид 
ибни Абдуллоњро бидод ва ўро ба Хуросон фиристод ва Ироќ 
њам ўро бидод. Ва Холид ба Ироќ бозистод ва бародари хеш 
Асад ибни Абдуллоњро ба Хуросон фиристод. Ва cе cол бимонд 
ва насињатњо кард бо мардумон. Ва Наср ибни Сайёрро 
бигирифт ва Абдуррањмон ибни Нуъаймро, ки бар кори хирољ 
буд ва Бањр ибни Дирњамро, ки бар амали сипоњ буд ва Сурат 
ибни Алњар ад-Доримї ва эшонро туњмат кард, ки шумо њаме 
ирљофњо афгандед ва бад-ин бањона эшонро ба тозиёна бизад ва 
сарњову ришњои эшон биситурд ва дастњои эшон ба ѓул кард ва 
њамаро сўйи бародари хеш фиристод. Ва ин мардумон бад-он чи 
бар эшон рафта буд, мар Њишомро огоњ карданд ва Њишом ба 
Холид нома набишт, то эшонро даст боздошт. Ва эшон њама ба 
Ироќу Шом бозистоданд ва низ њеч кас ба Хуросон бознаёмад, 
то Холид зинда буд.  

Ашрас ибни Абдуллоњ. Ва Њишом Хуросон Ашрас ибни 
Абдуллоњро бидод. Мар ин Ашрасро аз фозилї, ки буд, «комил» 
хондандї. Ва ў андар санаи ашр ва моъа (110 њ.) ба Хуросон 
омад ва сирати худ бигардонид ва бисёр норавоињо кард, бар 
раъоё ситамњо ва бедодињо фаровон кард. Ва мардумони 
Хуросон бишўриданд ва ба тазаллум ба наздики Њишом 
рафтанд, мар Ашрасро маъзул кард.  

Љунайд ибни Абдуррањмон. Пас Њишом мар Хуросон мар 
Љунайд ибни Абдуррањмонро бидод ва ў ба Хуросон омад андар 
санаи аснї ашр ва маъа (112 њ.). Ва чун ба Хуросон расид, 
хоќони турк берун омад. Чун Љунайд бо хоќон њарб кард, 
хоќонро њазимат кард ва аз сипоњи хоќон фаровон мардум 
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бикушт. Ва дигар сол хоќон бозомад ва Љунайд ќасди ў кард. 
Суйи Сурат ибни Алњар ад-Доримї, ки амири Самарќанд буд, 
нома набишт ва аз вай истиъонат кард. Ва Сурат берун омад ва 
бо туркон баровехт ва туркон њазимат шуданд. Ва Сурат низ 
андар он њарб табоњ шуд ва Љунайд андар расид ва турконро 
якборагї њазимат кард ва хоќон бигурехт. Ва чун аз он љо 
бозгашт, Њорис ибни Сурайљи хориљиро, ки ба Хуросон берун 
омада буд, бигирифт бо ќавме анбўњ ва њамаро бикушт. Ва андар 
санаи ситт ашр ва моъа (116 њ.) андар гузашт.  

Осим ибни Абдуллоњ ал-Њилолї. Пас Њишом мар Хуросон 
Осимро дод, андар санаи ситт ашр ва моъа (116 њ.). Ва чун Осим 
ба Хуросон омад, њанўз шуѓлњои аморат ба вољибї низом надода 
буд, ки Њорис ибни Сурайљ берун омад ва Гузгонону Толиќон ва 
Форёбу Марврўд бигирифт ва ба Ќуръону ба ахбори пайѓамбар, 
салла-л-Лоњи алайњи ва олињи ва саллам, даъват кард ва хилофи 
Марвониён падид кард. Ва чунон намуд, ки ањли замматро ба 
заммат вафо кунад ва аз мусалмонон хирољ настонад ва бар кас 
бедод накунад. Ва мардуми бисёр бо ў гирд омаданд ва рўй ба 
Марв нињоду ќасди Осим кард. Осим бо Њорис ба Марв њарб 
карданд ва мутавасситон андар миён омаданд ва сулњ карданд 
миёни эшон, бар он љумла, ки то расул ба наздики Њишом 
фиристанд ва аз ин њол ўро хабар дињанд, агар муроди Њорис 
бидињад фабињо ва ниъма, агар надињад њарб кунанд ва њам бар 
ин љумла њар ду фариќ иттифоќ карданд.  

Холид ибни Абдуллоњ ал-Ќасрї. Пас хабари Њорис ба Њишом 
расид, Хуросон мар Холид ибни Абдуллоњ ал-Ќасриро бидод ва 
ў мар бародари хеш Асад ибни Абдуллоњро бифиристод андар 
санаи ситт ашр ва моъа (116 њ.). Ва расулони Њорис ва Осим 
пеши Асад омаданд, эшонро бозгардонид. Ва Асад ба Марв омад 
бо бист њазор мард ва ќасди Њорис кард ва ба дари Тирмиз 
баробари якдигар уфтоданд ва њарб пайвастанд ва охир Њорис 
сўйи Туркистон њазимат шуд. Ва Асад гурўње мардумонро, ки 
доъиёни оли Аббос буданд, бигирифту бикушт. Ва чун аз Холид 
бародари хеш иститлоъ кард, Холид љавоб набишт, ки «хун 
макун».  

Ва Асад чањор сол ба Хуросон бимонд ва андар санаи ишрин 
ва моъа (120 њ.) фармон ёфт. Ва Љаъфар ибни Њанзаларо халифа 
кард ва Љаъфар панљ моњ ба Хуросон монд. Ва дењи Асадобод аз 
рустои Нишобур Асад ибни Абдуллоњ бино кард ва то рўзгори 
Абдуллоњ ибни Тоњир фарзандони ў доштанд. Пас Абдуллоњ 
ибни Тоњир он дењро бихарид ва бар абноу-с-сабил ваќф кард.  
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Наср ибни Сайёр. Њишом Хуросон мар Наср ибни Сайёрро 
бидод, андар моњи раљаби санаи ашрин ва моъа (120 њ.) ва ањди 
Хуросон сўйи ў фиристод ва ба Балх бад-ў расид. Ва Наср бо 
Абдуссалам ибни Музоњим бигуфт ва њар ду ба наздики Љаъфар 
рафтанд ва номаи таслими амал ба Љаъфар бидоданд. Ва Љаъфар 
Насрро ба љойи хеш биншонд ва худ ўро тањният кард ва 
мардумон ба тањният омаданд. Ва Наср мар ањли Хуросонро 
тааллуф кард ва маунатњои эшон сабук  кард.  

Ва Наср мар Яњё ибни Зайд ибни Алї ибн ал-Њусайн ибни 
Алї ибни Абитолиб, ризвону-л-Лоњи алайњимро, ки ба Балх 
мутаворї буд, аз пас аз он ки падарашро Њишом кушта буд, 
бигирифту боздошт. Ва Њишом бимурд.  

Ва Муњаммад ибни Алї ал-Имом, рањмату-л-Лоњ, њам андар 
ин ваќт бимурд ва мењтарони шиъа ба фармони ў дувоздањ наќиб 
карданд, яке Сулаймон ибни Касир ва дудигар Ќањтаба ибни 
Шабиб ва седигар Мўсо ибни Ќаъб ва чањорум Молик ибн ал-
Њайсам ва панљум Абудовуд ва шашум Холид ибни Иброњим ва 
њафтум Бакр ибн ал-Аббос ва њаштум Лоњиз168 ибни Ќурайз ва 
нуњум Шибл ибни Тањмон ва дањум Абулнаљм ибни Имрон ибни 
Исмоил ва ёздањум Ало ибни Њарис ва дувоздањум Амр ва Исо 
абнї Аъйан. Ва Ало ба Хоразм ба даъват кардан ва Талња ибни 
Зурайќ ба љойи ў биистод.  

Ва чун Њишом бимурд, Валид ибни Язид ба љойи ў биншаст 
ва ањди Хуросон ба Наср ибни Сайёр фиристод. Ва ўро 
бифармуд, то Яњё ибни Зайдро даст боздошт ва Яњё чун ба 
рустое расид аз вилояти Нишобур, Валидро халъ кард ва 
хештанро даъват кард ва бозгашт бо саду бист мард ва ба дари 
Нишобур ба дење фуруд омад. Ва Амр ибни Зурорат ал-Ќасрї 
амири Нишобур кас ба наздики ў фиристод, ки «аз ин ноњият 
берун шав». Яњё гуфт: «то баросоям ва сутурон низ баросоянд».  

Чун ба наздики Амр омад, дарваќт дарнишасту берун омад 
ва њарб карданд ва Амрро њазимат карданд ва андар њазимат 
кушта шуд. Ва Яњё ибни Зайд ќасди Балх кард ва Наср ибни 
Сайёр чун хабар ёфт, мар соњиби шурати хеш Салм ибни 
Ањвазро ба талаби Яњё фиристод. Ва Яњё ба Бодѓис шуд ва аз он 
љо ба Марврўд ва Толиќону Форёб ва Салм аз пайи ў њамерафт, 
то ба Гузгонон андар ёфт ўро ба ќасабаи Анису. Њарб карданд ва 
Яњё ибни Зайдро бикуштанд ва сараш бибуриданд ва бар чўбе 
карданду ба Марв бурданд. Ва Валид кушта шуд ба Шом андар 
љумоди-л-охири санаи ситт ва ишрин ва моъа (126 њ.) ва Язид ибн 
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ал-Валид биншаст андар соли саду бисту шаш. Ва чун кори Язид 
рост шуд, ањди Хуросон ба наздики Наср ибни Сайёр фиристод 
ва нома набишт ба сўйи Наср, ки «то Њорис ибни Сурайљро 
зинњор дињї». Ва Њорис ба Марв бозомад ва Язид бимурду 
Иброњим ибн ал-Валид бинишаст аввали зу-л-њиљчаи санаи ситт 
ва ишрин ва моъа (126 њ.) ва кори ў рост шуд, ки Марвон ибни 
Муњаммад биёмад, ўро халъ кард ва худ бинишаст андар сафари 
санаи сабъ ва ишрин ва моъа (127 њ.) ва Иброњимро махлуъ кард.  

Ва Марвонро Марвон ул-њимор хондандї, ки ба забони тозї 
њар сад солеро, ки аз давлате бигзарад, он солро њимор хонанд ва 
давлати Бану Умайя ба сад сол наздик расида буд.  

Ва Марвони њимор ањди Хуросон сўйи Наср ибни Сайёр 
фиристод ва ямониёну рабиъа аз Наср эъроз карданд ва сўйи 
Људайъ ибн ал-Кирмонї шуданд. Ва Људайъ аз љумлаи шиъа буд 
ва Њорис ибни Сурайљ бо эшон мутобиќат кард ва бо Наср ибни 
Сайёр њарб карданд. Љањм ибни Савфон мењтари љањмиён, ки бо 
Њорис буд, кушта шуд ва писараш Алї ба љойи ў биистод ва аз 
Шайбони Њарурї нусрат хост ва ба зинњори ў шуд ба Марв. Ва 
ямониёну музариёну њаруриён яке шуданд ва бо Наср њарб 
пайвастанд. Муддати нўњ моњ њарб бипайвастанд ва дар ин 
муддати нўњ моњ њафтод њарб уфтод миёни эшон. Њамаи ваќтњо 
зафар Насрро буд, магар андар он њарб, ки Наср ба Абумуслим 
машѓул буд.  

Ва Абумуслим берун омада буд андар моњи рамазони санаи 
тисъ ва ишрин ва моъа (129 њ.) , даъват кард ба оли Муњаммад, 
салла-л-Лоњи алайњ ва саллам ва канда кард. 
 Ва Абумуслим аз Сипоњон буд, номаш Абдуррањмон ибни 
Муслим. Ва Иброњим ал-Имом Абумуслимро ба Хуросон 
фиристода буд. Ва чун Иброњим ал-Имом хабари ин хилофњо 
бишнид, нома набишт сўйи Сулаймон ибни Касир, ки «шамшер 
барањна кун бар Наср ибни Сайёр». Ва чун фасоди Хуросон 
бисёр шуд, Наср ибни Сайёр аз Марвон истиъонат кард. Албатта 
њеч љавоб наёмад. Ва њар нома, ки Наср ибни Сайёр аз Нишобур 
фиристодї, Язид ибни Умар ибни Њубайра расулони Насрро 
њаме боздоштї аз Марвон ва номањо пинњон њамекард аз ситезаи 
Наср ибни Сайёр. Ва Марвон низ ба Зањњоки Њарурї машѓул буд 
ва ба Наср нарасид.  
 Ва Абумуслим ямониён ва рабиъаро, ки бо писари Кирмонї 
буданд ва Шайбони Њаруриро бо хештан ёр кард ва бо хештан 
андар канда овард ва рўй сўйи Наср нињоданд. Аз эшон бигурехт 
ва аз Марв ба Нишобур омад ва чун Наср бирафт, Абумуслим 
кордонони хешро ба шањрњо ва ноњиятњои Хуросон бифиристод. 
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Ва Ќањтаба ибни Шабиб ат-Тоиро бар асари Наср ибни Сайёр 
бифиристод ва Ќањтаба мар Тамим ибни Насрро ба Тўс андар 
ёфт ва њарб карданду Тамим кушта шуд. Ва Наср ќасди Ироќ 
кард ва чун ба Сова расид, он љо бимурд.  

Абумуслим Абдуррањмон ибни Муслим. Ва Абумуслими 
соњибуддаъват аз Марв берун омад ва хонаи ў ба дењи Мохон 
буд. Ва чун дил аз кори Наср фориѓ кард, нома набишт сўйи 
Ќањтаба, то ба Гургон шуд ва бо Набота ибни Њанзала, ки волии 
Гургон буд ва чињил њазор мард аз шомиён бо ў буданд, њарб 
кард ва Наботаро бикушт ва чанд писарони ўро низ бикушт ва 
мардуми бисёр кушта шуд. Ва Марвон сипоњ пеши Ќањтаба 
бифиристод ба роњи Шањразур ва Умар ибни Њубайра ибни Язид 
аз Кўфа сўйи ў рафт. Ва Абумуслим ба Нишобур омад андар 
сафари санаи ањадї ва салосин ва моъа (131 њ).  

Ва Усмон писари Кирмонї ба Тухористон буд бо Абудовуд. 
Абумуслим ба Абудовуд нома набишт, ки «Усмонро бикуш». 
Абудовуд мар Усмонро бикушт. Ва пеш аз он Абумуслим мар 
Алї ибни Људайъ ал-Кирмониро андар шавволи санаи ањадї ва 
салосин ва моъа (131 њ.) бикушт. Ва пеш аз Абумуслим бар Алии 
Кирмонї ба амирї салом карданд. Ва лашкар сўйи Ќањтаба 
њамефиристод, то њафтод њазор мард гирд омад, тасдиќи он 
хабар, ки аз Алї ибни Абдуллоњ ибн ал-Аббос ривоят кунанд, ки 
вай гуфт: «Аз машриќ њафтод њазор шамшер ояд ба нусрати ањли 
байт».  

Ва Ќањтаба ба Сипоњон шуд, бо Омир ибни Зубора њарб кард 
ва Омирро бикушт ва бисёр мардум аз сипоњи ў бикушт андар 
раљаби санаи ањадї ва салосин ва моъа (131 њ.). Ва пас 
Нањовандро бигушод ва аз он љо ба Њулвон шуд.  

Ва масљиди љомеъи Марв Абумуслим бино кард ва масљиди 
љомеъи Нишобур њам Абумуслим кард, ки он љой Фодуспон 
Абумуслимро бахшида буд. Ва ин Фодуспон аз дењќонони 
Нишобур буд ва ба ростои Абумуслим бисёр накўї карда буд, 
андар он рўз ки Абумуслим даъват пинњон њамекард ва чун 
Абумуслимро кор нек шуд, њаќќи Фодуспон бигзорд.  

Ва Бењофариди муѓ андар рустои Хавоф169 ва Бусти 
Нишобур берун омад. Ва ин Бењофарид аз рустои Завзан буд ва 
андар миёни муѓон даъвои пайѓамбарї кард. Бисёр мардумро аз 
эшон мухолиф кард ва њафт намоз фариза кард сўйи офтоб, њар 
љой ки бошад. Аз ин намозњо яке андар тавњиди Худой, азз ва 
љалл ва дудигар андар офаридани осмону замин ва седигар андар 
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офариниши љонварон ва рўзињои эшон ва чањорум андар марг ва 
панљум андар растохезу шумор ва шашум андар бињишту дўзах 
ва њафтум андар тањмиду сипосдории бињиштиён. Ва гўшти 
мурдор њаром кард бар эшон хўрдан ва никоњи модару хоњар ва 
хоњарзода ва бародарзода њаром буд ва кобини зан аз чањорсад 
дирам гузаштан њаром кард ва њафтяк бихост аз хостањои эшон 
ва аз дастранљашон њамчунин. Ва он миллат бар муѓон табоњ 
кард.  

Пас мўбадон пеши Абумуслим омаданд ва аз Бењофарид 
шикоят карданд ва гуфтанд: «Дин бар шумо ва бар мо табоњ 
кард». Пас Абумуслим мар Бењофаридро бигирифт ва бар дор 
кард ва ќавмеро, ки бад-ў бигаравида буданд, бикушт.  
 Ва Абумуслим Абуавнро ба њарби Марвони њимор фиристода 
буд ва чун Ќањтаба ба кинори Фурот расид, Язид ибни Њубайра 
ба љанги ў омад ва дар шаб миёни эшон љанг шуд. Лашкари 
Ќањтаба зафар ёфтанд, аммо Ќањтаба дар об уфтод ва ѓарќ шуд. 
Чун чанд рўз бишуд, лашкараш мар Њасан ибни Ќањтабаро бар 
худ амир карданд ва ба Кўфа даромаданд ва Абдуллоњ ибни 
Муњаммад ибни Алї ибни Абдуллоњ ибни Аббосро, ки ба 
Саффоњ мулаќќаб аст ва бо бародарон дар хонаи Абусалма ал-
Халлол пинњон буд, берун оварданд ва ба хилофат бад-ў байъат 
карданд.  

 Пас Саффоњ амуёни худ Абдуллоњу Абдуссамадро ва 
Абуавнро ба љанги Марвон фиристод. Ва чун Марвон хабари 
эшон бишунид, ба њарби эшон биёмад ва ба зудї њазимат 
пазируфту рўй сўйи Миср нињод. Ва Абуавн бар асари ў 
њамешуд, то ўро ба Бусайри170 Миср андар Айну-ш-шамс дарёфт. 
Ва Омир ибни Исмоил бо Марвон баробар шуд, Марвонро 
бикушт ва сарашро бибуриду пеши Абуавн овард ва Абуавн ба 
наздики Абулаббос ас-Саффоњ фиристод. Ва куштани Марвон 
андар зу-л-ќаъдаи санаи аснї ва салосин ва моъа (132 њ.) буд.  

Ва чун Абулаббос ба хилофат биншаст, бародари хеш 
Мансурро ба Хуросон фиристод, то байъати Абумуслим ва аз 
они њамаи ањли Хуросон бистад. Ва чун Иброњим ал-Имом 
кушта шуда буд, Абусалма ал-Халлолро, ки амири Кўфа буд, 
майл ба алавиён уфтод ва Абулаббосро он маълум гашт ва 
Абумуслимро аз он њол хабар бидод. Пас Абумуслим мар 
Маррор ибни Анасро бифиристод, то Абусалмаро бикушт.  

Ва Шарик ба Фарѓона буд, мар Абумуслимро мухолиф шуд 
ва ба оли Абутолиб даъват кард ва мардуми бисёр гирд кард. 
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Пас Абумуслим Зиёд ибни Солињро бифиристод ба њарби Шарик 
ва чун Зиёд ибни Солињ ба Љайњун расид, Бухорохудот ба 
зинњори ў омад ва бо вай ба њарби Шарик рафт. Ва њарб карданд 
ва бисёр мардум кушта шуданд. Ва Шарикро дастгир карданду 
сараш бибуриданд ва ба наздики Абумуслим фиристоданд ва 
Абумуслим сўйи Абулаббос фиристод андар моњи зу-л-њиљчаи 
санаи аснї ва салосин ва моъа (132 њ).  

Ва чун кори Хуросон рост шуд ва аз њеч љой машѓулии дил 
намонд, Абумуслим бо њашт њазор мард сўйи њаљ рафт ва чун ба 
Нишобур расид ва ба Рай, њамаро бипароганд ва бо њазор мард 
бирафт. Вазирон ўро гуфтанд: «ба Марв, ки бознаёї?» Фурў 
накард. Абумуслим мар Сулаймон ибни Касирро, ки ибтидои 
даъват ба оли расул, алайњу-с-салом ва салла-л-Лоњи алайњи ва 
олињи ва саллам, ў кард, бикушт. Ва чун ба њаљ рафт ва ба 
наздики Абулаббос ас-Саффоњ расид, Абулаббос ўро њаќгузорї 
кард ва неку фуруд овардан фармуд. Ва чун пеши ў омад, ўро 
неку пурсид ва чун Абумуслим ба њаљ рафт, Абулаббос ас-
Саффоњ фармон ёфт, андар зу-л-њиљљаи санаи ситт ва салосин ва 
моъа (136 њ).  

Ва Мансур, бародари Абулаббос ба хилофат биншаст ва чун 
Абумуслим аз њаљ бозомад, Мансур ўро ба њарби амми хеш 
Абдуллоњ ибни Алї фиристод. Ва Абумуслим ўро њазимат кард 
ва хостањои ў ба ѓанимат гирифт. Ва Љумњур ибни Маррор 
Абдуллоњ ибни Алиро андар он њарб асир гирифт ва пеши 
Абумуслим овард. Ва Абумуслим ўро ба наздики Мансур 
фиристод ва Мансур ўро боздошт, то охири ањди Алї. 

Ва бар забони Абумуслим њар чизе рафта буд ва он њама ба 
самъи Мансур расида буд ва фурсат њамељуст куштани 
Абумуслимро. Ва чун Абумуслим аз њаљ бозгашт, ўро гуфтанд, 
ба Њарра тарсое аст дувистсола ва аз њар чизе хабар дорад. 
Абумуслим ўро ба наздики хеш хонд. Чун он пир Абумуслимро 
бидид, гуфт: «Кардї кифоят ва ба тамомї расонидї иноят ва 
расонидї ба нињоят. Хештан сўхтї ва кори хеш парогандї ва 
куштани хеш муъояна бидидї». Абумуслим андуњгин шуд. Пас 
пир ўро гуфт: «Не аз њазми тамомат халал омад ва не аз ройи 
савоб ва не аз тадбир судманд ва не аз шамшери буррон, валекин 
њеч кас ба њамаи орзуњо нарасад, илло ки замона ўро андар ёфт 
ва баъзе аз мурод њосил шуд». Абумуслим гуфт ўро: «Чї гумон 
мебарї, кор ба куљо расад?» Пир гуфт: «Чун ду халифа бар коре 
мутаффиќ шуданд, он кор тамом шавад ва таќдир ба наздики он 
кас аст, ки тадбир бо ў ботил шавад. Агар ба Хуросон шавї, 
саломат монї».  
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Абумуслим хост баргардад, Мансур касон фиристод, ки «зуд 
биёї». Ќазо омада буд, Абумуслимро басар бишуд. Пас якеро 
пурсид, ки «ту чї гўйї, ки бо ман чї кунанд?» Гуфт: «некўї ва 
мукофоти он чи ту ба љойи эшон кардї, љуз некуйї набошад». 
Абумуслим гуфт: «Ман љуз ин пиндорам».  

Ва ибтидо бар куштани Абумуслим аз Абуљаъфари Мансур 
он буд, ки Мансур мар Яќтинро ба Абумуслим фиристод ва ў 
Абумуслимро гуфт: «Маро бад-он фиристод, то бингарам, ки ин 
хоста мар ин њашамро басанда бошад ё не?» Ва Абумуслим 
донист, ки не чунон аст, ки ў мегўяд. Пас роњи Хуросон гирифт 
бар мухолифати Мансур, то ба Њулвон расид. Фуруд омад. 
Мансур мар Љарир ибни Язид ибни Љарир ибни Абдуллоњ ал-
Баљалиро бифиристод. Ва ин Љарир (аз) гурбузон буд ва доњї 
буд, ки ўро њамто набуд ва бисёр афсун ва найранљ бар 
Абумуслим бихонд, то ўро бозгардонид сўйи Мансур.  

Ва чунин гўянд, ки чун Абумуслим аз Њулвон бо Љарир ал-
Баљалї назди Абуљаъфар омад, аспе бихост, ки дар њамаи охури 
ў аз он бењтар набуд ва бар он асп нишаст, ки пеши Мансур хост 
рафт. Аспаш андар сар омад зери Абумуслим се бор. Яке аз 
ёрони Абумуслим гуфт: «бозгард». Абумуслим гуфт: «он чи 
Худой, таъоло, хоњад, бибошад». Ва чун пеши Мансур омад, ўро 
биншонд ва неку пурсид ва пас гуфт: «Ту ин чанд фатњњо ва 
њарбњо ба кадом шамшер кардї?» Абумуслим гуфт: «бад-ин» ва 
ишора бад-он шамшер кард, ки бар миён дошт. Мансур гуфт: 
«маро дењ». Ба Мансур бидод. Пас Мансур гуфт: «Донї, ки ту бо 
ман чї кардї?» Чунин кардї». Ва ягон-ягон њамешумурд ва 
Абумуслим љавоби њар як њамедод, то Мансур битуршид171 ва 
бонг бар ў зад. Абумуслим гуфт: «Ё амиралмуъминин, ин не 
мукофоти он некуињост, ки ман кардам». Ва Мансур гуфт: «Ё 
Абомуљрим, ёд дорї, ки ту пеши Абулаббос омадї ва ўро хидмат 
кардї ва ман он љо нишаста будам, ба ман илтифот накардї ва 
ёд дорї, ки писари бародари маро Исо ибни Мўсоро гуфтї: хоњї, 
то Абуљаъфарро халъ кунам ва туро биншонам ва ёд дорї, ки 
маро ба Шом пеши Яќтин ибни Мўсо душном бидодї ва писари 
Салома хондї ва Салома камтар аз модари ту буд?» Абумуслим 
њар якеро љавоб њамедод.  

Пас Мансур гуфт: «Ин не ба дўстии мо кардї, балки ин кор 
осмонї буд ва инояти Эзадї, ки ќиёми давлати мо буд». Пас 
Мансур ишорат кард он касро, ки бар сари Абумуслим истода 
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буд, шамшер бизад ва Абумуслим биюфтод. Гуфт: «оњ!оњ!». 
Мансур гуфт: «Ай фоъили феъли љабборон ва бонги кўдакон!»  

Ва нахустин мар Абумуслимро Усмон ибни Нањик зад, ки 
пеш аз он саркаси Абумуслим буд ва пас Абулхатиб ал-њољиб 
шамшер андар нињод ва Абумуслимро сипарї кард. Ва лашкари 
Абумуслим бар дар ѓавѓо карданд. Абулхатиб берун омад ва 
пайѓоми Мансур ба њашами Хуросон бидод, ки 
«амиралмуъминин гўяд, ки амир Абумуслим бандаи мо буд ва мо 
андар нофармонї сиёсат фармудем. Шуморо бар он сабиле 
нест». Ва яксола сила фармуд аз хазина бистонанд. Њама 
биёрамиданд. Пас сари Абумуслим сўйи Абудовуд фиристод, то 
дар њамаи Хуросон бигардониданд.  

Абудовуд Холид ибни Иброњим аз-Зуњлї172. Ва Мансур 
вилояти Хуросон мар Абудовудро бидод, андар моњи рамазони 
санаи сабъа ва салосин ва моъа (137 њ.) ва Абудовуд бар он 
вилоят то ба марг бимонд. Ва ўро испедљомагон бикуштанд 
андар моњи рабеъу-л-аввали санаи арбаъин ва моъа 140 њ.). Ва он 
табаќа, ки ўро куштанд аз ќавми Саъиди љуллоњ буданд. Охир 
ќавми Абудовуд он њама бигирифтанд ва бикуштанд ва Саъиди 
љуллоњ, ки раиси он ќавм буд, низ гирифта шуд ва ўро бо эшон 
бикуштанд.  

Абдулљаббор ибни Абдуррањмон. Ва ин Абдулљаббор соњиби 
шурати Мансур буд. Чун Абудовуди Зуњлї кушта шуд, ањди 
вилояти Хуросон мар Абдулљаббор ибни Абдуррањмонро бидод 
ва ў ба Марв омад бо чињил астари барид ва дабираш Муовия 
ном бо ў буд ва корњо њамеронд.  

Пас Абдулљаббор ба хештан ѓарра шуд ва ба Мансур нома 
набишт, то иёл ва фарзандони ўро ба Хуросон фиристад. Мансур 
бифиристод ва Абдулљабор ќасди хилоф кард. Ва хирољи Марву 
Балх ва бисёр аз шањрњои Хуросон зиёдат кард ва Нишобур мар 
хоњарзодаи хеш Хаттоб ибни Язидро бидод. Ва Хаттоб сирати 
бад гирифт ва ситамњо кард бар мардумон ва раъоё пеши 
Мансур аз вай шикоят карданд. Ва Мансур сўйи Абдулљаббор 
нома набишт, то Хаттобро пеши ў фиристад, нафиристод ва узр 
оварду хилоф кард.  

Пас Абдулљабборро бар марде далолат карданд, номи ў 
Барозбанда173 ибни Бамрун ва ин мард даъво кард, ки ў Иброњим 
ибни Абдуллоњ ал-Њошимї аст ва ба хештан даъват кард. Ва 
Абдуљаббор бад-ў кас фиристод ва сирри хеш бо ў бигуфт. Ва бо 
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ў байъат кард ва алам испед кард ва мардумонро ба тоъати 
Барозбанда хонд ва аз хузоъиён ќавмеро бикушт, чун Осим, ки 
соњиби шурати Абудовуд буд ва Абулќосими Тољї ва бародараш 
ва Умар ибни Аъйан ва Маррор ибни Анас ва Абулќосими 
Хузоъї ва Шурайњ ибни Абдуллоњ ва Ќудома ал-Њаришї, 
расули Мансур ва Абувањаб ва Бормонї ва Абуњилоли Толиќонї 
ва Муњтољ ва ин њама сарњангон буданд, ки ба даъват иљобат 
накарда буданд. 

Пас Мансур Хуросонро ба писари худ Мањдї бидод. Ва 
Мањдї Њарб ибни Зиёдро ба љанги Абдулљаббор фиристод. Чун 
ин хабар ба Абдулљаббор расид, ў Савворро бо панљ њазор мард 
пеши Њарб фиристод. Њарб мар Савворро њазимат кард ва 
мутаваљљењи Марв шуд. Чун наздик расид, Абдулљаббор ба љанг 
берун омад. Ва дар он љанг шахсе, ки худро Иброњими Њошимї 
ном карда буд, ба дасти Њарб кушта шуд ва Абдулљаббор 
мунњазим гашт ва аз лашкараш бисёре кушта шуданд. Ва 
Абдулљаббор ба роњи Зам гурехт ва роњ гум кард ва дар 
панбазоре дар наздикии хонањои аздиён уфтод. Ва Абдулѓаффор 
ибни Солињи Толиќонї бо љамъе ба талаби ў меомаданд ва дар 
он љо ўро биёфтанд. Ўро бо дабираш Муовия бигирифтанд ва 
њар ду дасташ бибастанд ва бар астари бузурге нишонданд ва 
ўро пеши Њарб ибни Зиёд бурданд. Ва Њарб андар саройи 
аморат фуруд омада буд. Эшонро ба зиндон кард ва нома 
набишт сўйи Мањдї бад-он фатњ. Ва он нома ба Хозим ибни 
Хузайма, ки халифати Мањдї буд, расид. Ва Хозим бар хештан 
баст. Ва ин њазимат рўзи шанбе буд шашуми моњи рабеъу-л-
аввали санаи аснї ва арбаъин ва моъа (142 њ). 

Ва Хозим ба Марв бимонд ва Њарбро ба Њироту Толиќон 
фиристод ва Њасан ибни Њамронро ба Балх ва Заму Омуй 
фиристод. Пас Хозим истеъфо хост, Мањдї ўро афв кард ва аз 
шуѓл бознишаст. 

Абуавн Абдулмалик ибни Язид. Ва Мансур Хуросон мар 
Абуавн Абдулмалик ибни Язидро бидод. Ва Абуавн ба Марв 
омад андар санаи салас ва арбаъин ва моъа (143 њ.) ва њафт сол 
ба Хуросон бимонд. 

Ва ба рўзгори ў Њасан ибни Њамрон ва бародарашро ѓавѓои 
лашкар бикуштанд аз бањри рўзї хостанро. Ва андар санаи ситт 
ва арбаъин ва моъа (146 њ.) Мансур бинои Баѓдод тамом кард ва 
аз Восит он љо биёмад. Ва Абуавнро андар санаи тисъ ва 
арбаъин ва моъа (149 њ.) маъзул кард ва аз Хуросон бозхонд. 



159 

Усайд174 ибни Абдуллоњ. Ва Мансур Хуросон мар Усайд ибни 
Абдуллоњро бидод ва Усайд ба Хуросон омад андар моњи 
рамазон. Ва ин Усайд соњибњараси Мансур буд. 

Ва ба рўзгори аморати ў ба Хуросон Устодсиси Бодѓисї 
берун омад ва пайѓамбарї даъво кард ва роњи Бењофарид 
гирифт. Ва сабаб он буд, ки бењофаридиёни бодѓисї сўйи Мањдї 
нома карданд, ки «Мо мусалмон шудем бар дасти ту, моро 
таќдире кун». 

Ва Мањдї мар Муњаммад Саъидро ба ѓазви Кобул фиристод 
ва ин бодѓисиёнро бо вай фиристод ва эшонро аз ин фай таќдире 
кард. Ва Муњаммад бирафт ва аз он фай эшонро чизе надод. Пас 
эшон ба хонањои хеш бозшуданд ва муртад гаштанд. Ва 
Устодсис берун омад ва Мањдї Абуавнро ва Хозимро ба њарби 
Устодсис фиристод. Ва чун Устодсис хабар ёфт, бо ќавме аз 
ёрони хеш ба зинњори Абуавн омад ва ў њамаро пазируфт ва 
вафо кард ва Устодсис ва ќозиро ва писарашро даст боз дошт ва 
он ќалъа бигрифт, ки эшон доштанд, бо њар чи дар ќалъа андар 
буд. 

Ва гурўње чунин гўянд, ки Марољил духтари Устодсис буд, ки 
модари Маъмун буд ва Ѓолиб писари Устодсис буд, холи 
Маъмун, ки Фазл ибни Сањлро ба Сарахс андар гармоба бикушт 
ба фармони Маъмун. Ва Усайд ибни Абдуллоњ бимурд андар 
санаи хамсин ва моъа (150 њ.). 

Абада ибни Ќудайд. Пас Хуросон Абада ибни Ќудайдро 
бидоданд. Ва ў ба Марв омад андар муњаррами санаи ањадї ва 
хамсин ва моъа (151 њ). Ва њафт моњ бар вилояти Хуросон 
бимонд ва пас маъзул кардандаш. 

Њумайд ибни Ќањтаба. Ва Мансур вилояти Хуросон мар 
Њумайд ибни Ќањтабаро бидод андар ѓурраи шаъбони санаи 
ањадї ва хамсин ва моъа (151 њ.). Ва Њумайд аз доиёни бузург 
буд. 

Ва ба рўзгори ў Мансур бимурд ва Мањдї ба хилофат 
биншаст ва ањди Хуросон ба наздики Њумайд фиристод. 

Ва андар аморати Њумайд Муќаннаъ берун омад ва алам 
испед кард. Ва ин Муќаннаъ марде якчашм буд ва ба Марв 
гозурї кардї ва Њаким ном буд. Ва аввал, ки берун омад, даъвои 
пайѓамбарї кард, охир ба худойї даъво кард ва мардумонро ба 
бандагї хондї. Ва хештанро рўйпўше карда буд аз зар ва он 
пеши рўй доштї, то кас рўйи ў надидї, аз бас ки карењлиќо буд. 
Ва чунин гуфтї, ки «Худой, азз ва љалл, Одамро биёфарид ва 
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андар сурати ў шуд ва чун ў бимурд, андар сурати Нуњ шуд ва 
пас андар сурати Иброњим шуд ва андар сурати Мўсо шуд ва 
андар сурати Исо ва андар сурати Муњаммад, алањиму-с-салом, 
шуд ва њаме то андар сурати Абумуслим шуд ва аз паси 
Абумуслим андар сурати Њошим шуд», яъне Муќаннаъ ва ин 
Муќаннаъ хештанро Њошим ном карда буд. Ва бисёр кас аз 
гумроњон бад-ў бигаравиданд ва ўро саљда кардандї ва андар 
њарбгоњ бонг кардандї, ки «Ё Њошим ёрї», чунонки кас аз 
Худой, азз ва љалл, ёрї хоњад ситад. Ва халќи бисёр бар вай гирд 
омад ва ќалъаи Сиём, ки андар рустои Кеш аст, бишкарда ва он 
ќалъатро њисор сохтанд ва испедљомагони Бухоро ва Суѓд падид 
омаданд ва ўро ёрї карданд. Ва туркони кофарро низ бихонд ва 
хостањои мусалмонон њаме ѓорат карданд. Ва бештари кори онон 
ба Суѓд падид омад. Ва Абулнуъмон ќасди эшон кард ва њеч 
натавонист кард: ба ноњият ва шањри Кеш омаданд ва кўйњо 
бистаданд ва њисори Навокас ба Сином ва Сангардар бистаданд 
175. Ва Абулнуъмон ва Љунайду Лайс ибни Наср ва Њассон ибни 
Тамим ибни Наср ибни Сайёр ва Муњаммад ибни Наср бо эшон 
њарб карданд ва њеч кас бо эшон барнаёмад ва њама ба њазимат 
бозгаштанд. Пас Мањдї мар Љабраил ибни Яњё ва Язиди 
бародарашро бифиристод ва ба испедљомагони Бухоро машѓул 
шуданд, ки андар рўзгори Њусайн ибни Маъоз падид омада 
буданд андар санаи сабъ ва хамсин ва моъа (157 њ.). Ва Љабраил 
бо эшон њарб кард андар шањри Нављакас176 ва њафтсад мард аз 
эшон бикушт ва Њакими Бухориро бикушт, ки мењтари эшон буд 
ва дигарон њазимат шуданд, сўйи Муќаннаъ рафтанд. 

Пас Љабраил ба Самарќанд рафт ва ќасди суѓдиён кард ва 
мењтареро аз эшон бикушт. Ва Њумайд ибни Ќањтаба бимурд ва 
писараш Абдуллоњ ибни Њумайд аз паси ў Хуросон бидошт, то 
тамомии санаи тисъ ва хамсин ва моъа (159 њ). 

Абуавн Абдулмалик ибни Язид. Мањдї Хуросон мар 
Абуавнро бидод ва писари ў бар муќаддима баромад рўзи 
душанбе нимаи сафари санаи ситтин ва моъа (160 њ.). Ва як солу 
як моњ Хуросон ў дошт. Ва бо Муќаннаъ њарб кард. Ва Юсуф 
Саќфии Њарурї берун омада буд андар рўзгори Њумайд ва 
Њаками Толиќонї ва Бумаъози Форёбї бо вай буданд ва Пушанг 
аз Мусъаб ибни Зурийќ бистада буданд ва Юсуф бар Марврўд ва 
Толиќону Гузгонон ѓалаба карда буд, то њошимиёни Балх бо ў 
њарб карданд ва ўро њазимат карданд. Ва Бумаъози Форёбиро 
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бигирифтанд ва ба наздики Мањдї фиристоданд. Ва Мањдї 
бифармуд, то Бумаъозро андар Баѓдод бар дор карданд. Пас 
Мањдї мар Абуавнро аз Хуросон маъзул кард. 

Маъоз ибни Муслим. Ва Мањдї Хуросон мар Маъоз ибни 
Муслимро бидод ва Маъоз бародари хеш Саламаро ба 
халифатии хеш ба Хуросон фиристод ва андар аќиби ў худ 
баромад, андар моњи рабиъу-л-охири санаи ањадї ва ситтин ва 
моъа (161 њ). 

Ва ба рўзгори ў Нишобур ба номи писараш Њусайн карданд. 
Ва ба рўзгори ў ќањт уфтод. Ва мардуми бисёр бар дари ў гирд 
омаданд ва аз ќањт бинолиданд ва аз гиронии нарх ва аз вай 
андар хостанд, ки «ѓалла бифурўш, то дигарон бар ту нигаранд 
ва бифурўшанд». Њусайн гуфт: «хостаме, ки як дона гандум ба 
диноре будї». Мардумон навмед гаштанд ва дуо карданд. 
Њафтае нагузашт, ки Њусайн бимурд. 

Ва чун Маъоз ба Марв рафт ва корњои Хуросон рост кард, 
пас ќасди Муќаннаъ кард ва Саъиди Њараширо ба муќаддимаи 
хеш кард. Ва Аќба ибни Салм низ ба Тавовис бо эшон ёр шуд ва 
ба Самарќанд рафтанд. Ва Хориља, каси Муќаннаъ бо понздањ 
њазор марди испедљома бо Љабраил ибни Яњё њаме њарб кард ва 
Љабраил аз эшон се њазор мард бикушт. Ва чун ин мадад андар 
расид, мусалмонон бирасиданд ва испедљомагон заъифтар 
гаштанд ва бисёре аз испедљомагон кушта гаштанд ва боќї сўйи 
Муќаннаъ боз шуданд. Ва Муќаннаъ пеши ќалъаи Сином канда 
кард ва бо мусалмонон њарб кард. Ва кор бар испедљомагон танг 
шуд ва сабр њамекард, то кор ба љойе расид, ки пўсти якдигар 
бихўрданд ва бо Њарашї сулњ љустанд бе илми Муќаннаъ. Ва 
Њарашї иљобат кард ва сї њазор мард аз канда берун омаданд ва 
бирафтанд. Ва Муќаннаъ бимонд бо ду њазор мард аз мардон ва 
умматон ва мутобиъони ў. 

Ва миёни Саъиди Њарашї ва миёни Маъоз ибни Муслим 
вањшат буд. Ва Маъоз аз амали Хуросон афв хост аз Мањдї ва 
иљобат ёфт ва сўйи Ироќ бозгашт. 

Мусаййаб ибни Зуњайр. Пас Мањдї Хуросон мар Мусаййаб 
ибни Зуњайрро бидод ва ўро ба Хуросон фиристод. Ва Мусаййаб 
андар љумоди-л-аввали санаи ситт ва ситтин ва маъа (166 њ.) ба 
Хуросон омад ва дарваќт, ки расид, хирољ љибоят кард. Ва 
оњанги Бухоро кард ва ќасди Муќаннаъ кард. Пас хабари фатњ 
ёфт, ки Саъиди Њарашї карда буд ва бар Муќаннаъ њисор танг 
карда. Ва чун Муќаннаъ аз љони хеш навмед шуд, њамаи занони 
хешро гирд кард ва зањре бисохт ва эшон њамаро бињишт 
пазируфт, то њама аз он зањр бихўрданд, њама андар соат 
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бимурданд. Ва Муќаннаъ зањр низ бихўрд ва дертар њамемурд. 
Фармуд, то яке аз ёрони ў мар Муќаннаъро гардан бизад. Ва 
васият кард, то тани ўро ба оташ бисўхтанд, то тани ўро 
бознаёбанд. 

Ва баъзе гумроњон, ки ба ў иќтидо карда буданд, гуфтанд, ки 
ба осмон бишуд ва гурўње бад-ин сабаб фитна шуданд ва то бад-
ин ѓоят муќаннаъиён њанўз њастанд. 

Ва лашкар андар он ќалъат уфтоданд ва ќалъат аз мардум 
холї буд ва чизе, ки ёфтанд, бардоштанд. Ва Мусаййаб ибни 
Зуњайр њашт моњ ба Хуросон бимонд ва бар вазифаи хирољ 
зиёдат кард ва раъоё аз вай гила карданд, то Мањдї ўро маъзул 
кард. Ва дирами мусаййабї дар Мовароуннањр равад, бад-ў 
бозхонанд, чунонки ѓитрифї ба Ѓитриф ибни Ато ал-Киндї ва 
муњаммадї ба Муњаммад ибни Зубайда ва ин дирамњо ба рўй ва 
арзиз омехта бошад. 

Абулаббос ал-Фазл ибни Сулаймон. Ва пас Мањдї Хуросон 
Абулаббос ал-Фазл ибни Сулаймон ат-Тўсиро бидод. Абулаббос 
мар Саъид ибни Баширро ба муќаддима бифиристод ва Саъид ба 
Марв омад андар муњаррами санаи сабъ ва ситтин ва моъа (167 
њ.) ва ба наздики Мусаййаб шуд ва Мусаййаб њеч хабар надошт. 
Ва бар вай салом кард ва номаи таслими амал бад-ў бидод. Ва 
чун бихонд, аз љойи хеш бархост ва гуфт: «маљлис турост». 

Ва пас Абулфазл низ биёмад андар моњи рабиъу-л-аввали 
санаи њаза ва сират гирифт. Ва панљ њазор баст об, ки сарњангон 
ва мењтарон ба ѓалаба гирифта буданд, ба мардумони Марв боз 
бидод ва масљиди Марв бузургтар кард ва љойњо харид аз њоитњо 
ва боѓњо ва андар гўристонњои Марв афзуд ва рўзии cарњангон 
афзуд ва бахшиши хирољ миёни мардумон рост кард. Ва ба 
Ќуњастону Табасайн ва Нисову Бовард ва Њироту Пушанги мо 
чунон гашт, ки љуз расми вай написандидандї. Ва њар чи 
Мусаййаб зиёдат карда буд андар хирољњо аз мардумон 
бардошт. 

Ва Фазлобод андар биёбони Омуй ў бино кард ва миёни 
Суѓду Бухоро деворе азим бикашиданд, то аз туркон эман 
шуданд. Ва хирољњои мењтарони тозиён сабуктар кард. Ва Њодї 
ба рўзгори ў ба хилофат биншаст ва ба њамаи рўзгори Њодї 
амири Хуросон Абулаббос буд. Ва чун Њорунаррашид ба 
хилофат биншаст, Хуросон Љаъфар ибни Муњаммад ибн ал-
Ашъасро дод. 

Љаъфар ибни Муњаммад ибн ал-Ашъас. Пас Њорунаррашид 
Хуросон мар Љаъфар ибни Муњаммад ибн ал-Ашъасро бидод ва 
ўро ба Хуросон фиристод. Ў андар зу-л-њиљљаи санаи сабъин ва 
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моъа (170 њ.) писари хеш Аббосро ба Кобул фиристод ва 
шобињорро бигушод ва њар чи хоста буд андар шобињор њама 
ѓанимат кард ва Љаъфарро бозхонд. 

Ва гўянд, ки Љаъфар рўзе пеши Њорун шуд ва Њорун бар яке 
хашм гирифта буд. Љаъфар гуфт: «Ё амиралмуъминин! Хашм аз 
бањри Худой бояд гирифт ва хашме, ки аз бањри Худой гирї, беш 
аз он магир, ки Худой, азз ва љалл гирад». Њорунро хуш омад ва 
бар он мард хуш гашт. 

Аббос ибни Љаъфар. Чун Њорун мар Љаъфарро бозхонд, 
Хуросон ба писари ў бидод, Аббос ибни Љаъфар. Ва вай ба 
Хуросон омад ва њам бар расми падар рафт. Ва се сол андар 
вилояти Хуросон бимонд ва андар санаи хамс ва сабъин ва моъа 
(175 њ.) боз кардандаш. 

Ѓитриф ибни Ато ал-Киндї. Пас Њорун Хуросон мар Ѓитриф 
ибни Ато ал-Киндиро бидод. Ва Ѓитриф Довуд ибни Язид ибни 
Њотимро ба халифатии хеш бифиристод ва бар асар худ биёмад 
андар шуњури санаи хамс ва сабъин ва моъа (175 њ.). 

Ва Умар ибни Љамилро бифиристод то Љабуяро177 аз 
Фарѓона берун кард ва чанд гоњ он љо буд. Ва дирами ѓитрифї 
фармуд задан, ки ба Бухоро бад-ў ситаду дод кунанд. 

Ва андар вилояти Ѓитриф Њасини хориљї берун омад аз 
мардумони Ўќ . Ва амири Систон Усмон ибни Умора ибни 
Њузайма буд ва Њасин лашкари Усмонро бишикаст ва пас ба 
Хуросон омад ба Пушанг ва Њирот. Ва Њорун бифармуд, то ўро 
талаб кунанд. Пас Ѓитриф халифати хеш ва бародарашро ва 
Љарир ибни Язидро бо дувоздањ њазор мард бифиристод ва 
гўянд, ки бо Њасин сесад мард буд ва Њасин љумла аз эшон 
бикушт. Ва чун ба Исфизор бишуд, он љо бо зан кушта шуд 
андар санаи сабъ ва сабъин ва моъа (177 њ). 

Ал-Фазл ибни Яњё ал-Бармакї. Пас Рашид Хуросон мар 
Фазл ибни Яњё ал-Бармакиро бидод ва Фазл ибни Яњё (мар Яњё) 
ибни Маъозро ба халифатї фиристод ба Хуросон аз бањри хеш. 
Ва Яњё андар моњи рамазони санаи сабъ ва сабъин ва моъа (177 
њ.) ба Хуросон биёмад ва Фазл ибни Яњё андар муњаррами санаи 
самон ва сабъин ва моъа (178 њ.) биёмад ва ба ѓазви 
Мовароуннањр рафт. 

Хорохура178, ки малики Ушрусна буд пеши ў бозомад, ки пеш 
аз он пеши њеч кас наёмада буд ва њеч касро фармон набурда буд. 
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Ва Хуроша ибни Синон ал-хориљї ба айёми ў берун омада 
буд ва Динвар бигирифт. Ва Фазл ибни Яњё Иброњим ибни 
Љабраилро бифиристод, то Хурошаро њазимат кард ва андар се 
рўз навад фарсанг бигурехт ба Шањразур ва ба Чоњи Асад омад 
ва он љо бигирифтанду бикуштандаш. 

Ва Њорун мар Муњаммад ал-Аминро андар кинори Фазл 
ибни Яњё парварда буд ва Маъмунро андар кинори Љаъфар ибни 
Яњё ва Яњё ибни Холидро падар хондї ва вазирї ба Яњё ибни 
Холид бидод. Ва Фазл ва њамаи Бармакиён босаховат буданд, 
чунонки рўзе пеши Фазл ибни Яњё гуфтанд, ки «Умар ибни 
Љамил марде аст сахї ва мењмондўст». Фазл ўро дувист њазор 
дирам фармуд ва бар Хуросон халифат кард ўро бад-ин њикоят, 
ки аз вай карданд. 

Ва чун Фазл маъзул шуд, Умар ибни Љамил ба Чаѓониён 
асбоб сохт ва он љо бимонд ва ўро ба Чаѓониён аќиб бисёр монд 
ва то бад-ин ѓоят аз насли ў бисёр њастанд. Ва чунин гўянд, ки 
Умар рўзе рўбоње дид, ки ба сўрохе фурў рафт, Умар он сўрохро 
биканд ва андар он љо моле азим бидид. Њамон љо кўшке сохт ва 
он мол бардошт ва њамаи хешони ў гирдогирди кўшк љойњо 
сохтанд. 

Ва Рашид мар Фазл ибни Яњёро маъзул кард. 
Мансур ибни Язид. Рашид пас Хуросон мар Мансур ибни 

Язидро бидод ва ў холи Мањдї буд. Ва Мансур писари хеш 
Саъидро халифат кард ва Саъид ба Хуросон омад андар зу-л-
ќаъдаи (санаи тисъ ва сабъин ва моъа (179 њ.). Ва Мансур андар 
зу-л-њиљљаи) санаи њаза биёмад. 

Ва андар вилояти Мансур Њамза ибни Адрак (Озарак? –Ќ.Р) 
ал-Хориљї берун омад ва ба Ќуњастон рафт ва ањли Ќуњастон њар 
чи Њамза хост, бидодандаш ва бозгашт. 

Алї ибни Исо ибни Моњон179. Пас Њорун Хуросон мар Алї 
ибни Исо ибни Моњонро бидод. Ва ў писари хеш Яњёро ба 
муќаддима бифиристод ва Яњё ибни Алї андар Хуросон омад ба 
аввали санаи самонин ва моъа (180 њ). Ва дањ сол андар вилояти 
Хуросон бимонд. 

Дабири ў Њафс ибни Мансури Марвазї буд ва Њафс бимурд 
ва аз вай шаст кўдак бимонд, бист бузург ва чињил хурд. Ва 
китоби «Хирољи Хуросон» Њафс таълиф карда аст. 

Ва андар вилояти Алї ибни Исо ибни Моњон Њамзаи хориљї 
берун омад. То Пушанги вилояти Њирот мар Амр ибни Язид ал-
Азадиро буд ва Амр бо шаш њазор мард пеши Њамза рафт ва 
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Њамзаро њазимат кард ва мардуми бисёр аз лашкари ў бикушт. 
Ва гармои сахт, ки буд, љумла низ бимурданд. Ва Амр низ аз он 
гармо бимурд ва боз- оварданду ба гўр карданд. Ва Њамза ба 
Астаробод шуд ва Алї ибни Исо ибни Моњон писари хеш 
Њусайнро бифиристод бо дањ њазор мард. Ва ба Бодѓис омаду ба 
Њамза нома набишт ва закот бад-ў бидоду бо вай љанг накард, то 
падараш бад-ин сабаб вайро маъзул кард. 

Пас дигар писар, Исоро бифиристод ва бо Њамза њарб кард. 
Ва Њамза лашкари Исоро бикушт ва ба Балх бозомад ва 
падараш лашкари дигар бидод ва ба њарби Њамза рафт ва бисёр 
мардум аз лашкари Њамза бикушт. Ва Њамза бо чињил њазор 
мард сўйи Ќуњастон њазимат рафт. Ва Алї ибни Исо чанд тан аз 
сарњангони хешро ба Уќ фиристод ва Гувайн, то њарчи хориљии 
ќаъдї ёфтанд, њамаро бикуштанд ва дењњое, ки Њамзаро нусрат 
шуда буданд, мардумони он дењњоро бикуштанд ва дењњоро 
бисўхтанд, то ба Заранљ расиданд. Ва чунин гўянд, ки сї њазор 
мардро бад-ин гуна бикуштанд. Ва Абдуллоњ ибн ал-Аббосро ба 
Заранљ бигзоштанд бо чањор њазор мард ва Абдуллоњ се бор 
њазор њазор дирам љибоят кард. 

Ва Њамза то Сабзавор пеши ў омад, он љо њарб карданд. Ва 
суѓдиёну нахшабиён сабр карданд, то Њамза сутўњ шуд, пас 
њамла оварданду ёронашро бикуштанд ва бар рўйи Њамза 
љароњат карданд. Ва Абдуллоњ ибн ал-Аббос он хостањо бардошт 
ва бирафт. Ва Њамза андар дењњо њамеуфтод ва њар киро ёфт, 
њамекушт. То ба дабиристон бирасид ва сї кўдакро бо устод 
бикуштанд. Ва чун Тоњир бишнид, андар дење ќадъиён буданд, 
ки њарб накардандї ва ба хона нишаста буданд… чун сесад 
марду зан бикуштанд ва хостањоишон бардошт ва эшонро 
биёвард ва ду шохи ќавї аз дарахт ба расанњои ќавї фарози 
якдигар кашидандї ва ду пойи ќаъдиро бар он ду шох 
бибастандї ва пас расан бигшодандї, то он ду шох ба ќуввати 
хеш мардро ду пора кардандї. 

Ва миёни мардумони Исо ва мардумони Њамза њарбњо бисёр 
уфтод ва кори Исо рост истод. Ва дењи Ос ба Балх Исо бино 
кард. 

Њарсама ибни Аъйан. Ва Рашид Хуросон мар Њарсама ибни 
Аъйанро бидод. Ва ў ба Хуросон омад андар санаи ањадї ва 
тисъин ва моъа (191 њ). Ва Рофиъ ибн ул-Лайс ибни Наср ибни 
Сайёр ба Самарќанд осї шуда буд ва Њарсама бад-ў машѓул шуд 
чанд гоњ. Пас Њарсама ўро амоннома набишт ва ба наздики 
Рофиъ фиристод. Рофиъ бад-он илтифот накард ва чун Рашид ин 
хабар шунид, гуфт: «њар ки зинњорнома рад кунад, хор гардад». 
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Ва Њарсама ибни Аъйан Тоњир ибн ал-Њусайнро ба наздики хеш 
хонд ва Хуросон аз њашам холї шуд. Ва Њорун чун хабари 
Рофиъ ва Њарсама бишнид, тангдил гашт ва аз Баѓдод бирафту 
ќасди Самарќанд кард. Чун ба Тўс расид, бимурд андар санаи 
салос ва тисъин ва моъа (193 њ.). Ва Њамза берун омад ва 
куштану ѓорат кардан гирифт. Ва кордорон аз Њироту Систон 
сўйи вай њамеомаданд. 

Абдуррањмони Нишобурї ба Заранљ берун омад ва бист 
њазор марди ѓозии набишта бо Абдуррањмон гирд омаданд 
андар санаи арбаъ ва тисъин ва моъа (194 њ.) ва ќасди Њамза 
карданд. Бо Њамза шаш њазор мард буд ва бештар аз мардумони 
Њамза кушта шуданд. Ва Њамза ба Њирот бишуд ва ѓозиён бар 
асари ў бишуданд. Охир ўро бикуштанд андар шуњури салас ашр 
ва моъитин (213 њ.). 

Ва Абуисњоќи ќозї ба љойи ў биистод ва Њарсама 
Самарќандро њисор кард бар Рофиъ ибн ал-Лайс ва бисёр њарб 
кард, то Самарќандро бигушод ва Рофиъро бикушт. Ва 
Мовароуннањр ба Яњё ибни Маъоз бидоданд андар санаи хамс ва 
тисъин ва моъа (195 њ.) ва аз паси он маъзул кардандаш ва 
Боянљурро180 бидоданд андар шаъбони санаи тисъ ва тисъин 
моъа (199 њ.). 

Ал-Маъмун Абдуллоњ ибни Рашид. Ва чун Рашид фармон 
ёфт, Маъмун ба Марв буд. Ва Рашид васият карда буд, ки «моле, 
ки бо ман аст, њама ба Маъмун расонанд». Ва Фазл ибни Рабиъ 
хиёнат кард ва њамаи мол сўйи Баѓдод бурданд ба наздики 
Муњаммад ибни Зубайда, бар хилофи он чи Рашид васият карда 
буд. Ва Маъмун аз паси Амин валиањд буд. 

Ва чун Маъмун ба Хуросон буд ба ваќти вафоти падар, њам 
он љо ќарор кард ва вилоятиХуросонро забт кард. Ва Амин 
Муътаманро аз замини Маѓриб бозхонд ва ўро бифармуд, то 
хештанро халъ кард ва Амин мар писари хешро байъат ситад. Ва 
ўро «ал-Нотиќ биллоњ» лаќаб нињоданд. Ва нома набишт ба 
Маъмун ва ўро бозхонд аз Хуросон. Ва Маъмун бас зирак ва 
њушёр буд ва ѓарази Муњаммад ал-Амин њамедонист. Узре овард 
ва ба Баѓдод нашуд. Пас Муњаммад ал-Амин мар Алї ибни 
Исоро ба њарби Маъмун фиристод ва чун Маъмун хабар ёфт, бо 
Фазл ибни Сањл машварат кард ва ба иттифоќу ишораи ў ва 
Зубони мунаљљим Тоњир ибн ал-Њусайн ибни Мусъабро пеши 
Алї ибни Исо бифиристод. Ва бар якманзилии Рай андар 
мулоќоти якдигар расиданд ва баровехтанду њарб карданд. Пас 
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рўзгоре нашуд, ки Тоњир зафар ёфт ва Алї ибни Исо кушта шуд. 
Ва Тоњир сари ў бибурид ва сўйи Маъмун фиристод ва аз он љо 
рўй сўйи Ироќ нињод. 

Ва Абдуррањмон ибни Љабаларо181 Муњаммад Амин бо сї 
њазор кас ба њарби Тоњир фиристод ва дар наздики Њамадон 
миёни эшон муњорибаи азим даст бидод ва Абдуррањмон 
мунњазим гашту ба Њамадон даромад ва Тоњир шањрро муњосира 
кард. Пас Абдуррањмон ба зинњор омад ва якчанде буд. Он гоњ 
њилате сохт ва бо ќавме, ки аз Баѓдод ба мадади Абдуррањмон 
омада буданд, нимрўзї андар лашкари Тоњир уфтоданд. Ва 
Тоњир берун омада буд ва ба њарб пайвастанд ва он њама ќавмро 
бикуштанд ва Абдуррањмонро бигирифтанду сари ў бибуриданд 
ва сўйи Маъмун фиристод. Ва пас ќасди Баѓдод кард. 

Ва Њарсама ибни Аъйан ба мадади Тоњир аз Хуросон андар 
расид. Ва ба Баѓдод шуданду лашкар андар њаволии Баѓдод 
фуруд оварданд ва њарб пайвастанд. Ва Баѓдодро њисор карданд 
ва кор бар Муњаммад ибни Зубайда танг шуд. Чун аз њад бишуд 
ва дар хазина мол намонд ва њамаи њашам ва сипоњиёну раъият 
ва мавлоён аз Муњаммад ал-Амин иъроз кардан ва ў танњо 
бимонд ва њеч њилат намонд, руќъа набишт сўйи Њарсама, ки 
«ман имшаб ба наздики ту оям». Ва Њарсама андар завраќ 
нишаст ва ба роњи Даљла ба Баѓдод омад. Ва Муњаммад ба 
наздики ў шуд ва њар ду андар завраќ буданд. Ва Тоњир аз ин њол 
хабар ёфт, роњ бар Муњаммад бигирифт ва бифармуд, то санг 
њамеандохтанд, то завраќи Муњаммад бишикаст ва каштибон 
Њарсамаро бигирифту берун бурд. Ва Муњаммад ошно донист, аз 
Даљла берун хост шуд, ѓуломе аз они Тоњир ўро бигирифт ва бар 
харпуштаи хеш бурду Тоњирро хабар бидод. Ва Тоњир њамон 
ѓуломро бифармуд, то сари ў бибурид. 

Пас сари Муњаммад ибни Зубайда ва ридову ќасаб ва 
мусаллои пайѓамбар, салла-л-Лоњу алайњи ва олињи ва саллам, ба 
дасти Муњаммад ибн ал-Њасан ибн ал-Мусъаб, писари амми 
Тоњир ба наздики Маъмун фиристод. Ва Маъмун Муњаммад ибн 
ал-Њасанро њазор њазор дирам сила бидод. Ва чун Маъмун ба 
Хуросон биншаст, њама доду адл кард ва њар рўз андар масљиди 
љомеъи Марв омадї ва он љо мазолим кардї ва сухани мардумон 
бишнидї ва инсофњои эшон бидодї. 

Ѓассон ибни Аббод. Ва чун сари махлуъи Муњаммад ал-Амин 
ба Хуросон оварданд ва халифатї бар Маъмун рост шуд, 
вилояти Хуросон мар Ѓассон ибни Аббодро бидод андар раљаби 
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санаи арбаъ ва моъитин (204 њ.). Ва Ѓассон мар Лайс ибни 
Саъдро аз Самарќанд маъзул кард ва Нуњ ибни Асадро бидод. 

Ва ба рўзгори ў Маъмун аз Марв бирафт ва ба Баѓдод шуд ва 
(Алї ибни) Мусо ар-Ризо ба Тўс фармон ёфт, разийа-л-Лоњи 
таъоло анњу. 

Ва Фазл ибни Сањлро андар Сарахс ба гармоба бикуштанд. 
Ва чун таракоти ў бингаристанд, андар миён дурље ёфтанд ба 
муњр ва ќуфле дар он љо нињода. Ќуфл боз карданд, њуќќаи зарин 
ёфтанд банд карда, боз карданд, андар он љо порае њарир буд, он 
љо набишта ёфтанд: «Бисмиллоњи рањмон ир-рањим. Ин њукми 
Фазл ибни Сањл аст, ки аз бањри хештан њукм карда аст: умр 
бояд чињилу њашт сол, пас бикушандаш миёни обу оташ». Њам 
бад-ин миќдор умр ёфт ва холи Маъмун Ѓолиб ибни Устодсис 
ўро ба шањри Сарахс андар гармоба бикушт. 

Тоњир ибн ал-Њусайн. Пас Маъмун Хуросон мар Тоњир ибн 
ал-Њусайн ибни Мусъабро бидод андар шавволи санаи хамс ва 
моъатин (205 њ.). Ва Тоњир халифати хеш бифиристод ва худ ба 
њарби Наср ибни Шабас рафт ва ба Раќќа бо ў њарб кард. Пас 
Абдуллоњ ибни Тоњирро Маъмун бадали падараш ба Раќќа 
фиристод ва Тоњир ба Хуросон омад андар моњи рабиъу-л-охири 
санаи ситт ва моъатин (206 њ.) ва яку ним сол њукумат кард. Баъд 
аз он дар яке аз љумъањо номи Маъмунро дар хутба зикр накард 
ва дар шаби њамон рўз бимурд, андар љумоди-л-охири санаи сабъ 
ва моъатин (207 њ.) ва писари хеш Талња ибни Тоњирро халифат 
кард. 

Талња ибни Тоњир. Чун Тоњир бимурд, Талња писари ў ба 
вилояти Хуросон биншаст. Ва миёни Талња ва Њамзаи хориљї 
њарбњо фаровон буд. Пас Њамза андар санаи салос ашр ва 
моъатин (213 њ.) кушта шуд. 

Ва мар Тоњир ибн ал-Њусайнро Маъмун «Зу-л-яминин» лаќаб 
карда буд ва сабаб он буд, ки чун Тоњирро пеши Алї ибни Исо 
њамефиристод, Фазл ибни Сањл он соати хуруљи ў ихтиёр кард ва 
толеъ бинњод ва ду ситораи ямонї, яке Суњайл ва дигар Шаърои 
ямонї андар васату-л-само ёфт. Бад-ин сабаб ўро «Зу-л-яминин» 
ном кард. Ва Маъмун ба сабаби он ихтиёри мувофиќ, ки уфтод, 
илми нуљумро дўст гирифт. 

Ва андар он соат, ки мар Тоњир ибн ал-Њусайнро ливо 
набишт, Фазл гуфт: «ай Тоњир, туро ливое набистам, ки то шасту 
панљ сол њеч кас нагшояд». Ва аз беруномади Тоњир аз Марв, ки 
пеши Алї ибни Исо рафт, то ваќти шудани давлати Тоњириён ва 
гирифтани Яъќуб ибн ул-Лайс Муњаммад ибни Тоњирро шасту 
панљ сол буд. 
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Ва Талња ибни Тоњир чун дил аз кори Њамзаи хориљї фориѓ 
кард ва Њамза кушта шуд, њам андар он сол Талња бимурд ва 
Муњаммад ибни Њамид ат-Тоњириро халифат кард бар Хуросон. 

Абдуллоњ ибни Тоњир. Ва чун Маъмун хабари марги Талња 
бишнид, Хуросон мар Абдуллоњ ибни Тоњирро бидод. Ва 
Абдуллоњ ибни Тоњир мар Алї ибни Тоњирро ба халифатии хеш 
ба Хуросон фиристод. Ва Абдуллоњ ба Динвар буд ва лашкарњо 
њамефиристод ба њарби Бобаки хуррамдин. Ва хавориљ тохтан 
карданд ба дење аз Нишобур ва мардуми бисёр бикуштанд. Ва 
чун хабар ба Маъмун расид, Абдуллоњ ибни Тоњирро фармуд, ки 
ба Нишобур равад ва он њол тадорук кунад. Ва Алї ибни 
Њишомро бадали Абдуллоњ ба Динвар фиристод. Ва Абдуллоњ 
андар раљаби санаи хамс ашр ва моъатин (215 њ.) андар Нишобур 
омад. Ва Хуросон андар фитнаи хавориљ буд ва Абдуллоњ мар 
Азиз ибни Нуњро бар муќаддимаи хеш бифиристод бо дањ њазор 
кас, то Хуросон аз хавориљ пок кард ва бисёре аз эшон бикушт. 

Ва Муњамад ибни Њамид ат-Тоњирї халифати Абдуллоњ буд 
ба Нишобур ва бисёр ситамњо кард. Ва аз роњи шориъ баъзе 
бигирифт ва андар саройи хеш овард. Ва чун Абдуллоњ ба 
Нишобур омад, бипурсид. Ањмади Њољ, ки муъаддал буд, 
бигуфт, ки «вай аз тариќи шориъ андар саройи хеш оварда аст». 
Абдуллоњ ибни Тоњир ўро маъзул кард ва бифармуд, то девор аз 
роњи мусалмонон баргирифт. 

Ва Маъмун ба рўзгори ў фармон ёфт ва Муътасим ба 
хилофат биншаст. Ва Муътасимро бар Абдуллоњ хашм буд ва 
сабаб он буд, ки андар он ваќт ки Абдуллоњ њољиби Маъмун буд, 
рўзе Муътасим бо ќавме аз ѓуломони хеш ба дари Маъмун омад, 
беваќт. Абдуллоњ гуфт: «ин ваќти салом нест бо чандин ѓулом». 
Муътасим ўро гуфт: «Туро бо чањорсад ѓулом шояд, ки 
барнишинї, маро бо ин моя мардум нашояд барнишастан?» 
Абдуллоњ гуфт: «Агар ман бо чањор њазор ѓулом барнишинам, 
тамаъ андар он накунам, ту бо чањор ѓулом кунї». Муътасим 
бозгашт ва хашм гирифт ва чун Маъмун хабар ёфт, њар дуро 
бихонд ва оштї бидод. 

Ва чун Муътасим биншаст, ањди Хуросон сўйи Абдуллоњ 
фиристод ва канизаке фиристод ўро сахт неку ва мар он 
канизакро дасторча бидоду гуфт: «Чун Абдуллоњ бо ту наздикї 
кунад, ин дасторча бад-ў дењ, ки хешатанро пок кунад». Чун 
канизак ба хонаи Абдуллоњ рафт ўро дўст гирифт ва он роз бо 
вай бигуфт. Ва Абдуллоњ њазми хеш бигирифт ва хештанро аз 
Муътасим нигоњ њамедошт ва он вањшат аз дили ў берун овард. 
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Пас рўзе Абдуллоњ мар Исмоил дабири хешро гуфт, ки «ман 
њаме ба њаљ равам». Исмоил гуфт: «Ё амир, ту њозимтар аз онї, 
ки коре кунї, ки аз њазм дур бувад». Абдуллоњ гуфт: «рост гуфтї, 
аммо ман туро озмудам». 

Ва андар санаи арбаъ ва ишрин ва моъатин (224 њ.) ба 
Фарѓона зилзила уфтод ва бисёр хонањо вайрон шуд. 

Ва ба рўзгори Абдуллоњ Мозёр ибни Ќоран ба Табаристон 
осї шуд ва дини Бобаки хуррамдин бигирифт ва љома сурх кард. 
Ва Абдуллоњ он љо рафт ва бо вай њарб кард. Ва Мозёрро 
бигирифт андар санаи сабъ ва ишрин ва моатин (227 њ.) ва ба 
наздики Муътасим фиристод. Ва Муътасим фармуд, то Мозёрро 
понсад тозиёна бизаданд ва њам андр рўз аз он дард бимурд. 

Ва пайваста ањли Нишобур ва Хуросон назди Абдуллоњ 
њамеомадандї ва хусумати корезњо њамерафтї. Ва андар кутуби 
фиќњ ва ахбори расул, салла-л-Лоњу алайњи ва саллам, андар 
маънии корез ва ањкоми он чизе наёмада буд. Пас Абдуллоњ 
њамаи фуќањои Хуросонро ва баъзе аз Ироќро љамъ кард, то 
китобе сохтанд дар ањкоми корезњо ва онро «Китоби ќанї» ном 
карданд, то ањком, ки андар он маънї кунанд, бар њасби он 
кунанд. Ва он китоб то бад-ин ѓоят барљост ва ањкоми ќанї ва 
ќаниёт, ки дар он маънї равад, бар муљиби он китоб равад. 

Ва мар Абдуллоњ ибни Тоњирро расмњои неку бисёр аст. яке 
он аст, ки ба њамаи кордорон нома набишт, ки «њуљљат 
баргирифтам шуморо, то аз хоб бедор шавед ва аз хирагї берун 
ойед ва салоњи хеш биљўйед ва бо барзгарони вилоят мудоро 
кунед ва кишоварзе, ки заъиф гардад, ўро ќувват дињед ва ба 
љойи хеш бозоред, ки Худой, азз ва љалл, аз дастњои эшон таъом 
карда аст ва аз забонњои эшон салом карда аст ва бедод кардан 
бар эшон њаром карда аст». 

Ва Абдуллоњ ибни Тоњир гуфтї: «илм ба арзонї ва ноарзонї 
бибояд бидод, ки илм хештандортар аз он аст, ки бо ноарзониён 
ќарор кунад». 

Ва чун Муътасим фармон ёфт, Восиќ ба хилофат биншаст ва 
ањди Хуросон сўйи Абдуллоњ фиристод. Ва Абдуллоњ андар 
хилофати Восиќ фармон ёфт дар санаи саласин ва моъатин (230 
њ.). 

Тоњир ибни Абдуллоњ. Пас Восиќ Хуросон мар Тоњир ибни 
Абдуллоњро бидод ва кунияти Тоњир Абуттайиб буд. Ва 
Абуттайиб андар ин ваќт ба Табаристон буд, ба Нишобур 
бозомад. Ва Мусъаб ибни Абдуллоњро халифат кард. Ва Восиќ 
бимурд андар зу-л-њиљљаи санаи аснї ва саласин ва моъатин (232 
њ.). 
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Ва Мутаваккил ба хилофат биншаст ва ањди Хуросон сўйи 
Тоњир фиристод. Ва чун якчанде баромад, Мутаваккилро 
бикуштанд ва Мунтасир ба хилофат бинишаст ва ањди Хуросон 
ба Тоњир фиристод. 

Ва Абулњасани Шаъронї чунин гуфт, ки «Тоњир ходиме 
дошт испедпўст ва некурўй. Ба ман дод, ки инро бифурўш. Ва 
ходим бисёр зорї кард ва бигирист. Ман таваќќуф кардам, ки 
бас хуб ходиме буд ва ба амир руљуъ кардам, ки «ходимро чиро 
мефурўшї?» Гуфт: «Шабе андар сарой хуфта буд ва бод љома аз 
ў бозафганд, ман ўро бидидам, ба чашмам хуб омад. 
Њамебитарсам, ки мабодо дев маро васваса кунад». Пас фармуд, 
то њадоё бисохтанд ва ўро бо њадяњои дигар наздики Мутаваккил 
бифиристоданд». 

Рўзе руќъа набиштанд бад-ў, андар руќъа гуфтанд: «агар 
ройи рашиди ў савоб бинад». Тавќиъ зад, ки «нахоњам, ки маро 
рашид хонанд, ки ин ном бар касе нињанд, ки Худой, азз ва љалл, 
ўро сазовори он карда бошад». 

Ва чун Мунтасир бимурд, Мустаъин ба хилофат биншаст ва 
вилояти Хуросон бар Тоњир нигоњ дошт. Ва Тоњир фармон ёфт 
андар санаи самон ва арбаъин ва моъатин (248 њ.). 

Муњаммад ибни Тоњир. Мустаъин Хуросон мар Муњаммад 
ибни Тоњирро бидод. Ва Муњаммад ибни Тоњир ѓофил ва 
беоќибат буд. Сар фуруд бурд ба шароб хўрдан ва ба тарабу 
шодї машѓул гашт, то ба сабаби ѓафлати ў Табаристон бишўрид 
ва Њасан ибни Зайд ал-Алавї берун омад андар санаи ањадї ва 
хамсин ва моъатин (251 њ.). Ва Сулаймон ибни Абдуллоњ ибни 
Тоњир амири Табаристон буд. Њасани Зайд бо ў њарб кард ва 
Сулаймон њазимат шуд. Ва Њасан Табаристон бигирифт. Ва 
Мустаъинро халъ карданд. Пас Муњтадї ба хилофат биншаст ва 
понздањ моњу шонздањ рўз хилофат кард, пас халъ кардандаш. Ва 
пас Муътамид ба хилофат биншаст андар раљаби санаи ситт ва 
хамсин моъатин (256 њ.). 

Ва Хуросон Муњаммад ибни Тоњир дошт. Ва Табаристону 
Гургон бишўрида буд. Ва писарони амми Муњаммад ибни Тоњир 
аз Муњаммад њасад карданд ва бо Яъќуб ибн ал-Лайс ёр шуданд 
ва ўро далер карданд, то ќасди Хуросон кард ва берун омад. Ва 
Муњаммадро бигирифту худ биншаст ба Хуросон. 

Фитнаи Яъќуб ибн ал-Лайс. Ва Яъќуб ибн ал-Лайс ибни 
Муъаддал марде маљњул буд ва асли ў аз рустои Систон буд, аз 
дењи Ќарнин. Ва чун ба шањр омад, рўйгарї ихтиёр кард ва 
њамеомўхт ва моње ба понздањ дирњам муздур буд. 
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Ва сабаби рушди ў он буд, ки бад-он чи ёфтї ва доштї 
љавонмард будї ва бо мардумон хўрдї ва низ бо он њушёр буд ва 
мардона. Њамаи ќаринонро ў њурмат доштї ва ба њар шуѓле, ки 
биюфтодї, миёни њамшуѓлони хеш пешрав ў будї. 

Пас аз рўйгарї ба айёрї шуд ва аз он љо ба дуздї уфтоду ба 
роњдорї. Ва пас сарњангї ёфт ва хайл ёфт. Ва њамчунин ба 
тадриљ ба амирї расид ва нахустин сарњангии Буст ёфт аз Наср 
ибни Солињ ва амирии Систон ёфт. Ва чун Систон ўро шуд, низ 
бар љой ќарор накард ва гуфт: «Агар ман биёромам, маро даст 
бознадоранд». 

Пас аз Систон ба Буст омад ва Бустро бигирифт ва аз он љо 
ба Панљвой ва Тегинобод омад ва бо ратбил њарб кард ва њилат 
сохту ратбилро бикушт ва аз Панљвой то Рахуд бигирифт. Ва аз 
он љо ба Ѓазнин омаду Зобулистон бигирифт ва шористони 
Ѓазнинро бино бапо афганд. Ва ба Гардез омад ва бо Абумансур 
Афлањ ибни Муњаммад ибни Хоќон, ки амири Гардез буд, њарб 
кард. Ва бисёр кушиш кард, то мардумон андар миён шуданд ва 
Абумансур гиравгон бидод ва замон кард, ки њар сол дањ њазор 
дирам хирољ ба Систон бифиристад. 

Ва аз он љо бозгашт ва сўйи Балх рафт ва Бомиён бигирифт 
андар санаи ситт ва хамсин ва моъатин (256 њ.) ва Навшоди 
Балхро вайрон кард ва биноњое, ки Довуд ибн ал-Аббос ибни 
Њошим ибни Моњљур карда буд, њамаро вайрон кард. Аз он љо 
бозгашту ба Кобул шуд ва шоњи Кобулро ќањр кард ва Пирўзро 
бигирифт. Ва сўйи Буст шуд ва бар мардумони Буст хирољњо 
барнињод аз њар навъе ва ўро бар мардумони Буст хашм буд ба 
сабаби он ки андар он ваќт бар вай зафар карданд. 

Ва аз он љо сўйи Систон бозрафт ва андар санаи сабъ ва 
хамсин ва моъатин (257 њ.) ба сўйи Њирот рафт ва дар Курух мар 
Абдуррањмони хориљиро њисор кард. Ва чун Абдуррањмон андар 
он њисор маќњур гашт ба зинњори ў омад бо чанд тан аз 
пешравон, чун Мањдии Муњсин ва Муњаммад ибни Навла ва 
Ањмад ибни Муљиб ва Тоњир ибни Њафс. Ва аз он љо ба Пушанг 
омад ва Муњаммад ибни Тоњирро бигирифт ва аз он љо ба 
Систон бозшуд. 

Ва Абдуллоњ ибни (Муњаммад ибни Солињи) Сагзї ва ду 
бародари ў Фазл (ва…?) ро бо Яъќуб ибни Лайс њарб уфтод ва 
Абдуллоњ мар Яъќубро шамшере бизад ва хаста кард ва се 
бародар бад-ин сабаб аз Систон бирафтанд ва ба зинњори 
Муњаммад ибни Тоњир омаданд ба Нишобур. Ва Яъќуб нома 
набишт ва эшонро бозхост ва Муњаммад ибни Тоњир бознадод. 
Ва Яъќуб ба талаби эшон ба Хуросон омад ва расуле ба наздики 
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Муњаммад ибни Тоњир фиристод. Чун расули Яъќуб биёмаду бор 
хост, њољиби Муњаммад гуфт: «бор нест, ки амир хуфта аст». 
Расул гуфт: «касе омад, ки-ш аз хоб бедор кунад». Ва расул 
бозгашт ва Яъќуб ќасди Нишобур кард ва Абдуллоњи Сагзї бо 
бародарон ба Гургон шуданд ва чун Яъќуб ба Фарњодон расид, 
ба семанзилии Нишобур, сарњангон ва аммзодагони Муњаммад 
њама пеши Яъќуб омаданд ва хидмат карданд, љуз Иброњим ибни 
Ањмад. Ва Яъќуб бо эшон ба Нишобур омад ва Муњаммад ибни 
Тоњир мар Иброњим ибни Солињ ал-Марвазиро ба рисолат 
наздики Яъќуб фиристод, гуфт: «Агар ба фармони 
амиралмуъминин омадї, ањду маншур арза кун, то вилоят ба ту 
супорам, ва агар не, бозгард». 

Чун расул ба наздики Яъќуб расид ва пайѓом бигзорд, Яъќуб 
шамшер аз зери мусалло берун овард ва гуфт: «Ањд ва ливои ман 
ин аст». Ва Яъќуб ба Нишобур омад ва ба Шодях фуруд омад ва 
Муњаммадро бигирифт ва пеши хеш оварду бисёр накўњид. Ва 
хазинањои ў њама бигирифт ва ин гирифтани Муњаммад дувуми 
шаввол буд санаи тисъ ва хамсин ва моъатин (259 њ.). 

Ва Яъќуб мар Иброњим ибни Ањмадро бихонд ва гуфт, ки 
«њамаи њашам пеши ман бозомаданд, ту чаро наёмадї?» 
Иброњим гуфт: «Айду-л-Лоњ ал-амир, маро бо ту маърифате 
набуд, ки пеши ту омадаме ё нома набиштаме ва аз амир 
Муњаммад гиламанд набудам, ки аз вай иъроз кардаме ва хиёнат 
кардан бо худованди хеш раво надоштам, ки мукофоти ў ва они 
падари ў ѓадр кардан набуд». Яъќубро хуш омад ва ўро гиромї 
кард ва наздик сохт ва гуфт: «Кењтар чун ту бояд дошт» ва он 
касњо, ки ба истиќболи ў шуда буданд, њамаро мусодара кард ва 
неъматњоишон бистад. 

Ва сўйи Њасан ибни Зайд ба Гургон нома набишт ва 
Абдуллоњи Сагзиро бо бародарон аз вай бихост. Њасан ибни 
Зайд љавобе набишт ва эшонро нафиристод. Яъќуб ќасди Гургон 
кард ва Њасан ибни Зайд аз пеши ў њазимат шуду ба Омул рафт 
ва аз он љо ба роњи Рўён аз аќабаи Кандсон берун шуд ва чун 
Яъќуб ба лашкаргоњи Њасан расид, холї ёфт. Лашкарро 
бифармуд, то њар чи битавонистанд бардоштан, бардоштанд ва 
боќиро оташ заданд ва њама бисўхт. Ва ин андар санаи ситтин ва 
моъатин буд (260 њ.) . 

Ва Абдуллоњу бародаронаш сўйи Рай рафтанд ба наздики 
Силобї182. Ва Яъќуб ба Силобї нома набишт, то эшонро 
бифиристад ва агар не, бо ў њамон муъомила кунад, ки бо 

                                                 
182 Сулолї. 
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Муњаммад ва Њасан кард. Ва ањли Рай аз он нома битарсиданд 
ва Силобї њар ду бародарро ба наздики Яъќуб фиристод ва 
Яъќуб эшонро ба Нишобур овард, ба Шодёх эшонро андар 
девор бидўхт ба мехњои оњанин. Ва моли Тоњириён бардошту 
сўйи Систон бозгашт. 

Ва Муњаммад ибни Тоњирро бо њафтод мард банд овард ва 
Муњаммад андар он иътиќол бимонд, то Яъќубро Муваффаќ ба 
Дайр ал-Оќул њазимат кард ва Муњаммад ибни Тоњир халос ёфт 
андар раљаби санаи салас ва ситтин ва моъатин (263 њ.). 

Пас Яъќуб ќасди Форс кард ва Форсу Ањвоз бигирифт ва 
ќасди Баѓдод кард ва хост, ки ба Баѓдод равад ва Муътамидро аз 
хилофат боз кунад ва Муваффаќро биншонад. Ва Муваффаќ ин 
њол бо Муътамид бигуфт. Ва Яъќуб андар сирр номањое сўйи 
Муваффаќ њаменабиштї ва Муваффаќ он руќъањо Муътамидро 
њаме арза кардї. То Яъќуб ба Дайр ал-Оќул расид, наздики 
Баѓдод бар манфази оби Фурот ва лашкар он љо фуруд овард. Ва 
Муваффаќ фармуд, то оби Даљла бар вай гушоданд ва лашкари 
Яъќуб бештар њалок шуданд ва ў њазимат шуд ва бозгашт. Ва аз 
он нанг ўро зањир гирифт ва чун ба Љундишопур расид, аз он 
иллати зањир бимурд. Ва ў њеч гоњ аз хасмон њазимат нашуда буд 
ва макри њеч кас бар ў раво нашуда буд. Маргаш андар рўзи 
шанбеи чањордањуми шаввол санаи хамс ва ситтин ва моъатин 
(265 њ.) буд. 

Амр ибн ул-Лайс. Пас Муътамид ва Муваффаќ Хуросон ва 
Систону Форс мар Амр ибн ул-Лайсро бидоданд ва Амр аз 
Љундишопур сўйи (Порс) бозгашт ва аз он љо сўйи Њирот берун 
омад. Ва Хуљистонї ба Нишобур муќом кард. Ва Хайкони183 
Ќорї ва Яњё ибни Муњаммад ибни Яњё аз-Зуњлї184 ва њамаи 
мутаввиъа ва фуќањои Нишобур майл сўйи Амр доштанд, ки ў 
фиристодаи амиралмуъминин буд ва ањду ливо ў дошт. 

Ва андар Хуљистонї ваќиъат карданд, ки ў мухолиф буд мар 
султонро ва чун Хуљистонї хабар ёфт, Ањмад ибни Манањро ба 
Нишобур халифат кард ва худ ба Њирот омад ба њарби Амр ибн 
ул-Лайс ва Њирот бар Амр њисор кард андар сафари санаи сабъ 
ва ситтин ва моъатин (267 њ.) ва њеч чиз натавонист кард ва аз он 
љо ќасд сўйи Систон кард. Чун ба Рамалсам расид, он њисорро 
бар Шодони Масрур ва Асрам њисор кард. Пас Хуљистониро дил 
машѓул гашт ва сўйи Нишобур бозгашт ва ќавмеро бикушт ва 
Амрро дил фориѓ гашт. 

                                                 
183 Ханкон 
184 ал-Зумлї 
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Пас Амр ибн ул-Лайс шуѓли аморати Хуросонро њар чи 
некутар ва тамомтар забт кард ва сиёсате ба расм бинињод, 
чунонки њеч кас бар он гуна нагирифта буд. 

Ва чунин гўянд, ки Амр ибн ул-Лайсро чањор хазина буд: яке 
хазинаи силоњ ва се хазинаи мол, ки њамеша бо вай будї. Яке 
хазинаи моли садаќот ва газидњо ва он чи бад-он монад ва харљи 
он андар ваљњи бистгонии сипоњ будї ва дудигар хазинаи моли 
хос, ки аз бањри ѓалла ва зиёъ љамъ шудї ва харљи он андар 
ваљњи нафаќот ва матбах ва монанди он будї ва седигар хазинаи 
мол, ки дахли он аз ињдос ва мусодарањои њашам, ки ба 
душманон майл кардандї, љамъ шудї ва харљи он андар ваљњи 
силатњои њашам ва мунњиён ва расулон ва он чи бад-ин монад, 
сарф шудї. 

Ва Амр ибн ул-Лайс дар кори њашам ва лашкар сахт кўшо 
буд ва њар се моњ эшонро сила фармудї. Ва ба ѓоят њушёр буд ва 
чун мусодара кардї, ба ваќт кардї ва узр нињодї, то моле аз 
марде бистадї. 

Гўянд, рўзе Муњаммад ибни Башар пеши Амр омад ва андар 
хазинаи силот мол намонда буд ва ваъдаи силати њашам наздик 
расида буд ва Амрро њаме мол мебоист. Пас Амр рўй сўи 
Муњаммад ибни Башар кард ва бо вай итоб кардан гирифт ва 
гуфт: Донї, ки чї кардї ба љойи ман, чунону чунин кардї» ва аз 
њар чизе њамегуфт. Ва Муњаммад маќсуди Амр бидонист, гуфт: 
«айду-л-Лоњ ал-амир, њар чи маро мол аст, агар аз сабалу барда 
ва агар аз моли сомит, зиёдат аз панљоњ бадра дирам, ин љумла 
мол аз ман бистон бевосита ва маро аз ин итобу тањдид афв кун». 
Амр гуфт: «Њаргиз марде аз ин њушёртар надидам». Пас 
Муњаммад ибни Башар он мол ба хазина супурд ва аз бисёр 
ранљњо ва зиёнњо ва миннатњои дўстон эман гашт. 

Ва расми Амр чунон будї, ки чун сари сол бигзаштї, ўро ду 
табл буд, якеро муборак гуфтандї ва дигареро маймун, фармудї, 
то њар ду бизадандї, то њамаи њашам хабар ёфтандї, ки рўзи 
силат аст. Пас Сањл ибни Њамдони ориз биншастї ва бадраи 
дирам пеши худ фурў рехтї ва шогирди ориз дафтар пеш 
гирифтї ва нахустин номи Амр ибн ул-Лайс баромадї. Пас Амр 
ибн ул-Лайс аз миёни њашам берун омадї ва ориз ўро 
бингаристї ва њилат ва аспу силоњи ўро њама сара кардї ва 
њамаи олати ўро неку нигоњ кардї ва биситудиву писандидї. Пас 
сесад дирам бисахтї ва андар киса кардиву бад-ў бидодї. Амр 
бистадї ва андар соќи мўза нињодї ва гуфтї: «Алњамдулиллањ, 
ки Эзад, таъоло, маро тоъати амирулмуъминин арзонї дошт ва 
мустањаќќи аёдии ў гардонид» ва бозгаштї. 
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Пас бар љойи баланд шудї ва биншастї ва сўйи ориз нигоњ 
њамекард, то њамаи лашкарро њар якеро тафањњус њамчунин 
кардї ва аспу зин ва афзору олати сувору пиёда њама неку 
нигаристї ва силати њар як бидодї ба андозаи он кас. 

Ва њамеша мунњиён доштї бар њар солореву сарњанге ва 
мењтаре, то аз ањволи њама воќиф будї. Ва Амр бас њушёру 
гурбуз ва равшанрой будї. 

Ва сабаби баргаштани давлаташ он буд, ки чун Амр сари 
Рофиъ сўи Муътазид фиристод андар санаи арбаъ ва самонин (ва 
моъатин – 284 њ.), дархост аз халифа, то ањди Мовароуннањр бад-
ў фиристад, ки он ба расми Тоњир ибни Абдуллоњ буд. Пас 
Муътазид мар Љаъфар ибни Буѓлоѓузи 185 њољибро сўйи Амр 
фиристод. Ва нусхати њадяњои Љаъфар ба наздики Амр овард. 
Чун Амр ибн ул-Лайс он нусхат бихонд, аз он њама њадяњо 
тавлияти Мовароуннањр хуш омадаш. Пас Љаъфар аз сўйи 
писари халифат Муктафї Алї ибни ал-Муътазид ва Убайдуллоњ 
ибни Сулаймон ва Бадру-л-кабир ба хилофат набишт ва эшон ба 
Рай буданд. Дарваќт ањди Мовароуннањр набиштанд ва сўйи вай 
фиристоданд ба суњбати Наср ал-Мухторї, ки ѓуломи Абусољ 
буд. 

Ва Љаъфар бо ањд ва њадяњояш пеши Амр шуд ва андар он љо 
њафт даст хилъат буд ва баданае буд мансуљ ба дурр ва мурассаъ 
ба љавоњиру мурворид ва тоље буд мурассаъ ба ёќут ва ёздањ асп 
буд, аз он љумла дањ асп ба зину ситоми зарин ва якеро зину 
лигому ситом зарин ва мурассаъ ба ёќуту мурворид ва аспнамад 
ва њамчунин љиноѓи он њама мурассаъ ба љавоњир ва чањор дасту 
пойи ў наъли зарин баста ва сандуќњои бисёр. 

Пас ин њама њадяњо пеши Амр бигзаронид ва сандуќњо андар 
саройи Амр бинињоданд ва Љаъфар он хилъатњо ягон-ягон андар 
Амр њамепўшид ва њар дасте, ки бипўшидї ду ракъат намоз 
кардї ва шукри он бигзордї. 

Пас ањди Мовароуннањр пеши ў бинњод, Амр гуфт: «Инро чї 
хоњам кард, ки ин вилоят аз дасти Исмоил берун натавон кард, 
магар ба сад њазор шамшери кашида». Љаъфар гуфт: «Ин ту 
хостї, акнун ту бењтар донї». Амр он ањд бигирифт ва бўса 
бидоду бар сар нињод ва пеши хеш бинњод ва Љаъфар берун шуд. 

Пас Амр ибн ул-Лайс Муњаммад ибни Башар ва Алї ибни 
Шарвин ва Ањмади дарозро ба роњи Омул бар муќаддима пеши 
Исмоил ибни Ањмад фиристод. Ва Исмоил ибни Ањмад ба роњи 
Зам аз рўд бигзашту пеши эшон омад ва њарб кард. Ањмади 

                                                 
185 Фаълофар 
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дароз ба зинњори Исмоил ибни Ањмад рафт ва Муњаммад ибни 
Башар њазимат шуд ва лашкар ба талаби ў рафтанд ва ў андар он 
њазимат кушта шуд бо њафт њазор мард. Ва Алї ибни Шарвинро 
асир гирифтанд ва ин рўзи душанбе буд, њаждањуми шавволи 
санаи ситт ва самонин ва моъатин (286 њ). 

Ва чун Алї ибни Шарвинро асир гирифтанд, Ањмади дароз 
шафоъат кард, то ўро накуштанд ва ба Бухоро ба зиндон 
боздоштанд то марг. Ва Исмоил ибни Ањмад ба Бухоро рафт ва 
лашкари Систон сўйи Амр бозомаданд ба њазимат ва ба 
Нишобур омаданд. 

Чун Амр эшонро бидид заљар гашт ва бисёр тангдилї кард. 
Гуфтанд: «Ай амир, аз ин некутар моидаи бузург пухтаанд ва мо 
њанўз як коса хўрдаем, њар ки мард аст, гў бишаву боќї бихўр». 
Амр хомуш гашт. 

Пас Амр ибн ал-Лайс лашкар бисохт ва силоњ бидод ва бо 
олати бисёр ва уњуббате тамом рўй ба Мовароуннањр нињод аз 
Нишобур. Чун ба Балх расид, бо Исмоил ибни Ањмад баробар 
шуд ва њарб карданд ва бас рўзгоре нашуд, ки Амр ибн ал-
Лайсро бишикастанд ва лашкари Амр њазимат шуд ва андар он 
Амр ибн ал-Лайс дастгир шуд ва ўро асир карданду пеши 
Исмоил ибни Ањмад оварданд. Ва ин њазимати Амр рўзи 
сешанбе буд, нимаи рабиъу-л-аввали санаи сабъ ва самонин ва 
моъатин (287 њ). 

Дарваќт Исмоил ўро ба Самарќанд фиристод. Ва чун хабар 
ба Муътазид расид, сахт шодмона гашт ва Абдуллоњ ибн ал-
Фатњро ба Хуросон фиристод. Ва ањди Хуросон ва тољу 
хилъатњои бисёр андар санаи самону самонин ва моъатин (288 њ.) 
сўйи Исмоил ибни Ањмад ба Самарќанд фиристод. Ва Ашносро 
бифиристод, то Амрро бо ў бифиристад. Ва чун Амрро ба Баѓдод 
бурданд ва пеши Муътазид омад, Муътазид гуфт: 
«Алњамдуллилоњ, ки шарри ту кифоят шуд ва дилњо аз шуѓли ту 
фориѓ гашт». Ва бифармуд, то ўро ба зиндон боздоштанд ва то 
марг андар зиндон буд. Ва марги ў андар санаи тисъ ва самонин 
ва моъатин буд (289 њ). 
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(БОБИ ДУВОЗДАЊУМ 
АНДАР) ВИЛОЯТ ВА НАСАБИ СОМОНИЁН 

 
Ва сабаби вилояти Сомониён он буд, ки Сомонхудо ибни 

Њомитон, ки ин њамаро бад-ў бозхонанд муѓ буд, дини зардуштї 
дошт. Ва насаби ў Сомонхудот ибни Њомитон ибни Нўш ибни 
Тамѓосп ибни Шодил ибни Бањроми Чўбин ибни Бањроми Њасис 
ибни Кўзак ибни Асфиён ибни Кардор ибни Диркор ибни Љам 
ибни Љир ибни Бастор ибни Њадод ибни Ранљињон ибни Фир 
ибни Фаровул ибни Сим ибни Бањром ибни Шосаб ибни Кўзак 
ибни Љардод ибни Сафрасб ибни Гургин ибни Мелод ибни 
Мирис ибни Марзвон ибни Мењрон ибни Фозон ибни Кишрод 
ибни Содсод ибни Башдод ибни Ихшин ибни Фардин ибни 
Вимом ибни Арсотин ибни Дусар Манучењр ибни Кузак ибни 
Эраљ ибни Афридун ибни Асфиёнбайк ибни Байк ибни Сурков 
ибни Ахшинков ибни Расадков ибни Дирков ибни Риманков 
ибни Бефаруш ибни Љамшед ибни Девнакњон ибни Аскањад ибни 
Њушанг ибни Фаровак ибни Муншї ибни Каюмарс подшоњи 
нахустин, ки бар замин буд. 

Ва андар он ваќт, ки Муњаммад ал-Амин ба Баѓдод халифа 
буд ва Маъмун ба Марв буд ва Хуросон ба расми ў буд, ин 
Сомонхудот ба наздики Маъмун омад ва бар дасти ў мусалмон 
шуд. Ва ўро писаре буд номи ў Асад ва Маъмун мар ин Асадро 
сахт неку доштї. Ва ўро чањор писар буд: Нуњу Ањмад ва Яњёву 
Илёс ва Маъмун эшонро неку доштї ва бад-ў наздик буданд, аз 
он чи мардумони асил буданд. 

Ва чун Маъмун ба Баѓдод рафт ва ба хилофат биншаст ва 
Хуросон мар Ѓассон ибни Аббодро бидод, Маъмун ўро андар 
маънии эшон васият кард. Пас Ѓассон Самарќанд мар Нуњ ибни 
Асадро бидод ва Фарѓона Ањмад ибни Асад ва Чочу Ушрусна 
Яњё ибни Асадро ва Њирот Илёс ибни Асадро. 

Чун Тоњир ибн ал-Њусайн ба сарфи Ѓассон ба Хуросон омад, 
эшонро њам бар он амалњо нигоњ дошт. Ва аз ин њама писарон 
Ањмад коромадатар буд ва чун ў бимурд ўро ду писар монд: 
Наср ва Исмоил. Ва ба рўзгори Тоњириён Самарќанд ва Бухоро 
эшон доштанд; Самарќанд Наср дошт ва Бухоро Исмоил ва 
миёни эшон кор нек њамерафт. То бадгўён миёни эшон тањриз 
карданд ва вањшат афганданд ва онро мадад њамекарданд, то он 
вањшат моддат ёфт ва мустањкам гашт, то кори эшон ба њарб 
расид ва лашкарњо бикашиданду ба њарби якдигар рафтанд. 
Андар санаи хамс ва сабъин ва моъатин (275 њ.) њарб карданд ва 
Исмоил бар Наср зафар ёфт. Ва Насрро дастгир карданду пеши 
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Исмоил оварданд. Чун Исмоилро чашм бар вай уфтод, пиёда 
шуд ва пеши ў омад ва бар дасти ў бўса бидод ва аз вай узр хост 
ва ўро бар сабили хубї, бо њамаи њашам ва њошият ба 
Самарќанд бозфиристод. Ва аз паси он Исмоил мар Насрро бар 
њамаи Мовароуннањр халифат кард ва кор неку њамерафт. 

Ва чун Амр ибн ал-Лайс Мовароуннањр аз Муътазид бихост 
ва иљобат ёфт, ќасди Исмоил кард. Ва Исмоил лашкар бикашид 
ва пеши Амр омад ва онро кифоят кард ва Амрро ба Баѓдод 
фиристод. Ва ин ќисса гуфта шуд. 

Исмоил ибни Ањмад ибни Асад ибни Сомон. Ва чун вилояти 
Хуросон мар Исмоилро гашт ва ањду ливои Муътазид бирасид, 
Исмоил ибни Ањмад мар Муњаммад ибни Њорунро бифиристод, 
то Гургон ва Табаристон бигирифт. Ва Муњаммад ибни Зайд 
ибни Муњаммадро бигирифт ва сўйи Исмоил фиристод. Ва 
Исмоил Гургон ва Табаристон мар Муњаммад ибни Њорунро 
бидод. 

Ва чун якчанде баромад, Муњаммад ибни Њорун осї шуд ва 
Исмоил ќасди ў кард ва ба Рай шуд. Ва Укартмиш кушта шуд ва 
Муњаммад ибни Њорун бо ду писар дастгир шуданд. Ва ин фатњ 
њафдањуми раљаб буд санаи тисъ ва самонин ва моъатин (289 њ.). 

Ва Исмоил бозгашту ба Нишобур омад ва мар Ањмад ибни 
Сањлро бад-он диёр бигузошт. Ва андар ин ваќт Муътазид 
бимурд ва Муктафї ба хилофат биншаст ва ањди Хуросон ба 
Исмоил фиристод ва аз паси ў писари ў Ањмадро. Ва ањду ливои 
Хуросон ба суњбати Муњаммад ибни Абдуссамад фиристод, бо 
ањди вилояти Рай ва Ќазвину Зингон, ки бо вилояти Хуросон зам 
карда буд. Ва чун Муњаммад ибни Абдуссамад ба Нишобур 
расид, ўро каромат кард, сесад њазор дирам силат бидод ва бо 
њадяњои бисёр ўро бозгардонид. 

Пас вилояти Рай Исмоил мар Абусолињ ибни Исњоќро 
бидод, Ањмад ибни Сањлро сарњангї бидод ва њараши хеш ба 
расми ў кард ва фармуд, то тимори њамаи њашам ў бикашад, 
чунонки дарди саре ба Мансур наёяд. Ва Исмоил Гургон писари 
хеш Ањмадро бидод ва Табаристон Абулаббос Абдуллоњ ибни 
Муњаммадро ва писарро фармуд, то бо Абдуллоњ мувофиќат 
кунад ба њамаи корњо ва ба њеч чизе ўро хилоф накунад. 

Пас аз он мар писари хешро маъзул кард аз Гургон бад-он 
сабаб, ки бо Љастон корзор накард. Аммо Љастонро писари Нуњ 
њазимат кард ва мар Ањмад писари Порс, бузургњољиби хешро 
бидод . Ва Исмоил ибни Ањмад бимурд шаби чањоршанбе, 
чањордањуми сафари санаи хамс ва тисъин ва моъатин (295 њ.) ва 
ўро «Мозї» лаќаб карданд. 
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Аш-шањид Абунаср Ањмад ибни Исмоил. Ва чун Исмоил пеш 
аз он ки бимурд мар писари хеш Ањмадро валиањд кард бар 
Хуросон ва Муктафї ањди Хуросон ба Ањмад фиристод ба 
суњбати Тоњир ибни Алї ва ливои ў ба дасти хеш баст. Ва чун ба 
Бухоро расид, Ањмад ибни Исмоил ўро неку фуруд овард ва бо ў 
некуї кард ва моли бисёр бахшид ўро. 

Андар зу-л-ќаъдаи санаи хамс ва тисъин ва моъатин (295 њ.) 
Муктафї бимурд ва Муќтадир ба хилофат бинишаст ва вилояти 
Хуросон њам Ањмад ибни Исмоил нигоњ дошт. 

Ва чун кори Бухоро рост кард, хост ки сўйи Рай шавад ва он 
вилоятро низ забт кунад ва ишѓоли онро низом дињад. Иброњим 
ибни Зайдавия ўро ишорат кард, ки «Нахуст ба Самарќанд шав 
ва мар амми хеш Исњоќ ибни Ањмадро бигир, то шаѓили 
Хуросон бар ту нашўрад, ки ў андар сар фузул дорад». Ањмад 
ибни Исмоил ба Самарќанд шуд ва Исњоќро банд кард ва ба 
Бухоро фиристод. Ва худ ба Рай шуд андар санаи ситт ва тисъин 
ва моъатин (296 њ.) ва ањди Муќтадир он љо бад-ў расид. Пас 
Ањмад мар Абуљаъфари Суълукро ба Рай халифат кард ва худ 
бозгашт. 

Андар санаи сабъ ва тисъин ва моъатин (297 њ.) ба Њирот 
омад ва аз он љо мар Њусайн ибни Алї ал-Марвазиро сўйи 
Систон фиристод ва Ањмад ибни Сањл ва Муњаммад ибн ал-
Музаффар ва Иброњим ва Яњё ибни Зайдавия ва Ањмад ибни 
Абдуллоњро бо вай бифиристод. Эшон Муъаддал ибн ал-Лайсро 
андар њисор карданд ва Муъаддал мар Абуалї ибни Алї ибн ал-
Лайсро бифиристод, то ба Буст ва Рухуд шавад ва мол љамъ 
кунад ва сўйи Муъаддал фиристад. Пас Абуалї лашкаре љамъ 
кард ва хоста бардошту рўй ба Систон овард. Ањмад ибни 
Исмоил хабар ёфт ва аз Њирот тохтан овард ва он лашкарро 
њазимат кард ва Абуалиро бигирифт ва хостааш њама бистад. Ва 
Абуалиро сўйи Баѓдод фиристод. Ва Њусайн ибни Алї ба Систон 
бо Муъаддал њаме њарб кард. Чун Муъаддал хабар ёфт, ки 
бародараш Абуалиро бигирифтанд, сулњ кард ва Систон ба 
Мансур ибни Исњоќ бидод ва худ бо Њусайн ибни Алї сўйи 
Бухоро рафт. 

Ва марде буд аз љумлаи њашами Ањмад ибни Исмоил номи ў 
Муњаммад ибни Њурмуз маъруф ба Мавло Сандалї ва мазњаби 
хавориљ дошт ва марде пир буду муљарраб. Рўзе арзгоњ омад, аз 
љињати вазифаи хеш ва бо Абулњасан Алї ибни Муњаммад ал-
Ориз илњоњ кард. Ориз ўро гуфт: «Туро он савобтар, ки ба 
работе биншинї, ки пир шудаї ва аз ту коре наёяд». Муњаммад 
ибни Њурмузро хашм омад ва аз амир дастурї хост ва ба Систон 
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рафт ва андар истод ва њамаи мардум ва ањли ѓавѓои Систонро аз 
роњ бибурд ва бар Мансур ибни Исњоќ берун овард. Ва мар Амр 
ибни Яъќуб ибни Муњаммад ибни Амр ибн ал-Лайсро байъат 
кард андар сирр. Ва пешрави эшон Муњаммад ибн ал-Аббос буд, 
маъруф ба писари Њаффор ва Мансур ибни Исњоќро 
бигирифтанду бибастанд ва ба зиндон карданд. Ва хутба бар 
Амр ибн Яъќуб карданд. Чун Ањмад ибни Исмоил хабар ёфт, 
Њусайн ибни Алиро бори дигар ба Систон фиристод. Ва њарб 
пайвастанд ва нуњ моњ њаме њарб кард. Пас ин пир, ки ўро мавло 
Сандалї гуфтандї, ба гўшаи њисор омад ва гуфт: «Бигўйед 
Абулњасани Оризро, ки фармони ту кардам ва работе гирифтам, 
дигар чї фармойї?» 

Пас Амр ибни Яъќуб ва писари Њаффор аз Њусайн зинњор 
хостанд. Эшонро зинњор бидод. Ва Мансур ибни Исњоќро итлоќ 
карданд. Ва Њусайн писари Њаффорро наздик кард ва неку 
њамедоштї. Пас рўзе пеши ў омаданд. Амр ибни Яъќуб ва 
писари Њаффорро бигирифт ва банд барнињод. Ва Њусайн чунон 
донист, ки Ањмад Систон ўро дињад. Пас Ањмад мар Симљури 
давотдорро бидод ва Њусайнро бифармуд, то бозгардад бо он 
зинњориён. Пас Њусайн мар Амр ибни Яъќубро ва писари 
Њаффорро андар Бухоро овард, андар санаи саласмоъа (300 њ.) 

Чунин гўянд, ки Ањмад ибни Исмоил сахт мулаъ буд бар 
сайд кардан. Њангоме сўйи Фирабр ба сайд рафта буд. Чун сўйи 
Бухоро рафт, фармуд, то лашкаргоњро бисўхтанд. Чун андар роњ 
бирасид, номаи Абулаббоси Суълук расид, ки волии Табаристон 
буд, ки Њасан ибни Алї ибни Њасан ибни Умар ибни Алї ибн ал-
Њусайн ибни Алї ибни Абитолиб, разийа-л-Лоњи анњум, ки ўро 
Њасани Утруш гуфтандї, берун омада аст. Чун нома бихонд, 
мутањайир гашт ва сахт тангдил шуд. Пас сар сўйи осмон карду 
гуфт: «Ё раб, агар андар собиќ ќазои ту ва таќдири осмонї чунон 
рафта аст, ки ин подшоњї аз ман бишавад, ту маро љон бистон». 
Ва аз он љо сўйи лашкаргоњ омад, оташ зада буданд, он ба фоли 
нек буд. 

Ва шере буд, ки њар шаб ба дари Ањмад ибни Исмоил будї, 
то њеч кас гирд наёрист гаштан. Он шаб он шерро наёварданд ва 
дигар касон аз асњоб бар дар низ нахуфтанд. Пас андар шаб 
чанде аз ѓуломони ў андар омаданд ва гулўи ў бибуриданд ва ин 
њол рўзи панљшанбе буд бисту якуми љумоди-л-охири санаи 
ањадї ва саласмоъа (301 њ.). 

Ўро аз он љо ба Бухоро бурданду дафн карданд. Ва ќавмеро 
аз паси ин ѓуломон фиристоданд, баъзе аз эшон бигирифтанду 
бикуштанд. Ва Абулњасан Наср ибни Исњоќ ал-котибро туњмат 
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карданд, ки бо ѓуломон мутобиќ буд ба куштани амири шањид. 
Ўро бигирифтанд ва бар дор карданд. Ва мар Ањмад ибни 
Исмоилро «амири шањид» лаќаб карданд. 

Ас-саъид Наср ибни Ањмад. Пас Наср ибни Ањмад ас-саъид 
ба вилояти Хуросон ба хилофат биншаст бисту якуми љумоди-л-
ахираи санаи ањадї ва саласмоъа (301 њ.) ва ў њаштсола буд ва сї 
солу cе моњ амири Хуросон буд. 

Чун амири шањидро бикуштанд, ба Бухоро машоих ва њашам 
гирд омаданд ва иттифоќ бар писари ў карданд, Наср ибни 
Ањмад. Пас ўро Саъди ходим бар гардани хеш нишонд ва берун 
омад то бар вай байъат карданд. Ва соњибтадбираш 
Абуабдуллоњ Муњаммад ибни Ањмад ал-Љайњонї буд. Корњо бар 
ваљњи неку пеш гирифт ва њамеронд. 

Ва Абуабдуллоњ Љайњонї марде доно буд ва сахт њушёр ва 
љилду фозил ва андар њамаи чизњо басорат дошт. Ва ўро 
таълифњо бисёр аст андар њар фанне ва илме. Ва чун ў ба вазорат 
биншаст ба њамаи мамолики љањон нома набишт ва расмњои 
њамаи даргоњњо ва девонњо бихост, то нусхат карданд ва ба 
наздики ў оварданд, чун вилояти Рум ва Туркистон ва 
Њиндустону Чин ва Ироќу Шому Миср ва Занљ ва Зобулу Кобул 
ва Синду Араб. Њамаи расмњои љањон ба наздики ў оварданд ва 
он њама нусхатњо пеш нињод ва андар он нек тааммул кард ва њар 
расме, ки некутар ва писандида буд, аз он љо бардошт ва он чи 
носитудатар буд, бигзошт ва он расмњои некуро бигирифт ва 
фармуд, то њама ањли даргоњ ва девони њазрати Бухоро он 
расмњоро истеъмол кардандї. Ва ба ройу тадбири Љайњонї њама 
кори мамлакат низом гирифт. 

Ва чанд тан аз хориљиён берун омаданд ва пеши њар як 
лашкар фиристод, њама мансуру музаффар бозомаданд ва дар 
њеч коре ќасд накард, илло маќсуди ў њосил шуд. Ва чун Наср 
ибни Ањмад ба амирї биншаст, аввал кас амми падари ў Исњоќ 
ибни Ањмад ба Самарќанд осї шуд ва писари ў Илёс ибни Исњоќ 
пеши шуѓли лашкар биистод ва лашкар ба Бухоро кашиданд. 
Пас Наср мар Њамавия ибни Алиро пеши ў фиристод ва ба 
Хартанг ба якдигар расиданд ва њарб карданд андар моњи 
рамазони санаи ањадї ва саласмоъа (301 њ.). Пас рўзгоре нашуд, 
ки Исњоќро њазимат карданд ва сўйи Самарќанд бозгашт. Ва 
Њамавия ибни Алї бар аќиби Исњоќ бирафт ва кор бар вай танг 
бигирифт, чунонки бар ў айш мунаѓѓаз гашт ва чун сахт музтар 
гашт, нома набишту амон хост. Ўро амон бидоданд, то ба 
Бухоро омад. Ўро неку њамедоштанд ва он љо бимонд то марг. 
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Ва Њусайн ибни Алї чун Систон бигирифта буд, тамаъ дошт, 
ки Систон ўро бидињанд, надоданд ва аз он муставњиш гашт ва 
мунтазир њамебуд фасоди давлати Ањмадро ва чун Ањмад 
бимурд, ў ба Њирот осї шуд ва чанд ваќт андар он исён буд. 

Пас рўзе лашкар арз кард ва ќасди Нишобур кард ва аз 
Бухоро Ањмад ибни Сањлро ба њарби ў фиристоданд. Ањмад ба 
Њирот омаду онро бигушод ва Мансур ибни Алї бародари 
Њусайн амон хост ва пеши Ањмад ибни Сањл омаданд. Пас 
Ањмад сўйи Нишобур омад андар моњи рабиъу-л-аввали санаи 
ситт ва саласмоъа (306 њ.) ва бо Њусайн њарб кард ва Њусайнро 
асир кард ва ба Нишобур муќом кард. Ва Муњаммад ибни Аљњад 
соњиби шурати Бухоро буд ва ба Марв буд. Ў ба наздики Ањмад 
ибни Сањл омад бо Муњаммад ибн ал-Муњаллаб ибни Зироњ ал-
Марвазї ва аз он љо бозгашт ва ба Бухоро рафтанд. 

Ва ин Ањмад ибни Сањл аз асилони Аљам буд ва набераи 
Яздиљурд ибни Шањриёр буд ва аз љумлаи дењќони Љиранљ буд, 
ки аз дењњои бузурги Марв аст. Ва љадди Ањмад Комгор ном буд 
ва ба Марв гуле аст, ки бар ў бозхонанд, «гули комгорї» гўянд, 
ба ѓоят сурх бошад. 

Ва ин Комгориён хидмати Тоњириён карданд ва бародарон 
њама дабирон ва мунаљљимон буданд, Фазл ва Њусайну 
Муњаммад, писарони Сањл ибни Њошиманд, ки илми нуљум неку 
донист. Рўзе ўро пурсиданд, ки «Толиъи писарони худ чун 
нангарї, то оќибати эшон чї гуна хоњад буд?» Гуфт: «Чї 
нигарам, ки ба як рўз кушта хоњанд шуд андар таъассуби араб». 
Ва њамчунин буд. 

Ва Ањмад чун бузург шуд, хуни бародарон талаб кард, њазор 
мард бо ў гирд омаданд. Пас Амр ибн ал-Лайс ба талаби ў касон 
фиристод ва ў битарсид ва бо касе ки бар асари ў шудї, њарб 
њамекард ва даст надодї. Пас Амр ибн ал-Лайс ўро амон бидод, 
ба наздики хеш хонд. Ва чун Ањмад пеши Амр омад, ўро 
бигирифту ба зиндон кард ба Систон. Ва хоњари Ањмад, номи ў 
Њафса ўро таъањњуд њамекард. Амр мар Ањмади Сањлро 
бифармудї, то хоњари хешро ба ѓуломи ў дињад, номи ў Субкарї 
ва Ањмадро сўйи Марв бифиристад. Ањмад иљобат накард ва 
битарсид, ки Амр бар ў интиќом кунад. 

Пас њилат кард ва хоњари хешро фармуд, то пайваста ба 
хидмати духтари Амр њамешуд. Пас хоњари Ањмад ба духтари 
Амр шафоъат кард, то Ањмадро ба гармоба шудан дастурї 
бошад, ки мўйи ў дароз шуда бошад. Чун дастурї ёфт, ба 
гармоба шуд ва оњак кард бар сару рўйи хеш ва чун ѓуломе берун 
омад бо љаъду турра ва љомаи бегона пўшид ва бирафт, ки аз он 



184 

муваккилон њеч кас ўро нашинохт. Ва андар шањри Систон 
мутанаккир шуд. 

Пас Абуљаъфар Суълук ўро аз Амр бихост. Амр бибахшид, 
то ошкоро шуд ва шарт кард бо вай, ки кулоњ нанињад ва мўза 
напўшад ва Ањмад бар ин љумла замон кард. 

Пас Ањмад андар сирр љаммозањо бисохт ва аз Систон берун 
омад ва ба Марв бишуд. Ќавме љамъ кард ва Абуљаъфари 
Ѓуриро, ки халифати Амр буд, бигирифту бибаст ва аз Исмоил 
ибни Ањмад амон хост ва ба Бухоро бирафт. 

Исмоил ўро каромат кард ва бар дасти Ањмад корњои бузург 
рафт ва фатњњои нек баромад. Ва Ањмад ибни Сањл марде бо рой 
буду гурбуз ва оњиставу зирак. Чун ба наздики Исмоил ибни 
Ањмад ўро ќабул уфтод, он љо ќарор кард ва мардињо кард, то 
њар рўз азизтар гашт ва ба рўзгори амири шањид бар он љо 
њамебуд ва ба рўзгори амири саъид Нишобур ўро буд. 

Пас исён падид кард ба Нишобур ва номи Саъид аз хутба 
бияфганд. Ва Ќаротегин, ки амири Гургон буд, ќасди ў кард. 
Ањмад аз Нишобур бирафт ва ба Марв шуд ва њисори хасинро 
бино кард ва онро њисор гирифт. 

Ва чун хабар ба Бухоро расид, мар Њамавия ибни Алиро ба 
њарби ў фиристод ва чун ба Марв дар шуданд, Њамавия мар 
сарњангони дашкари хешро бифармуд, то бо Ањмад ибни Сањл 
мукотиба карданд ва бад-ў майл намуданд. Ва чун номањо ба 
Ањмад расид, бад-он маѓрур гашт ва њазм нагирифт ва аз Марв 
ќасди Њамавия кард ва ба Хузон ба якдигар расиданд ва бар 
кинори рўд андарваќт лашкари Ањмадро њазимат карданд ва 
Ањмад танњо бимонд. Ва њарб њамекарданд, то сутураш тоќат 
дошт ва чун аспаш биюфтод, ў пиёда шуд, ба сипоњ њарб кард. 
Охир бигирифтандашу банд карданд ва ба Бухоро фиристоданд. 
Ва амири саъид фармуд, то ба зиндон кардандаш ва андар он 
зиндон бимурд, андар зу-л-њиљчаи санаи сабъ ва саласамоъа (307 
њ.). 

Ва андар санаи сабъ ашр ва саласмоъа (317 њ.) амири саъид 
аз Бухоро сўйи Нишобур рафт ва бародарони хеш Иброњиму Яњё 
ва Мансурро ба ќуњандизи Бухоро боздошт ва фармуд, то 
иљроъи эшонро дар он њамедоданд. Ва таббохе буд, номи ў 
Абубакр ибни Амї ал-хаббоз, ки иљроъи ишон бидодї ва 
аблањгуна буд ва њамеша гуфтї, ки «Амири саъидро аз ман ранљ 
бояд дид». Ва мардумон аз њамоќати ў бихандидї. Ин Абубакр 
миёни бародарони саъид ва миёни фузулиёни Бухоро ва лашкар 
восита буд. 
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Пас рўзе мувозиъат нињоданду биёмаданд, дарбони 
ќуњандизро фуруд гирифтанд ва писарони Ањмадро ва њар чи 
мањбус буд андар ќуњандиз, њамаро берун оварданд ва Бухоро 
бигирифтанд. Ва Яњё мар ин Абубакри таббохро сарњангї бидод 
ва ба хештан наздик кард. 

Ва чун хабар ба амири саъид расид, аз Нишобур бозгашт ва 
ќасди Бухоро кард. Яњё мар Абубакри таббохро бо хайли ў ба 
лаби Љайњун фиристод, то роњ нигоњ дорад ва нагузорад, ки 
гузора шавад. Ва писари Њусайн ибни Алї ал-Марвазиро бо ў 
фиристод ва чун ба лаби Љайњун расиданд, Муњаммад ибни 
Убайдуллоњ ал-Балъамї ба писари Њусайн руъќа набишт. 
Писари Њусайн мар Абубакри таббохро бигирифту бибаст ва 
амири саъид аз рўд гузора кард ва ба Бухоро омад ва бифармуд, 
то Абубакрро зери тозиёна бикуштанд ва пас ўро ба танўри 
тофта нињоданд ва як шаб андар танўр бидоштанд ва дигар рўз 
баркашиданд, њеч андоми ў насўхта буд, њамаи мардумон аз он 
аљаб доштанд. 

Ва бародарони амири саъид мутафарриќ уфтоданд. Ва Яњё 
ба Самарќанд шуд ва аз он љо ба Балх шуд ва аз он љо ба 
Нишобур рафт ва аз он љо ба Баѓдод шуд ва њам он љо бимурд ва 
тобути ў ба Испиљоб оварданд. 

Ва андар санаи ишрин ва саласмоъа (320 њ. ) ал-Ќоњир 
Биллоњ ба хилофат биншаст. Ва амири саъид сўйи Нишобур 
омад ва кори Гургонро низом бидод ва чун аз шуѓли Гургон 
фориѓ шуд, сипањсолории Хуросон ба Абубакр Муњаммад ибн 
ал-Музаффар бидод. …ва чун ба Бухоро бозгашт, пас Ар-Розї 
Биллоњ ба хилофат биншаст ва ањди Хуросон сўйи Наср ибни 
Ањмад фиристод ба суњбати Аббос ибни Шаќиќ186. 

Ва андар ин ваќт Муњаммад ибн ал-Музаффар дар Нишобур 
буд ва Мардовиз ба Рай. Ва Мардовиз аз Рай сўйи Сипоњон хост 
рафт. Андар роњ ба гармоба фурў рафт. Ѓуломон ўро андар 
гармоба бикуштанд андар санаи салас ва ишрин ва саласмоъа 
(323 њ.). Ва Баљками Моконї солори он ѓуломон буд. Ва 
Муњаммад ибн ал-Музаффар нолида гашта ва иллат бар ў саъб 
шуд. Пас амири саъид мар Абуалї Ањмад ибни Муњаммад ибн 
ал-Музаффарро ба Нишобур фиристод ва Муњаммадро боз кард. 
Ањмад андар муњаррами санаи самон ва ишрин ва саласмоъа (328 
њ.) сўйи Гургон шуд ва шањр бар Моконї њисор кард ва кор бар 
вай танг гашт ва њамаи ќавми Моконї аз Абуалї зинњор 
хостанд, ки алаф танг шуда буд. Ва Моконї сўйи Табаристон 
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биёмад ва бар дари Рай њарб карданд. Абуалї эшонро њазимат 
кард ва аз лашкари эшон бисёр бикуштанд ва Моконї андар 
маърака кушта шуд. Сари ў ба Бухоро фиристод ва аз он љо ба 
суњбати Аббос ибни Шаќиќ187 ба Баѓдод фиристод. 

Ва Абуалї писари Мокониро бо нуњсад марди дайлами 
маъруф, ки асир гирифта буд андар ѓазо, рањо кард ва бар 
уштурон нињода ба Бухоро фиристод. Ва андар зиндони Бухоро 
њамебуданд, то Вушмгир ба Бухоро омад ба тоъат ва эшонро 
бихост, бад-ў бахшид. 

Пас ал-Муттаќї ба хилофат биншаст андар санаи тисъ ва 
ишрин ва саласмоъа (329 њ.) ва ањди Хуросон сўйи амири саъид 
фиристод ва Ањмад ибни Муњаммад ал-Музаффар ба Рай буд, 
Вушмгир ба Табаристон буд ва Сориро њисор гирифта буд ва 
Ањмад ќасди ў кард, њол бар вай танг шуд ва њамаи вилояти ў 
бигирифт ва зимистон андар омад ва боронњо мутавотир шуд. 
Пас сулњ љустанд ва муозиъат бинњоданд, ки Фушмгир сар аз 
тоъат накашад ва Абуалї Ањмад ибни Муњаммад сўйи Гургон 
бозгашт андар љумоди-л-ахираи санаи ањадї саласин саласмоъа 
(331 њ.). Ва њам андар ин моњ амири саъид фармон ёфт. 

Ва чун ў бимурд, аз он мудаббирон ва дабирон, ки бар дари ў 
буданд, касе намонд ва њасаду дугурўњї миёни лашкари ў андар 
уфтод ва шуѓли тадбир аз Муњамад ибни Убайдуллоњ ал-
Балъамї сўйи Абуалї Муњаммад ибни Муњаммад Љайњонї шуд 
ва Муњамад ибни Њотам ал-Мусъабї хилоф кард ва корњо 
бенизом гашт. 

Ал-њамид Абумуњаммад Нуњ ибни Наср. Ва амири њамид ба 
хилофат биншаст дар вилоёти Хуросон андар шаъбони санаи 
ањадї ва саласин ва салосмоъа (331 њ.) ва дувоздањ солу се моњ 
амирї кард ва ба моњи рабиъу-л-ахираи санаи салас ва арбаъин 
ва салосмоъа (343 њ.) бимурд. 

Ва чун ба амирї биншаст, вазорат ва шуѓли тадбир ба 
Абулфазл Муњаммад ибни Муњаммад ал-Њоким бидод, ки ўро 
«њокими љалил» хонанд ва бистгонии њашам бар дасти ў кард. Ва 
Абулфазл расмњои неку нињод. Ва Абулаббос Ањмад ибни 
Њамавия аз амири њамид тарсон буд, ки амири саъид ба рўзгори 
зиндагонї валиањд мар Исмоил ибни Насрро карда буд ва Ањмад 
ибни Њамавия соњибтадбири ў буд ва душманон миёни Исмоил 
ва Нуњ, писарони Наср тазрибњо карда буданд. Ва Исмоил пеш 
аз Наср бимурд ва он хашм дар дили Њамид монда буд. 
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Ва Ањмад ибни Њамавия њаметарсид ва амири саъид ўро 
гуфта буд, ки «агар маро њодиса бошад, Нуњ бо ту накўйї 
накунад». Ва чун амири њамид ба амирї биншаст, Ањмад ибни 
Њамавия Љайњун бигзошт ва ба Омуй омад ва пинњон њамебуд». 

Чун як сол баромад, шумор карданд, Њоким шасту анд бор 
њазор њазор дирам ба њашам бидода буд. Њеч кас хушнуд набуд 
ва хазинањо холї шуд ва њашамњо ба гила. Асари аљз ва заъфи 
ройи ў падид омад. Ва андар зу-л-њиљљаи санаи ањадї ва саласин 
ва салосмоъа (331 њ.) зилзила хост ба ноњияти Нисо ва бисёр 
дењро вайрон кард ва афзун аз панљ њазор мардум зери гил 
шуданд. 

Ва амири њамидро аз Муњаммад ибни Туѓон ал-Њољиб 
суханњои мункар шунавониданд, фармуд то ў ва писарашро 
бикуштанд. Ва чун амир Нуњ ба Марв омад андар санаи аснї ва 
саласин ва саласмоъа (332 х.), Ањмад ибни Њамавия хабар 
надошт, муфољот аз хона берун омад, ўро бигирифтанд ва пеши 
Нуњ оварданд. Чун Нуњ ўро бидид, инкоре накард, илло некуї 
гуфт ва умедњои неку кард ва неку пурсидаш ва ўро мушоњира 
фармуд кардан, аз он чи марде корї буд. 

Пас амири њамид аз Марв сўйи Нишобур рафт андар раљаби 
санаи салас ва саласин ва саласмоъа (333 њ.) ва панљоњ рўз он љо 
муќом кард. Ва ќавм аз раъоё биёмаданд ва аз бадхўйии Абуалї 
бинолиданд ва аз дароздастии халифагони ў. Пас амири њамид 
ўро маъзул кард ва Иброњим ибни Симљурро ба љойи ў биншонд 
ва худ сўйи Бухоро бозгашт. 

Ва андар санаи арбаъ ва саласин ва саласмоъа (334 њ.) 
Мустакфї ба хилофат биншаст. Пас њашами Рай мар амир 
Нуњро хилоф карданд ва ќасди исён карданд. Чун хабар ба 
амири Нуњ расид, аз он љо ба Марв омад. Ва Њоким тазриб кард 
ва гуфт амир Нуњро, ки «ин њама Ањмад ибни Њамавия кунад, то 
дили ту машѓул бошад». Ва бисёр гуфт, то Нуњ бар вай 
мутаѓайир гашт ва бифармуд, то Ањмад ибни Њамавияро пеши 
Њоким зери чўб бикуштанд андар санаи хамс ва саласин ва 
саласмоъа (335 њ.). 

Ва њашам ба Марв даромаданд ва аз Муњаммад ибни 
Муњаммад188 ал-Њоким шикоят карданду гуфтанд: «Тимори 
лашкар надорад ва таъањњуд накунад ва бистгонї надињад ва кор 
бар ту бишўрид ва Абуалиро ў осї кард ва дили њашам ў 
биёзурд». Ва Абуалї њилате карда буд ва дили бисёр кас аз 
њашам хуш гардонида буд бар хештан. Пас њашам гуфтанд, ки 
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«амир дасти ўро аз мо кўтоњ кунад ва агар не, мо ба як сў шавем 
аз пеши ў». Амири њамид фармуд, то Њокимро он љо, ки буд 
бикашиданд андар рўй ва њамеоварданд то дари сарой ва њамон 
љо фармуд, то бикуштандаш, андар санаи хамс ва саласин ва 
саласмоъа (335 њ.). Ва ин аз паси куштани писари Њамавия ба ду 
моњ буд. 

Ва пас Абуалии Чаѓонї бо Иброњим, амми амири њамид ва 
бо њашам ба Нишобур омад ва Иброњим ибни Симљур ва 
Мансур ибни Ќаротегин ва хайли ў бирафтанд ва ба Марв 
шуданд наздики Нуњ. Ва Абуалї аз Нишобур берун омад, охири 
моњи рабиъу-л-аввали санаи хамс ва саласин ва саласмоъа (335 
њ.) ва ба Сарахс омад ва аз он љо ќасди Марв кард. Чун ба дењи 
Айќон расид, номањои бисёр кас расид аз пайвастагон ва 
сарњангони Нуњ ва майл карда ба Абуалї. Ва Абуалї ба дењи 
Синг, якфарсангии Марв фуруд омад ва Нуњ сўйи Бухоро рафт 
ва Абуалї андар Марв омад ва чанд ваќт бибуд. Пас сўйи 
Бухоро рафт ва Љайњун бигзошт. 

Ва Нуњ ба Самарќанд рафт ва Абуалї хутба бар Иброњим 
ибни Ањмад кард ва чанд гоњ он љо бибуд. Пас мардумони 
Бухоро ќасд карданд, ки Абуалиро бо њамаи наздикони ў фурў 
гиранд. Чун хабар бад-ў расид, дигар рўз берун омад ва фармуд, 
то њамаи ќавми ў низ берун омаданд ва њамаи базу ќумош 
бардоштанд, берун оварданд ва хостанд, ки оташ андар шањр 
зананд. Пас сарони шањр берун омаданд ва шафоъат карданд ба 
Худой, азз ва љалл, ўро битарсониданд то фуруд истод. Ва чун 
дид, ки эътиќоди мардуми шањр бо ў на некуст, Абуљаъфарро 
биншонд ва њар касро бар шуѓле насб кард аз шуѓлњои девон ва 
худ ба роњи Рахнаи189 Њамавї берун рафт ва чунин намуд, ки 
сўйи Самарќанд шавад ва то Нахшаб бишуд. Пас њамаи 
сарњангон ва њашамро бозгардонид ва худ сўйи Чаѓониён рафт. 

Ва чун Абуалї бирафт, Иброњим ва Абуљаъфар Муњаммад 
ибни Наср кас ба наздики амир Нуњ фиристоданд ва аз вай амон 
хостанд. Эшонро амон бидод ва узри эшон бипазируфт ва худ ба 
Бухоро бозомад андар моњи рамазони санаи хамс ва саласин ва 
салосмоъа (335 њ.). 

Ва њам андар ин сол Мутиъ ба хилофат бинишаст. Ва амири 
њамид сипањсолории Хуросон мар Мансур ибни Ќаротегинро 
бидод. Ва Мансур аз он љо ба Марв омад ва Ањмад ибни 
Муњаммад ибни Алї ал-Ќазвинї ба Марв буд, пеши Мансур 
омад ва ўро хидмат кард. Ва Мансур аз он љо ба Нишобур омад 
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ва Абуалї ба Чаѓониён њамебуд. Пас хабар расид Абуалиро, ки 
«амир Нуњ лашкар љамъ кард ва бар ту тохтан хоњад овард». Ва 
Абуалї њазми он бигирифту сўйи Балх омад ва чанд гоњ он љо 
бибуд. Пас аз он љо ба лашкар сўйи Бухоро рафт ва амири њамид 
бо њамаи сипоњи хеш пеши ў бозомад. Ба Хартанг ба якдигар 
расиданд, ба таърихи љимоди-л-аввали санаи ситт ва саласин ва 
салосмоъа (336 њ.) ва њарб карданд, аз пеши намози дигар, то 
ваќти баромадани офтоб. Ва Нуњу сарњангони ў сўйи Бухоро 
бозгаштанд ва Абулњорис ибни Абулќосим ва Фатгини190 
хазинадор ва Абуалї ибни Исњоќ ва Ањмад, бародари Порсро он 
љо биншонданд пеши Абуалї то бомдод. Ва Исмоил ибни 
Абуњасанро асир гирифтанд ва чанд тани дигарро аз ќавми 
Абуалї. Абуисњоќи Рўзгонї зинњор хост ва биёмад бо ќавме 
анбўњ аз дайламон. Ва Абуалї ба њазимат шуд то Чаѓониён. Ва 
Бољури њољиб андар маърака кушта шуд. Ва Алї ибни Ањмад 
ибни Абдуллоњро андар њудуди Самарќанд бигирифтанд ва 
Ањмад ибн ал-Њасан191 ал-Утбиро ба Нахшаб бигирифтанд ва 
бар астарон нишонданд ва ба рўз андар Бухоро оварданд. Ва 
њамаро ба дар оварданд ва њар якро сад тозиёна бизаданд ва 
банд нињоданду мусодара карданд. Абулаббос Муњаммад ибни 
Ањмад андар он бимурд, аммо Ањмад ибн ал-Њасан халос ёфт аз 
паси ањди дароз. 

Пас Абуалї аз амири Хутталон ёрї хост ва худ лашкаре љамъ 
кард, ба Тирмиз омад ва Љайњун бигзошту ба Балх омад ва аз он 
љо сўйи Гузгонон бирафт, то бар он љумла ба Самангон ба амири 
Хутталон расад. Чун ба Тухористон расид, хабар омад, ки 
лашкари Бухоро ба Чаѓониён омад ва Дари Оњанинро бисўхтанд 
ва њамаи хонумони Абуалї вайрон карданд. Андарваќт аз роњи 
Мила аз об бигузашт ва лашкар бар њар сўйи пароканда кард ва 
роњи лашкари Бухоро бигирифт. Ва кор бар эшон танг шуд ва 
роњи алаф баста шуд. Ва чун ба дењи Камконон расид, он љо њарб 
карданд, андар моњи рабиъу-л-аввали санаи ситт ва саласин ва 
салосмоъа (336 њ). Ва ин дењ бар дуфарсангии Чаѓониён аст. Пас 
лашкари амири њамид бар Абуалї ѓалаба карданд ва сўи Шумон 
бирафт, ба дувоздањфарсангии Чаѓониён. Ва њашами Бухоро 
андар Чаѓониён омаданд ва шањр ѓорат карданду кўшкњову 
хонањои Абуалї ѓорат карданд. 

Пас мадад андар расид Абуалиро аз кимиљиён ва амири 
Жошт192 Љаъфар ибни Шумониќуво ва лашкари Элоќ ва ба 
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якрўза Вошгирд омаданд. Ва Ањмад ибни Љаъфар, амири 
Хутталон мар Баљкамро, ки сарњанги бузурги ў буд, низ 
бифиристод ва лашкаре анбуњ. Ва роњ бар њашами Бухоро баста 
гашт ва хабарњои њазрат аз эшон бурида шуд. Пас сулњ љустанд 
ва мувозиъат бинињоданд, ки Абуалї писари хеш Абулмузаффар 
Абдуллоњ ибни Ањмадро ба Бухоро бифиристад бар сабили 
гиравгон ва њамчунин карданд. Ва ин андар љимоди-л-охира буд 
санаи сабъ ва саласин ва салосмоъа (337 њ.). 

Ва чун Абулмузаффар ба Бухоро шуд, амири њамид фармуд, 
то шањр ойин бастанд ва ўро ба иъзозу икром андар шањр 
оварданд ва ба сарой фуруд овардан фармуд ва ба хони хосса 
бихондаш ва хилъати хос ўро фармуд, то кулоњ нињод. 

Ва мутанаббие берун омада буд аз ноњияти Чаѓониён, аз 
вилояти Босанд ва рўй ба Дари оњанин овард. Номи ў Мањдї ва 
пайѓамбарї даъво кард. Андар санаи аснї ва ишрин ва 
саласмоъа (322 њ.) даъват ошкоро кард ва бисёр кас ќасди ў 
карданд ва бад-ў бигиривиданд. Ва ин Мањдї шамшере њамоил 
доштї ва бо њар кас, ки ўро хилоф кардї, бо он њарб кардї. Ва 
марде муњтол буд ва найранљњои бисёр донист аз њар гуна, 
чунонки даст андар њавзи пуроб кардї ва аз он љо мушти ў 
пурдинор шудї; ва аз хони ў ќавме анбуњ бихўрдандї њеч нуќсон 
накардї; ва аз оби љоми ў ќавме сероб шудандї ва аз он љом тињї 
нашудї. Ва ќавме ки хоссаи ў буданд, њар рўзе њар яке аз эшон 
яке хурмо хўрдї ва ўро он кифоят будї. 

Ва чун ин хабар ба навоњї бигустард, бас кас аз оммаи 
љуњњол ќасди ў карданд. Пас нома расид сўйи Абуалии Чаѓонї аз 
Бухоро, ки «кори он мутанаббиро тадорук кун». Ва Абуалї мар 
Аботалња Љаъфар ибни Мардоншоњро бифиристод. Ва ин Мањдї 
ба дењи Вардї буд, андар кўњ шуд ва њарб карданд, то ўро аз кўњ 
берун оварданд ва сари ў бибуриданд ва сўйи Абуалї фиристод 
андар тўбра ва Абуалї ба Шумон буд. Ва Абуалї фармуд, то он 
сарро ба њама кас, ки бад-ў бигиривида буданд, бинамуданд. Пас 
ба Бухоро фиристод. 

Ва Абулмузаффар ба Бухоро њамебуд, то рўзе бар асп нишаст 
ва њамеомад, асп хато кард, ўро бияндохт ва сараш бар санге 
омад ва маѓзаш берун омаду бимурд. Амири њамид тофта шуд ва 
фармуд, то ўро кафани неку карданд ва тобути ў ба Чаѓониён 
фиристод ва Насри шаробдорро ба таъзият ба наздики Абуалї 
фиристод. 

Ва чун ду моњ аз марги Абулмузаффар бигзашт, Мансур 
ибни Ќаротегин ба Нишобур бимурд. Ва амири њамид 
сипањсолории Хуросон ба Абуалии Чаѓонї бидод ва ањду ливо 
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ба наздики ў фиристод ва модунуннањр њама ўро бидод. Ва 
Чаѓониёну Тирмиз писари ў Мансур Наср ибни Ањмадро бидод. 
Ва Абуалї ба Нишобур омад андар зу-л-њиљљаи санаи арбаъин 
ва саласмоъа (340 њ.) ва андар санаи ањадї ва арбаъин ва 
саласмоъа (341 њ.) њама кори Хуросонро низом бидод. 

Ва андар санаи аснї ва арбаъин ва саласмоъа (342 њ.) ба Рай 
шуд ва шањр бар Њасани Бўя њисор кард. Вушмгир ибни Зиёр аз 
бањри Њасани Бўяро мадад фиристод, њеч чиз натавонистанд 
кардан. Ва андар ин ваќт марги cутур уфтод ба Рай ва низ cутур 
намонд магар андак. Пас мардумон андар миён шуд ва сулњ 
карданд, бар он љумла ки Њасани Бўя њар сол дувист њазор динор 
бидињад ва Абўалї бозгардад. Ва Њасан мар Аббос ибни 
Довудро ба наздики ў фиристод ба гиравгони ин мол. 

Ва Абуалї бозгашт ба Нишобур. Ва амири њамидро туњмат 
уфтод, ки магар Абуалї бо Њасани Бўя майл кард. Ва Абўалї 
касон фиристод ва њоли хеш бознамуд. Он ѓазаб аз дили амири 
њамид барнахост. Пас Абуалии Чаѓонї мар машоих ва 
муъаддилон ва аъёни Нишобурро ба Бухоро фиристод, то узри 
Абуалї бознамоянд ва маълум гардонанд, ки ў аз он чи амири 
њамид занн бурда, бегона аст. Ва то сиќоти Нишобур ба Бухоро 
расиданд, амири њамид бемор шуд ва иллат бар ў сахт шуд ва 
њам аз он иллат фармон ёфт, андар моњи рабиъу-л-охираи санаи 
салас ва арбаъин ва саласмоъа (343 њ.). 

Ар-рашид Абулфаворис Абдулмалик ибни Нуњ. Ва мар Нуњ 
ибни Насрро чанд писар буд: Абдулмалику Ањмад ва Насру 
Абдулазиз. Ва эшонро ба тартиб байъат карда буд ва мењтар 
Абдулмалик буд. Ў ба вилоят биншаст андар моњи рабиъу-л-
охираи санаи салас ва арбаъин ва салосмоъа (343 њ). Ва 
Абумансур Муњаммад ибни Азизро бар тадбири вазорати хеш 
насб кард ва Абусаъид Бакр ибни Моликро193 сипањсолорї 
бидод. Ў ба Нишобур омад андар шаъбони санаи салас ва 
арбаъин ва салосмоъа (343 њ.) ва сирати неку нињод ва адл кард. 

Пас хабар расид, ки Мутиъ Хуросон мар Абуалии Чаѓониро 
бидод ва Бакр ибни Молик194 бад-ин хабар тофта гашт ва бо 
њашам берун омад ва ба дењи Озодвор фуруд омад аз рустои 
Гўён. Ва аз он љо бо њашам тадбир кард мар њарбро. Пас 
пешравони лашкар гуфтанд, алаф танг аст ва лашкар чизе 
надорад, њарб натавонанд кард. Пас Бакр ибни Молик195 сўйи 
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рашид Абдулмалик ибни Нуњ нома набишт ба сурати ин њол ва 
аз вай мол хост. Рашид мар Исмоил ибни Таѓиёнро бозгардонид 
ва моли вољиб нафиристод. Ва чун ин хабар ба Хуросон расида 
буд ва Хуросон бишўрида буд, бад-ин сабаб Њасани Бўя мар 
Абулфатњ ибн ал-Амидро ба Сипоњон фиристод, то њарб кард ва 
писари Мокониро бигирифт ва ба ќалъати Аррагон фиристод ва 
низ кас ўро надид. Ва ин фатњи Сипоњон андар моњи рабиъу-л-
аввали санаи арбаъ ва арбаъин ва саласмоъа (344 њ.) буд. 

Ва Њасани Бўя ќасди Гургон кард ва хабар ба наздики Бакр 
ибни Молик омад. Ва Њасани Фирўзон ба њадди Љољарм омад. 
Чун Абдулмалик ибни Нуњ ин хабарњо бишнид, лашкарњо гирд 
кард ва сўйи Бакр ибни Молик фиристод ба Озодвор. Њасани 
Бўя ва Абуалї ба њарби Бакр наистоданд, сўйи Табаристон 
бишуданд. Ва Абулњасан Муњаммад ибни Иброњим ибни 
Симљурро Абусаъиди Молик бихонд, то ба Нишобур шањна 
бошад. Ва номаи Њасани Бўя ва Абуалии Чаѓонї омад сўйи Алї 
ибн ал-Марзбон ва сулњ љустанд бо Абусаъиди Бакр ибни 
Молик. Ва Њасан њаме замон кард, ки аз Рай ва Кавари Љибол 
њар сол дувист њазор динор њамефиристанд ва њадяњои дигар ва 
мабарратњо кунанд ва бо Вушмгир музоњимат накунанд ба 
њадиси Табаристон. Ва Алї ибн ал-Марзбон дар миён шуд ва 
њам бар ин љумла сулњ уфтод. Ва Њасан моли сулњ бо њадяњо 
бифиристод ва хунњо баста шуд ва адоватњо бархост ва корњои 
Хуросон рост шуд. 

Ва Мутиъ нома набишт ба Њасани Бўя ва ин сулњу мувозиъат 
аз вай написандид ва гуфт, он атои лашкари Хуросон аст њар сол 
аз ќарори санаи арбаъ ва арбаъин ва саласмоъа (344 њ.). Ва 
Абуалї нолон шуду бимурд андар санаи арбаъ ва арбаъин ва 
саласмоъа (344 њ.) ва тобуташ ба Чаѓониён бурданд. 

Ва Бакр ибни Молик њашамро хор доштї ва андар 
њољатњошон таќсир кардї, то аз вай кина гирифтанд ва ба 
Бухоро омаданд ва пеши Абдулмалик гила карданд. Пас Бакр 
ибни Молик андар рамазони санаи хамс ва арбаъин ва саласмоъа 
(345 њ.) ба њазрати Бухоро омад бар он ки ўро хилъат дињанд ва 
сию њафт тани дигарро аз солорон бо вай, то ба Фарѓона 
бозгарданд. Ва чун Бакр ибни Молик биёмад ва расми хидмат ба 
љой овард ва бозхост гашт, Фатгини хазинадор бар рости ў буд 
ва Алптегин бар чапи ў буд, хост, ки барнишинад, Алптегини 
њољиб ўро бар замин зад ва шамшеру њарба андар ў нињоданд ва 
ўро бикуштанд бар дари султон ва сари ў баргирифтанд. Ва 
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Абумансур ибни Азизро банд крданд ва Абуљаъфар ибни 
Муњаммад ал-Њусайнро ба вазорат биншонданд ва Абулњасан 
Муњаммад ибни Иброњимро сипањсолории Хуросон бидоданд ва 
Иброњим ибни Алптегинро ба наздики Абулњасан фиристоданд, 
бо ањду ливои сипањсолорї андар санаи сабъ ва арбаъин ва 
саласмоъа (347 њ.). 

Ва Абуљаъфари Утбї молњо асорат њамекард ва андар 
имороти хазинањо истиќсои балеѓ њаме ба љой овард, то забонњо 
бар вай дароз гашт ва вазорат аз Абуљаъфар бозситаданд ва ба 
Абумансур Юсуф ибни Исњоќ бидоданд андар шуњури санаи 
самон ва арбаъин ва салосмоъа (348 њ.). 

Ва амир Абулњасан Муњаммад ибни Иброњим ба Нишобур 
ситамњо бисёр кард ва тазаллуми ў ба њазрати Бухоро пайваста 
гашт. Пас ўро маъзул карданд андар љимоди-л-охираи санаи 
тисъ ва арбаъин ва саласмоъа (349 њ.) ва сипањсолорї ба 
Абумансур Муњаммад ибни Абдурраззоќ бидоданд ва Абунаср 
Мансур ибни Бойќароро бо ањду ливо ва хилъат наздики ў 
фиристоданд. 

Ва чун он ањд ба наздики Абумансур Абдурраззоќ расид, 
вилояти модунуннањр неку забт кард ва расмњои неку нињод ва 
ба мазолим биншаст ва њукм миёни хасмони худ кард ва инсофи 
раъоё аз якдигар бистад. Ва Абумансур марде покиза буд ва 
расмдону некуишрат ва андар ў феълњои неку фаровон буд. 

Ва Алптегини њољиб ба њазрат лаёќати Абумансур 
њамедонистї. Ва Алптегин гуфт, андар кори Юсуф ибни Исњоќ 
бадмањзарї рафта аст, то вазорат аз ў бозситанд ва ба Абуалї 
Муњаммад ибни Муњаммад ал-Балъамї бидоданд. То Алптегин 
аз Абдулмалик њол дигаргун дид, андар ишрат ба хидмат камтар 
омадї. Пас Абдулмалик ўро фармуд, то ба Балх шавад. 
Алптегин гуфт: «Омил набошам ба њеч њол, пас аз он ки 
њољибулњуљљоб будам». Пас сипањсолории Хуросон ўро 
бидоданд ва Абумансурро сарф карданд. Ў сўйи Тўс рафт ва 
Алптегин ба Нишобур омад ба бистуми зу-л-њиљчаи санаи тисъ 
ва арбаъин ва саласмоъа (349 њ.) ва вазири ў Абуабдуллоњ 
Муњаммад ибни Ањмад аш-Шиблї буд. 

Ва миёни Алптегин ва Абуалии Балъамї ањд буд, ки њар ду 
ноиби якдигар бошанд ва Балъамї њеч кор бе илм ва машварати 
Алптегин накардї. Алптегин аз бањри Абдулмалик ар-рашид 
њадяњо фиристод ва андар он аспон буд ва дигар чизњо. Пеш 
оварданд пас аз намози дигар ва Абдулмалик њаме чавгон зад 
андар майдон ва миќдоре шароб хўрда. Ва аз он аспони њадя 
ягон-ягон њамебарнишаст. Яке асп аз зери Абдулмалик биљаст ва 
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ўро бияндохт ва сару гардани ў хурд бишикаст. Ўро мурда 
бардоштанд ва «Рашид» лаќаб карданд. 

Ас-садид Абусолињ Мансур ибни Нуњ. Рашид ва Садид 
писарони амири њамид Нуњ буданд. Чун Рашидро он њол 
биюфтод, Абуалии Балъамї дарњол нома набишт сўйи Алптегин 
бад-он чи Рашидро уфтод ва гуфт: «Киро савоб бошад 
нишондан?» Алптегин љавоб набишт, ки њам аз фарзандони ў яке 
савобтар бувад нишондан. Чун ин љавоб рафта буд, борнома 
расид, ки Сомониён ва њашам бар онанд, ки Мансурро бояд 
нишонд. 

Алптегин чун нома бихонд, љаммозаи суворон аз рўд гузашта 
буданд, пас Алптегин сўйи Абумансур Абдурраззоќ расул 
фиристод, ки «ањволи Хуросонро забт кун, њаќќи суњбате, ки 
миёни мо њар ду тан аст ба љо ор, чунонки эътиќоди ман андар ту 
њаст». 

Ва њанўз расули Алптегин ба наздики Абумансур буд, ки 
нома омад аз Бухоро ба сарфи Алптегин ва тавлияти Абумансур. 
Ва мар Абумансурро фармуда буд, ки «магзор, ки Алптегин аз об 
гузора ояд, бо вай њарб кун ва сипањсолории Нишобур турост» 
ва умедњои дигар кардандаш. 

Ва Алптегин аз Нишобур берун омад андар зу-л-ќаъдаи 
санаи хамсин ва саласмоъа (350 њ.). Ва Абумансур лашкар берун 
фиристод ба Дари Тобарон ва Навќон, сўи Љоња. Алптегин 
гузашта буд. Аз бунаи ў миќдоре ёфтанд, айёрон ва сарњангон 
онро ѓорат карданд ва њар чи буд, бибурданд. Ва Абумансур бар 
асари Алптегин ба Љоња омад. Алптегин ба лаби рўд расида буд 
ва номањои Бухоро сўйи сарњангони Алптегин расид аз амир ва 
вазиру вакили дар, ки Алптегин ѓосиб аст. Чун Алптегин чунон 
бидид, оташ андар лашкаргоњ зад, то њама бисўхт. Пас ѓуломони 
хосси хешро гуфт: «Њамебинед аз пеш захми теѓ ва зиндону 
мусодара ва аз паси пушт куштану гирифтану шамшер. Савоб он 
аст, ки сўйи Балх шавем». Аз он љо ба Балх омад ва аз Балх ба 
роњи Хулм берун омад. 

Ва чун Садид хабари гурехтани ў биёфт Бабдоњро пеши ў 
фиристод. Ва ба дараи Хулм ўро андар ёфт ва ѓуломони 
Алптегин њафтсад ѓулом буданд, бо дувоздањ њазор мард корзор 
карданд ва бисёре бикуштанд. Охир Бабдоњ ба њазимат бозгашт 
ба Бухоро ва Алптегин сўйи Тухористон омад ва аз он љо ба 
Ѓазнин омад. Ва чанд гоњ он љо буд ва охири ањди Алптегин ба 
Ѓазнин буд. 

Ва Абумансур Абдурраззоќ донист, ки он шуѓл бад-ў 
нагузоранд ва ўро сарф кунанд, ба Марв бозомад. Сарњангони 
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Марв дарвозањо бибастанд бар рўйи ў ва аз он љо бигзашт ва 
дасти лашкар гушода кард ва ѓорат њамекарданд ва молњои 
мардумон њамеситад. Ва њамчунон рўй ба Нисо ва Бовард нињод 
ва раиси Нисо бимурда буд, варасаи ўро бигирифт ва моле 
бистад. Ва сўйи Њасан ибни Бўя нома набишт ва аз вай 
мутобиќат хост ва ўро ба Гургон хонд ва Њасани Бўя аз он љо 
бирафт. 

Вушмгир њазор динори зар Юњаннои табибро бидод, то 
Абумансурро зањр бидод. Ва бори дигар сипањсолорї мар 
Абулњасан Муњаммад ибни Иброњимро бидоданд андар зу-л-
њиљљаи санаи хамсин ва саласмоъа (350 њ.). Абулњасан биёмад ва 
бисёр накўї кард бо раъият ва адл бигустард ва аз он зиштињо, 
ки пеш аз он аз вай рафта буд, ки мардумон аз вай ранљњо дида 
буданд, њамаро истињолат кард ва он хўйи зиштро бинњод ва 
расмњои бадро барандохт. 

Ва фармон омад мар Абулњасанро, то бо Абумансури 
Абдурраззоќ њарб кунад. Чун амир Абулњасан ба њарби ў рафт ва 
ба Мањкану Хабушон, сипоњи Њасани Бўяро андар ёфт ва 
Абулњасан андар аќиби ў расид ва њарб бипайвастанд. Ва он зањр 
андар Абумансур кор карда буд ва музтар гашта буд, чашмаш 
низ кор накард. Лашкари Абулњасан чира гаштанд ва сипоњи 
Абумансур њазимат шуданд. Ва Абумансур андар њазимат 
сипоњро гуфт: «Ман фуруд оям». Гуфтанд: «ваќт нест». Гуфт: 
«ман роњати хеш андар он мебинам». Вайро танњо бигзоштанду 
бирафтанд ва ў фуруд омад. Дарваќт хайли Ањмад ибни Мансур 
ибни Ќаротегин фаро расид. Ѓуломе саќлобї фароз омад ва сари 
Абумансур Абдурраззоќ бардошт ва ангуштарии ў бистад ва 
пеши мењтари хеш бурд. 

Ва кори амир Абулњасан низом гирифт ва панљ сол андар 
Нишобур муќом кард ва љойе нарафт. Пас нома расид аз Бухоро, 
ки «ба Рай шав ва њарб кун». Ва Вушмгир дабири хеш Алии 
Домѓониро бифиристод ва худ бар асар њамеомад. Андар роњ ба 
шикор рафт, хуке Вушмгирро бияфганду бишикаст ва њамон љо 
бимурд. Ўро ба Гургон оварданд, нимаи зу-л-њиљљаи санаи ситт 
ва хамсин ва саласмоъа (356 њ,). 

Ва чун Вушмгир бимурд, рафтан сўйи Рай суст гашт. 
Њашами Хуросон мол хостанд. Мансур ибни Нуњро нома кард ва 
мол хост. Ва ў љавоб кард, ки моли њашам аз Бисутуни Вушмгир 
бояд ситад. Чун Бисутун бишнид, ќасди Табаристон кард ва узр 
нињод, ки моли ман он љост ва андар сирр бо Њасани Бўя тадбир 
кард ва Њасан Алї ибн ал-Ќосим ал-Оризро ба Омул фиристод, 
то Бисутун он љо омад ва он кор муњкам кард. 
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Ва Бисутунро аз Мутиъ хилъат расид ва ливо ба вилояти 
Табаристону Гургон ва Солус ва Рўён ва ўро «Зањиру-д-давла» 
лаќаб карда буд. Ва амир Абулњасан ба Нишобур бозомад ва 
номи аљзу сустї бар вай нињоданд. Ва Солор ибни Шердил ва 
Шањриёр ибни Зарринкамар ба наздики амир Абулњасан омада 
буданд ва эшонро неку њамедоштанд. Пас Бисутун ба Астаробод 
бимурд андар раљаби санаи сабъ ва ситтин ва саласмоъа (367 њ.). 
Ва асари сустии Абулњасан ба султон зоњир гашт ва аз асари 
сустии ў Гургону Ќумис ва Солусу Рўён бишуд. 

Пас Мансур ибни Нуњ Ашъас ибни Муњаммад ал-Яшкуриро 
ба Нисо фиристод, то аз он љо ба Гургон равад ва Наср ибни 
Моликро196 ба Гургонљ фиристод, то онро фатњ кунад. Ва андар 
маънии Абулњасан тадбирњо њамекард. Ва чун ба Абулњасан 
расид, ба њилат машѓул гашт ва ба Бухоро омад ва аз наздикони 
Мансур поймардон сохт, то он ѓайрат аз дили Мансур берун 
кард ва он мазарратро аз хештан дафъ кард. Вазирї миёни 
Абуалии Балъамї ва Абуљаъфари Утбї уфтода буд чанд гоњ. Пас 
Абуалии Балъамї бимурд андар љумоди-л-охираи санаи салас ва 
ситтин ва салсомоъа (363 њ). 

Ва амир Абулњасан бас маккору муњтол буд, њилат ба кор 
овард, ба Нишобур бозомад бо сипањсолории вилояти Марв, ки 
вайро буд. Сарњанге аз вилояти Њирот, ки ўро Абуалї Муњаммад 
ибн ал-Аббос Тулакї гуфтандї, осї шуд ва њисори Тулак ободон 
кард ва ќавме бар вай гирд омаданд. Пас амир Абулњасан мар 
Абуљаъфари Зибодиро номзад кард, то ба њарби Тулакї рафт ва 
ўро дар њисори Тулак биёфт, то ба зинњор омад ва ўро ба 
Нишобур овард. Ва њамин Абуљаъфари Зибодї ба Ѓур шуд ва 
чанд њисор аз Ѓур фатњ кард ва андар санаи тисъ ва ситтин ва 
саласмоъа (369 њ.) ба Систон рафт ба нусрати Њусайн ибни Алї 
ибни Тоњир ал-Тамимї, ки бо Халаф ибни Ањмад њаме њарб кард 
ва амир Абулњасан андар аќиби вай низ он љо рафт ва чанд гоњ 
њарб карданд ва бозгаштанд андар санаи салас ва сабъин ва 
салосмоъа (373 њ.). 

Ва ат-Тоиъ Лиллоњ амиралмуъминин ба хилофат биншаст 
андар санаи арбаъ ва сабъин ва саласмоъа (374 њ.). Пас 
Абуљаъфари Утбї мукотиба кард бо Абулфазл ибн ал-Амид. 
Абулфазл шод гашт ва њар ду вазир андар истоданд ва вањшатњо, 
ки миёни Бўяиён ва Сомониён буд, бардоштанд ва корњо бигшод 
ва њарбњо бархост ва корњо низом гирифт. Ва оли Бўя 
мутобиъати Мансур ибни Нуњ карданд ва музоњимат накарданд 
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ва фасодњо аз мамлакат бархост ва мардумон биёрамиданд. Ва 
њар сол дувист њазор вазифа динор њамеоварданд, беруни 
њадяњои дигар, аз Рай ва Кавари Љибол ба Хуросон. То Њасани 
Бўя бемор шуд ва мамлакат бар фарзандони хеш бахшид. Ва 
Абушуљоъи Фанохусрав холї шуд, њамаи асрор ба Абушуљоъ 
бигуфт ва ба Рай бимурд панљуми муњаррами санаи ситт ва 
ситтин ва саласмоъа (366 њ). 

Ва Абуљаъфари Утбї, ба Хуросон корњои неку кард. Юсуфи 
вазирро бозоварданд, ба вазорат биншонданд, андар зу-л-ќаъдаи 
санаи салас ва ситтин ва саласмоъа (363 њ.) бимурд. Пас 
Абуабдуллоњ Ањмад ибни Муњаммад ал-Љайњониро биншонданд 
андар санаи хамс ва ситтин ва саласмоъа (365 њ.). Ва Мансур 
ибни Нуњро њам дар ин сол иллате уфтод ва он беморї бар вай 
мустањкам гашт ва аз он иллат бимурд, ёздањуми шавволи санаи 
хамс ва ситтин ва саласмоъа (365 њ.) Ўро «Садид» лаќаб карданд. 

Ар-разї Абулќосим Нуњ ибни Мансур. Чун Нуњ ибни Мансур 
ба хилофат биншаст, њанўз болиѓ набуд. Ва бисту як солу нуњ 
моњ вилоят дошт. Ва бо амир Абулњасан ва Абулњорис 
Муњаммад ибни Ањмад ибни Фариѓун хешї кард, то бад-эшон 
пушти ў ќавї гашт. Ва корњои хеш ба Фоиќ ал-хосса ва Тош ал-
њољиб супурд. Ва чун ба вилоят биншаст, Абуабдуллоњ ибни 
Њафс солори ѓозиёни Бухоро ба расулї наздики амир Абулњасан 
фиристод. Ва ўро «Носиру-д-давла» лаќаб кард ва ањду хилъат 
фиристод ўро ба сипањсолорї ва амали маъунат ва ињдоси 
Нишобур ва Њирот ва Ќуњастон. Ва пайѓом бидод бар забони 
Абуабдуллоњи ѓозї, ки «мо ба љойи ту истиноъ бештар аз он 
кардем, ки ту чашм доштї, зеро ки андар ту нишони вафо ва 
далели рушд дидем, нигар, то занни мо хато накунї. Ва се чиз ба 
ту арзонї доштем, ки аслофи мо надошта буданд, яке он ки хешї 
кардем бо ту ва он далели ростии эътиќоди мо бошад андар ту ва 
муљиби издиёди шарафу ќадри ту. Дудигар зиёдати вилоят ва он 
далели бузург доштани кори ту бошад. Ва седигар лаќаб нињодан 
мар туро андар мухотибот ва мукотибот, то туро рифъате бошад 
миёни аќрон ва амсоли ту». 

Чун ин ањду хилъат ба наздики Абулњасан расид, сахт шод 
шуд ва расулро неку фуруд овард ва фарзанде њарчи каримтар 
номзад кард мар василатро. Пас Абуабдуллоњи ѓозиро 
бозгардонид. 

Ва Абулњусайн Абдуллоњ ибни Ањмади Утбиро ба вазорат 
биншонданд андар рабиъу-л-охираи санаи сабъ ва ситтин ва 
саласмоъа (367 њ). Ва чун амири разї вазорат Абулњусайни 
Утбиро хост бидод, нома набишт ба амир Абулњасан ба 
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машварат. Амир Абулњасан љавоб набишт, ки «Абулњусайн 
љавон аст». Чун ин истихфофи амир Абулњасанро Абулњусайн 
бишунид, кина гирифт ва масолиби амир Абулњасан бар забон 
гирифт ва ба њар ваќт њамегуфт, ки Абулњасан ољиз аст, аз вай 
кор наёяд ва Хуросон бад-ў зоиъ аст ва њиммати ў андар 
мусодара ва истихрољ аст, хешї кардан бо вай намуњат197. 
Чандон бигуфт аз ин навъ, то амири разї ўро маъзул кард ва 
номаи азл бад-ў фиристод. 

Ва Абулњусайни Утбї, мар расулро фиристод, то пайѓом дар 
мало ба Абулњасан гузорад ва ба овози баланд. Чун расул ба 
Нишобур расид, амир Абулњасан андар мавкиб истода буд. 
Расул ин пайѓом бар њукми мисоли вазир бигзорд. Амир 
Абулњасан тира шуд ва хашм гирифт ва гуфт: «Волии Хуросон 
манам ва сипањсолор Абуалї аст, писари ман, валлоњ, ки ман 
ситора ба рўз бад-эшон намоям». Ва табл бизаду лашкар берун 
овард. 

Ва чун хабар ба Абулњусайни Утбї расид, тангдил шуд ва аз 
он чи гуфта буд, пашемон шуд ва андеша њамекард, ки амир ўро 
хушнуд кунад ва ин гуноњ бар гардани ман кунад ва маро банд 
кунаду боздорад. Ва дигар рўз номаи мунњї омад, ки Абулњасан 
аз он пашемон шуд, розї аст бад-он чи фармоянд аз вилоят ва 
азл. Ва пас амир Абулњасан сиќоти Нишобурро ба Абунаср 
Ањмад ибни Алї ал-Миколї бифиристод, то узри ў бихостанд. 
Абулњусайн шод шуд ва амир Абулњасан мар Ањмад ибн ал-
Њусайнро, ки ба расулї омада буд, пеш хонд ва узр хосту бар 
сабили хубї бозгардонид. 

Пас амири разї сипањсолорї ба Абулаббоси Тош ал-њољиб 
бидод ва амири разї Нуњ ўро «Њисому-д-давла» лаќаб кард. Ва 
Тош ба Нишобур омад, нимаи шаъбони санаи ањадї ва сабъин ва 
саласмоъа (371 њ.) ва як сол он љо биншаст. Ва Абулњусайни 
Утбї, дар кори Тош иноят дошт, ки Тош аз ѓуломони падараш 
буд. Ва Абулњусайн мар Фоиќ ва Ќобусро ва чанд сарњанги 
дигарро сўйи Гургон фиристод ба њарби Бўя ва худ ба роњи Бия 
бирафт. Ва Алї ибн ал-Њасан ибни Бўя он њарбро аз бародари 
хеш бихост. Ва аввал ба Алии Кома зад ва ўро њазимат кард ва 
худ ба Астаробод бишуд. Ва ањли Хуросон ба ѓорат машѓул 
шуданд ва Тош мар Алиро бозхонд. 

Ва Абушуљоъ Фанохусрав аз бањри бародари хеш Муайиду-
д-давлаи Бўя њафт њазор мард мадад фиристод, чањор њазор аз як 
љониб ва се њазор аз дигар љониб. Чун мадади Буяиён расид, 
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лашкари Тошро баргирифтанд ва њазимат карданд ва Тош ба 
лашкаргоњи хеш омад. Фармуд, то лашкаргоњро оташ заданд ва 
худ бирафт. Чун лашкари Бўя ибн ал-Њасан ќасд карданд, ки бар 
асари њазиматиён андар Хуросон оянд, эшонро хабар расид, ки 
Фанохусрав бимурд ва лашкари Бўя фуруд истоданд ва низ сўйи 
Хуросон наёмаданд ва гар не Хуросон ва Тошро лош кардандї. 

Ва амир Абулњасанро аз Бухоро нома расид, ки «дурроъа 
пўш ва ба хона биншин». Ва ў чунон кард ва лашкар ба писари 
хеш амир Абуалї бидод ва ўро ба мадади амир Њусайн ибни 
Тоњир ба Систон фиристод ва амири Хуросон Пушанг ўро бидод 
ва Абуалї бирафт. 

Чун хабар ба Систон ба амир Халаф расид, ѓуломони 
бойтузї ва ањроронро номзад кард бо миќдори чањор њазор 
сувор ва чањор пил, то бар амир Абуалї тохтан оранд. Ва 
Абуалї аз он хабар ёфт ва њазм бигирифт ва чун тохтан 
оварданд, ў бо њазор сувор буд. Шамшер андар нињоданд ва 
бисёр мардум бикуштанд ва он пилонро бистаданд. 

Чун ин хабар ба Бухоро расид, Абуалиро ињмод карданд ва 
вилояти Бодѓис низ ўро бидоданд ва миёни вай ва аз они Тош 
васлат карданд. Ва амир Абулњасан гилаи Абулњусайни Утбиро 
ба Фоиќ набишта буд ва ќиссаи он саќат гуфтан ва истихфоф 
кардан. Фоиќ гуфт: «ман њилати он бисозам». Пас гурўње аз 
ѓуломони маликиро бифирефт, аз он ѓуломони Худойнотарс ва 
њар якеро моле бидод, то эшон Абулњусайни Утбиро бикуштанд 
ва ба наздики падараш дафн карданд ва корњо музтариб гашт. Ва 
Тошро ба њазрат бозхонданд ва Тош ќасди он кард, ки кини 
Абулњусайни Утбиро бозхоњад, фурсат наёфт. 

Пас Абулњусайн Муњаммад ибни Муњаммад ал-Мазаниро ба 
вазорат биншонданд ва корњо рост шуд. Ва амир Абуалї 
халифатї ба Нишобур аз Тош бихост ва Тош ўро дод ва он хато 
буд, ки Тош кард. Ва чун Абулњусайни Утбї бимурд, кори Тош 
суст шуд ва Фоиќу Абулњсан ќасди ў карданд ва мардумонро 
барангехтанд, то тазаллуми Тош пайваста карданд. Ва Фоиќ ва 
Абуаливу Абулњасан тадбир карданд ва Абуалї аъмоли Тошро 
бигирифт ва моле азим бистад. 

Ва Абулњусайни Мазаниро боздоштанд, андарњол бемор 
шуду бимурд. Ва Абумуњаммад Абдуррањмон ибни Ањмад ал-
Форсиро ба вазорат биншонданд. Ва ѓалабаи Абуалї ва Фоиќ 
бисёр шуд. Охир бар он ќарор гирифт, ки Нишобур Тошро ва 
Балх Фоиќро ва Њирот Абуалиро ва Бодѓису Канљрустоќ ва 
Ќуњастон Абулњасанро бошад. 
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Тош ба Нишобур омад ва тоъинони ў фурсат ёфтанд ба бад 
гуфтан ва тањризу тазриб ва бадмањзарї њамекарданд, то Тошро 
маъзул карданд ва Абдуррањмонро аз вазорат бознишонданд 
андар моњи рабиъу-л-аввали санаи ситт ва сабъин ва саласмоъа 
(376 њ.). Ва сипањсолории Хуросон ба амир Абулњасан бидоданд 
ва Нисову Бовард Тошро бидоданд. Чун Тош хабари азл 
бишнид, ба Сарахс биистод ва сўйи Нисо низ нарафт. Ва 
Абусаъиди Шайбї ва Абдуллоњ ибни Муњаммад ибни 
Абдурразоќ дар Нишобур буданд. 

Чун амир Абулњасан биёмад, шањр бипардохтанд ва ба 
наздики Тош шуданд ва…. назми ўро бидиданд. Ва амир 
Абулњасан андар Нишобур шуд. Тош биёмад ва шањр бар ў 
њисор кард ва Алї ибни Њасан ибни Бўя Тошро мадад фиристод, 
то њарб карданд. Ва Абулњасан шањр бипардохт ва сўйи 
Ќуњастон рафт ва аз Абулфаворис ибни Абишуљоъ мадад хост. 
Абулфаворис ду њазор мард фиристод ва Фоиќ низ биёмад ва ба 
Нишобур омаданд ва Тошро њазимат карданд. Ва ин њазимат 
њафтуми шаъбон буд, санаи сабъ ва сабъин ва саласмоъа (377 њ.). 
Ва бисёр дайлам бигирифтанд ва Мансур ибни Муњаммад ибни 
Абдурразоќ андар миён буд, низ гирифта шуд. Њамаро ба 
Хуросон фиристоданд ва Мансурро бар гове нишонданд ва ба 
рўз андар Бухоро оварданд ва Тош ба Гургон шуд. Алї ибни ал-
Њасан ибни Бўя ўро неку пазируфт ва Тош ба Гургон бимурд 
андар санаи самон ва сабъин ва саласмоъа (378 њ.). 

Ва пас мар Абуалї Муњаммад ибни Исо ад-Домѓониро ба 
вазирї биншонданд дањуми моњи рабиъу-л-охираи санаи самон 
ва сабъин ва саласмоъа (378 њ.). Њашам Абунаср Абузайдро 
биписандиданд, то дигар бор вазорат мар Абуалии Домѓониро 
бидоданд. Ва то хон ба Бухоро омад, вазир ў буд ва чун хон 
бозгашт, ўро бибурд. Ба Самарќанд фармон ёфт ѓурраи раљаби 
санаи аснї ва самонин ва саласмоъа (382 њ.). 

Ва амир Абулњасан рўзе ба боѓи Хуррамак шуд ва 
канизакеро дўст дошт, бо вай бихуфт. Бар шиками ў хуфта буд 
љон бидод андар зу-л-њиљљаи санаи самон ва сабъин ва саласмоъа 
(378 њ.). 

Ва андар ин ваќт амир Абуалї ба Њирот буд ва амир 
Абулќосим Нишобур нигоњ дошт. Душманон тазрибњо карданд 
миёни бародарон. Чун Абулќосим бидонист, аз Нишобур ба 
Њирот омад ва хазинаву ѓуломони амир Абулњасан ба наздики 
Абуалї овард ба Њирот андар санаи тисъ ва сабъин ва саласмоъа 
(379 њ.). 
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Пас Нуњ ибни Мансур сипањсолорї ба Абуалї бидод ва ањду 
ливо ва хилъат фиристод ва ўро «Имоду-д-давла» лаќаб кард, 
андар санаи ањадї ва самонин ва саласмоъа (371 њ.) Ва Фоиќ ба 
Бухоро бозгашт бефармон ва Иниљ198 њољиб ва Биктузон бо вай 
њарб карданд, ўро њазимат карданд, ба Балх шуд. Ва Чаѓониён 
мар Абулњасан Тоњир ибн ал-Фазлро бидоданд. 

Амир Тоњир ибн ал-Фазл биёмад ва Абулмузаффар ба 
наздики Фоиќ шуд ва Фоиќро нусрат кард. Ва бо Тоњир ибн ал-
Фазл њарб кард ва Тоњир андар он маърака кушта шуд. Ва чун 
Абумўсо Њорун ибни Элакхон аз Туркистон ба Испиљаб омад, 
тохтан овард ва сарњангони Фоиќро ба Хартанг199 бигирифт ва 
Фоиќ ба зинњори хон шуд ва бо вай ба Бухоро омад. Ва Нуњ 
ибни Мансур мутаворї буд. Фоиќ Балхро аз хон бихост, бад-ў 
бидод ва худ бозгашт. 

Ва амир Абуалиро сипоњу силоњ ва хазина бисёр шуд. Даст 
андар вилояти амири Хуросон кард ва њамаи модунуннањр 
бигирифт ва бар хирољу аљлоб ва маъодану ањдос ва зиёъи 
султонї муставлї гашт ва њар истихфофе, ки битавонист ба амир 
Нуњ бикард ва худро «амиру-л-умароу-с-само» лаќаб кард ва 
хутбаи минбарњо бар Нуњ бидошт. 

Ва чун Элак ба Испиљоб омад, Абуалї сўйи Элак нома 
набишт ва бад-ў майл кард. Элак ба Бухоро омад ва ба Љўйи 
Мўлиён фуруд омад андар рабиъу-л-аввали санаи аснї ва 
самонин ва саласмоъа (382 њ.). Ва Нуњ њаме нома набишт ва 
расул фиристод ба Абуалї, ки «биё, ки хон омад». Албатта 
Абуалї аз он нома наяндешид. Ва лашкар хост аз вай, њам 
нафиристод. 

Ва хон якчанд бемор шуд, ба иллати бавосир ва бозгашт ва 
ба ваќти рафтан вилоят Абдулазиз ибни Нуњ ибни Насрро 
супурд ва хилъати неку бидода шуд ва ўро гуфт: «Ин вилоят аз 
Нуњ ситадем ва ба ту супурдем». Ва Элак ба Ќучќорбошї 
бирасид ва бимурд. 

Ва Нуњ мар Абдуллоњ ибни Муњаммад ибни Азизро аз 
вилоят нафй карда буд ба Хоразм. Чун ба Омуй расид, ўро 
бихонд ва кори хеш бад-ў супурд. Ва чанд бор ба Абуалї нома 
набишт, ўро бихонд ва мол хосту лашкар бихост. Албатта њеч 
иљобат накард ва такаббур бикард ва гардан кашид, то Худой, 
азз ва љалл, кори Нуњ неку кард ва он шуѓл бе миннати кас 
шафоат кард ва ба Бухоро бозомад. 

                                                 
198 Эх 
199 Љузљанк 
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Амир Абумансур Сабуктегин аз паси Алптегин ал-њољиб 
муставлї гашт бар Ѓазнин ва Гардезу Парвон ва Кобулу Буст ва 
он вилоятњо, ки ѓуломони Ќаротегин доштанд. Ва кори 
Сабуктегин бузург шуд ва номвар гардид. Ва чун љафову 
истихфофи Абуалї бар амир разї бисёр шуд, пас амир Нуњ сўйи 
амир Сабуктегин, рањмату-л-Лоњ, нома набишт ва аз Абуалї 
шикоят кард ва ўро бихонд. Ва амир Сабуктегин ба Кешу 
Нахшаб шуд ва њар ањде, ки боист бикард. Ва Абуалї аз Марв ба 
Нишобур омад, андар раљаби санаи салас ва самонин ва 
сасалмоъа (383 њ.). Ва номањои амир Сабуктегин расид сўйи вай 
бар ваъдаву ваъид. Њеч суде надошт ва Абуалї мусирр биистод 
бар бефармонї ва њарчанд, ки панд бештар бидоданд, такаббур 
зиёдат кард. 

Ва чун аз њадд бишуд низ љойи эњтимол намонд. Нуњ аз 
Бухоро ба Марв омад ва аз Марв ба Њирот омад бо лашкари хеш 
ва амир Сабуктегин солор буд. Ва Абуалї аз Нишобур ба Њирот 
омад. Беруна лашкаргоњ зад бо бародарон ва Фоиќ ва дигар 
амирон. Ва расулон андар миён шуданд, ки сулњ кунанд. 
Сарњангони Абуалї ризо надоданд ва гуфтанд: Нуњ ва 
Сабуктегин яќин доранд, ки ѓалаба моро хоњад буд. Дигар рўз 
Саръини Њирот Нуњ ва Сабуктегин бигирифтанд. 

Чун Абуалї ва лашкари ў чунон бидиданд, пашемон шуданд 
ва низ суд надошт. Ва мар Абуалиро соњибхабаре буд ва амир 
Сабуктегин ўро њамешинохт, аммо чун дар ногуфтани ў салоње 
дид, њеч падид накард. Рўзе саќа биёмад ва амир Сабуктегинро 
бигуфт: «Доро ибни Ќобус аз њарбгоњ ба зинњор хоњад омад ва 
ман биравам, то вай биёяд». Амир Сабуктегин шод шуд. Пас он 
љосусро њозир кард бар сабили шуѓле фармудан ва пас бо надиме 
аз они хеш њамегуфт, чунонки он љосус њамешунид, ки 
«Абулќосими Симљур ва Фоиќу Доро њаме ба зинњори мо оянд 
ва яке аз эшон пазируфта аст, ки Абуалиро бигирад ва ба дасти 
мо бисупорад». Ва ин амири одил ба кори дигар машѓул гашт. 

Љосус Абуалиро огоњї бидод. Абуалї баддил гашт ва 
раѓбати сулњ кард, пас аз он ки иљобат накарда буд. Чашм дошт, 
ки магар касе биёяд ба сулњ ва њеч кас наёмад. Ва чун бомдод 
шуд, хазлон андар лашкари Абуалї падид омад. Њеч шак накард, 
ки њазимат шаванд ва ѓуломону роёт аз њар сўй падид омад ва 
пилони маст бисёр ва сувору пиёда чандон ки замин падид набуд. 
Ва Абуалї бар боло истода буд, нигоњ кард, Доро зинњор ситад, 
ўро он сухани љосус дуруст омад, тарси ў бештар шуд. 

Пас бонги таблу буќ ва дуњулу дабдаба ва говдуму синљ ва 
ойинафилон ва карной ва сапедамуњра бихост ва наъраи мардону 
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бонги аспон, чунонки љањон торикї гирифт ва бод бихост ва 
хоку санг андар вай. Абуалї бирафт бо гурўње аз ѓуломон ва њар 
чи буд, он љо бигузошт. Ва ин њарб андар санаи арбаъ ва 
самонин ва салосмоъа (384 њ.) буд. 

Ва пас амири Хуросон ва лашкари Сабуктегин андар 
омаданд ва андар лашкаргоњи Абуалї уфтоданд ва аз њамаи 
хостањо ѓанимат карданд. Ва Абуалї ва сипоњи ў бирафтанд ва 
ба шаб андар Нишобур даромаданд. Ва амири разї мар 
Сабуктегинро «Носиру-д-дин ва-д-давла» ном кард ва писари ў 
Абулќосим Мањмуд ибни Носиру-д-давларо «Сайфу-д-давла» 
лаќаб кард. Ва амир Мањмуд бо амир Нуњ ба Њирот бозистод, то 
он шуѓлњо, ки он љо буд, тамом карданд ва аз он љо ба Нишобур 
бозомаданд. 

Ва чун Абуалии Симљурї мазаллат ва њаќорати хеш бидид, 
ба узр омад, низ узраш напазируфтанд, навмед шуд, сўйи Гургон 
рафт. Ва андар санаи хамс ва самонин ва саласмоъа (385 њ.) 
Соњиб Абулќосим ибни Аббод бимурд ба Рай. Ва амир Нуњ ба 
Бухоро бозрафт ва амир Сабуктегин ба Њироту Пушанг буд ва 
амир Мањмуд ба Нишобур буд ба забт кардан ва ишѓоли он 
ноњият. Ва Абуаливу Фоиќ бо лашкари гирон биёмаданд андар 
санаи хамс ва самонин ва салосмоъа (385 њ.). 

Пас амир Мањмуд ба Њирот омад наздики падар ва аз њар 
љой мадад хостанд ва Абунаср Абузайдро ба расулї наздики 
Халаф ибни Ањмад њокими Систон фиристоданд. Халаф биёмад 
бо лашкари сохта ва амир Фариѓун аз Гузгонон омад. Њамчунин 
туркони халаљро низ бихонданд ва Халафро ба Пушанг 
бигзоштанд ва писари ў Тоњирро бо лашкар бибурданд ва ба Тўс 
њарб карданд ба дењи Андарих. Абуалиро њазимат карданд ва 
асирон аз дасти ў берун карданд ва лашкаргоњи ўро ѓорат 
карданд. 

Ва Абуалї аз роњи Табас ба сўйи Рай рафт. Ва Алї ибн ал-
Њасан ибни Бўя ба љойи ў бисёр некуї кард, њар моњ панљоњ 
њазор дирам ўро мушоњира бидод ва њар гоњ, ки ўро ба хон 
хондї, аспе бо сохт бифиристодї ва он њама бад-ў гузоштї. Пас 
дили Абуалї танг шуд ва мутанаккирњол ба Нишобур омад аз 
бањри занеро. Ва амир Мањмуд ўро бигирифту боздошт. Ва аз 
банд бигурехту рўй ба Хоразм нињод. Чун ба Њазорасп расид, 
андар боѓе фуруд омад. Вакилони Абуабдуллоњ Хоразмшоњ 
биёмаданд, ки нузули Абуалиро рост кунанд. Гуфтанд: «Фардо 
Хоразмшоњ худ ояд». Чун мардумон бихуфтанд, хоразмиён 
андар омаданд ва Абуалиро фурў гирифтанду бибастанд ва ба 
Хоразм бурданду боздоштанд. 
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Ва миёни ањли Гургонљ ва ањли Хоразм таассубе буд ќадим 
ва Маъмун амири Гургонљ лашкаре фиристод ба Хоразм, њарб 
карданд ва Хоразмшоњро бигирифтанд ва Абуалии Симљуриро 
аз њабс берун оварданд ва њамаро ба Гургонљ бурданд. Ва 
хорамшоњї мар Абуалї ал-Маъмун ибни Муњаммадро 
бидоданд. Ва Маъмун мар Абуалиро неку њамедошт ва мол бад-ў 
бахшид ва кори Абуалї бењтар шуд. 

Расули Нуњ омад сўйи Абуалї ва бисёр некуї гуфт ва 
ваъдањои неку кард ва ўро бихонда буд. Абуалї ба Бухоро шуд. 
Абдуллоњ ибни Узир ва Бектузун пешбоз омаданд. Чун ба 
саройи Нуњ андар шуд, Абуалиро бигирифтанд бо њаждањ тан 
бародарону сарњангон ва њамаро банд карданд ва ба ќуњандиз 
бурданд андар санаи ситт ва самонин ва саласмоъа (386 њ.). 

Ва чун амир Сабуктегин хабари Абуалї биёфт, ўро аз амири 
разї Нуњ дархост кард. Пас Нуњ мар Абуалиро ва ѓуломаш 
Элманкуро ва Амираки Тўсиро ва Абулњусайни писари 
Абуалиро назди амир Сабуктегин фиристод андар шаъбони 
санаи ситт ва самонин ва саласмоъа (386 њ.). 

Пас амир Сабуктегин ин чањор танро ба ќалъаи Гардез 
фиристод, ки он љойи њасин буд ва боздошт ва андар санаи сабъ 
ва самонин ва саласмоъа (387 њ.) эшон њар чањор танро 
бикуштанд. Ва амири разї Абулќосим Нуњ бемор шуд ва 
даргузашт рўзи одинаи сездањуми раљаби санаи сабъ ва самонин 
ва салосмоъа (387 њ.) . 

Ва андар шаъбони ин сол Абулњасан Алї ибни Њасан ибни 
Бўя низ бимурд. Ва амир Сабуктегин ба Балх нолон шуд, ќасди 
Ѓазнин кард андар роњ бимурд ва ин воќиа дар шаъбони санаи 
сабъ ва самонин ва саласмоъа буд (387 њ). Чун амир разї Нуњ 
бимурд, ўро «Разї» лаќаб карданд. 

Абулњорис Мансур ибни Нуњ. Ва амири разї Нуњ ибни 
Мансур мар писари хешро, ки Мансур буд, валиањд карда буд. 
Чун Нуњ бимурд, Мансур ба љойи ў биншаст ва њанўз болиѓ 
нашуда буд. Ва вазири ў Абулмузаффар Муњаммад ибни 
Иброњим ал-Барѓушї буд. Ва дигар корњо њама Фоиќ њамеронд. 
Ал-Ќодир Биллоњ Абулаббос ибни Исњоќ ибн ал-Муќтадир ба 
хилофат биншаст ва ањди Хуросон ба Абулњорис фиристод. Ва 
Абумансур Абдуллоњ ибни Муњаммад ибни Узайр мар 
Абумансур Муњаммад ибн ал-Њусайн ибни Мутро гуфт: «бо 
ман200 … то сипањсолории модунуннањр ба ту эътимод карда 
ояд» ва ба Элак низ истиъонат кард. Элак ба ёрї додан бо эшон 
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биёмад ва ба дари Самарќанд фуруд омад. Ва Абумансур бо 
андак мардум пеши ў бозомад ва ўро фуруд овард ва то 
суворонаш фуруд омаданд, бифармуд, то Абумансур ибни 
Узирро банд карданд. Ва Фоиќро аз Самарќанд бихонд ва бар 
муќадддима ва бифармуд ўро, ки ба Бухоро шавад. 

Чун амир Абулњорис ин хабар бишнид ба Омуй рафт. Чун 
Фоиќ фаро расид, Абулњорисро маломат кард аз гузоштани 
мамлакат. Пас Абулњорис Бектузунро сипањсолории Хуросон 
бидоду бифиристод ва худ сўйи Бухоро бозгашт ва Фоиќ як 
манзил пеш омад ва андар Бухоро шуданд. 

Ва андар ин ваќт амир Мањмуд ба Нишобур буд ва хабари 
марги падар шунид. Ва низ шунид, ки бародараш Исмоил ибни 
Носируддин таракоти падар баргирифт ва вилояти Ѓазнин 
бигирифт. Пас амир Мањмуд рўй ба Ѓазнин нињод ва ба дари 
Ѓазнин бо бародар биёвехту њарб кард ва бародарро ќањр кард 
ва асир гирифт ва лашкарашро њазимат кард ва шањри Ѓазнинро 
бигирифт. 

Ва Абулќосими Симљуриро туркон ѓалаба карда буданд. Пас 
Бектузун тамаъ кард ва ба Нишобур омад. Бектузун пеш рафт ва 
њарб кард андар моњи рабиъу-л-аввали санаи самон ва самонин 
ва саласмоъа (388 њ.) ва Абулќосимро бишикаст ва моли ўро 
баргирифт. Ва Абулмузаффари Барѓуширо аз вазорат боз 
карданд ба Бухоро ва Абулќосим ал-Аббос ибн Муњаммад 
Бармакиро ба ниёбат биншонданд, то касе падид ояд. 

Ва чун Абулќосим кушта шуд, Абулњусайн ибни Муњаммад 
ибни Алї ал-Њамулиро биншонданд, то касе падид ояд ва аз 
Абулњусайн кор пеш нарафт. Пас вазорат ба Абулфазл 
Муњаммад ибни Ањмад ал-Хуноматї201 бидоданд ва ин Хуномат 
дење аст аз вилояти Бухоро ва вазорат бад-ў хатм шуд. 

Ва чун амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, дил аз шуѓли Ѓазнин 
фориѓ кард, кор бисохт ва рўй ба Нишобур нињод. Бектузун 
донист, ки бо вай бар наёяд, сўйи Нисо ва Бовард рафт ва амир 
Абулњорис ќасди ў кард. Бектузун ва Фоиќ яке шуданд ва 
Абулњорисро халъ карданд ва мил кашиданд ўро ба Сарахс, рўзи 
чањоршанбеи дувоздањуми моњи сафар, санаи тисъ ва самонин ва 
саласмоъа (389 њ.). 

Абулфаворис Абдулмалик ибни Нуњ. Пас Бектузуну Фоиќ ва 
табаќаи њашам гирд омаданд ва мар бародари Абулњорис 
Абдулмалик ибни Нуњро биншонданд ва моли байъат аз ў 
бихостанд, бидод. Ва андар ин ваќт амир Мањмуд, рањмату-л-

                                                 
 201 Ал-Њабофї  
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Лоњ, ба Марв омад, ба кина хостани Абулњорис, то њарб кунад. 
Расулон дар миён шуданду сулњ карданд бар он ки Њироту Балх 
амир Мањмудро бошад бо њамаи амволи он. Ва амир Мањмуд ду 
њазор динор садаќа бидоду бозгашт бар ин сулњ ва шукр кард, 
шукр Худойро, аззу љалл, ки хуне наюфтод. 

Пас андар бозгаштани амир Мањмуд, ѓуломони малик бар 
бунаи амир Мањмуд заданд ва он ба таълим ва тазриби Доро 
ибни Ќобус карданд. Амир сипањсолор Носириддин, ки 
бародари амир Мањмуд буд, рањмату-л-Лоњ, бозгашту њарб кард. 
Бектузун њазимат шуд. Пас Бектузун ба Бухоро рафт ба њоле бад. 
Ва Фоиќ бимурд андар шаъбони санаи тисъ ва самонин ва 
саласмоъа (389 њ.) ва Бектузун бимонд бо надомати бисёр. 

Пас Абулњасан Элакхон ибни Наср, бародари хон ба дари 
Бухоро омад ва ба дил љуз он дошт, ки њаменамуд аз дўстдории 
Абдулмалик ибни Нуњ. Ва фарзандони Нуњ аз шарри ў 
њаметарсиданд, бомдод ба саломи ў шуданд. Эшонро фурў 
гирифтанд ва асир кард ва банд карду ба Ўзганд фиристод ва 
молњои эшон баргирифт. Ва муддати эшон ба сар омад ва 
рўзгори давлати эшон бигзашт. 

Элак андар Бухоро шуд рўзи душанбеи дањуми моњи зу-л-
ќаъдаи санаи тисъ ва самонин ва саласмоъа (389 њ.) ва ба саройи 
аморат фуруд омад ва Абулфаворис Абдулмалик пинњон шуд. 
Фармуд, то ўро талаб карданд ва биёварданд. Чодар андар сар 
кашид ва њам бар он њол боз аз Бухоро ўро бароварданд ва пеши 
Элак оварданд. Бифармуд, то ўро банд барнињоданд ва сўйи 
Ўзганд бурданд ва он љо андар њабси Элак фармон ёфт, Аллоњу 
аъло ва аљалл. 

 
 

(БОБИ СЕЗДАЊУМ 
АНДАР АХБОРИ ЯМИНУ-Д-ДАВЛА ВА ХОНАДОНИ Ў) 
 
Чунин гўяд гирдоварандаи ин китоб Абусаъид Абдулњай ибн 

аз-Зањњок ибни Мањмуди Гардезї, ки чун аз ахбор ва таворихи 
анбиё ва мулуки Калдониён ва мулуки Аљам ва хулафои ислом ва 
умарои Хуросон бипардохтем, оѓоз кардем ба гуфтани ахбори 
Ямин-уд-давла, рањмату-л-Лоњи алайњ, бар тариќи иљоз ва 
ихтисор, аз он чи аз њамаи ахбор, ки хондаем, њеч чизро он њол 
набуд, ки ахбори ўро, ки он чизњои дигар ба истимоъ шунидаем 
ва аз кутуб хондаем ва шояд бувад, ки он мусаннифон ва ровиён 
андар он таснифњо ва ахбор каму беш оварда ва гуфтаанд аз 
бањри таъаљљуби суханро ва азиз кардани китобро. Аммо ин 
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ахбор бештар аз вай он будааст, ки ба раъйулъайни хеш 
бидидам, ки амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, андар Њиндустон чї 
кардааст ва ба Нимрўзу ба Хуросон ва ба Хоразму ба Ироќ чї 
гуна ќалъањо гушода аст ва бар чї љумла биёбонњову кўњњо ва 
роњњои махуф гузашта аст ва њарби он чї гуна кардааст ва 
подшоњони бузургро чї гуна ќањр карда аст, ки кас он надида аст 
ва нашунида, ки чунин њарбу њилат на кори одамиён бошад. 

Ва ба хосса инчунин иттифоќе, ки мар ин худованди олам, 
султони муъаззам изу-д-давла ва зайну-л-милла, сайфуллоњ, 
муъиззидиналлоњ Абумансур Абдуррашид ибни Ямину-д-давла 
ва Амину-л-милла, Абилќосим Мањмуд ибни Носириддин ва-д-
давла, атоллалоњ биќувва ва одома султона ва таббата мулка ва 
каббата аъдоњро уфтод, ки бе њеч такаллуфе подшоњї ба дасти ў 
омад ва чун ќасд кард, дарваќт ба орзу бирасид бе њеч мониъе ва 
муњлате ва ин чандин њазор халќ бе хунрезиш ва бе тамаъе ва бе 
ранље ва бе рўзгоре ва бе њилате ва кайде мутиъ ва мунќоди ў 
гаштанд, ки њамеша давлати ў собит бод ва рояти ў мансур бод 
ва душмани ў маќњур бод ва дасти ў масрур бод ва њамаи балоњо 
аз соњати ў дур бод. 

Пас ман аз љумла ахбори давлати ин хонадонро, Одомуллоњ 
суботињо, он чи хуштар ва аљабтар бувад, илтиќот кардам ва ин 
љо биёвардам ва њарчанд ки битавонистам, мухтасар кардам, ки 
агар ба шарњ машѓул гаштаме, бисёр омадї. Пас аз он ахбор 
интихоб кардам ва ин љо биёвардам, би изни Аллоњ, таъоло. 

 
Подшоњии амири аљалл сайид Ямину-д-давла ва амину-л-

милла ва кањфулислом Абулќосим Мањмуд ибни Носириддин ва-
д-давла Сабуктегин, рањмату-л-Лоњи алайњим. Чун амир 
Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, аз фатњи Марв фориѓ шуд ва амири 
Хуросон гашт ва ба Балх омад ва њанўз ба Балх буд, ки расули 
ал-Ќодир Биллоњ аз Баѓдод ба наздики ў омад бо ањди Хуросон 
ва ливо ва хилъати фохир ва тољ. Ва Ќодир ўро лаќаб нињод 
«Ямину-д-давла ва амину-л-милла Абулќосим Мањмуд валї 
амиралмуъминин». Пас, чун он ањду ливо бирасид, амир Мањмуд 
бар тахти салтанат нишаст ва хилъат бипўшид ва тољ бар сар 
нињод ва хоссу омро бор бидоданд, андар зу-л-ќаъдаи санаи тись 
ва самонин ва саласмоъа (389 њ.). 

Пас аз Балх сўйи Њирот рафт андар санаи тисъин ва 
саласмоъа (390 њ.) ва аз он љо ба Систон шуд ва Халаф ибни 
Ањмадро андар њисори Испањбад202 муњосира кард ва Халаф 
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касон андар миён кард ва бо амир Мањмуд сулњ кард, ки сад 
њазор динор бидињад ва хутба бар вай кунад. 

Ва чун аз ин фориѓ шуд, сўйи Ѓазнин рафт ва аз Ѓазнин сўйи 
Њиндустон рафт ва бисёр њисорњо бистад. Ва чун аз Њиндустон 
бозомад, хон кас фиристод ва бо ў хешї пайваст ва мувозиъат 
нињоданд, ки Мовароуннањр мар хонро бошад ва модунуннањр 
мар амир Мањмудро. Амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, ба Нишобур 
омад андар салхи љумоди-л-аввали санаи ањадї ва тисъин ва 
салосмоъа (391 њ.). 

Ва Абуиброњими Сомонї бо амир сипањсолор Наср ибни 
Носириддин, рањмату-л-Лоњ, њарб кард ва мар амир Насрро 
њазимат кард ва њиндубача дастгир шуд. Ва ин рўз чањоршанбе 
буд охири рабиъу-л-аввали санаи ањадї ва тисъин ва салосмоъа 
(391 њ.). 

Ва кори Абуиброњим ба Нишобур бузург шуд ва амир 
Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, ќасди ў кард. Абуиброњим бирафт ва ба 
Исфароин шуду Кирмон ва аз он љо ба Гургон шуд. Пас бори 
дигар ба Нишобур омад ва амир Наср аз Нишобур ба Бузгон 
омад. Лашкари Абуиброњим бар асари ў биёмаданд ва амир 
сипањсолор Наср мар эшонро њазимат кард. Ва раиси Сарахс мар 
Абуиброњимро бихонд, то бо амир Наср њарб кунад ва раис ўро 
ёрї кунад. Ва он љо рафтанд ва амир Наср низ он љо шуд ва њарб 
карданд. Абуиброњимро бишикаст ва Тузтош ал-њољиб ва 
Абулќосими Симљурї дастгир шуданд. Ва Абуиброњим сўйи 
Бовард рафт ва аз он љо сўйи туркони ѓуз. Ва андар миёни ѓузон 
њамебуд. Ва туркон азм карданд, то бо вай ба њарб раванд. 
Байѓу, мењтари эшон мусалмон шуд ва бо Абуиброњим хешї 
кард. Ва бо Абуиброњим то Куњак омаданд ва бо Субошї тегин 
њарб карданд ва Субошї тегинро бишикастанд ва Элак ба 
Самарќанд омад, ба он ки203 тохтан бурданд . Ва њаждањ тан аз 
сарњангон бигирифтанд ва ѓузону асиронро бурданд. Ва 
Абуиброњим навмед гашт ва бо сесад сувор ва чањорсад пиёда ба 
гузаргоњи Дарѓон омад, ба ќасди гузаштан аз рўд, ки ях баста 
буд. Ва аз пас ба талаби ў омаданд ва чун бихостанд гузашт аз 
рўд, ях бишикаст ва њама фуруд шуданд. Ва Абуиброњим ба 
Омўй диранг кард ва Мириси наќибро ба наздики амир Мањмуд, 
рањмату-л-Лоњ, фиристод ба расулї ва гуфт: «фасоди оли Сомон 
аз љињати ман мустаќим нагардад магар ба инояти ту, бингар, то 
чї савоб бинї, то он кунам». Чун Мириси наќиб бирафт, 

                                                 
203 Зоҳиран «бар он кӯҳ» аст, ки мурод аз он Кӯҳаки собиқулзикр бошад, дар 
канори Самарқанд (А.Ҳ,) 
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Абуиброњим ба Марв шуд ва чун ба Кушмайњан аз Абуљаъфари 
хоњарзода ёрї хост, иљобат накард ва ба расул истихфоф кард ва 
берун омаду бо Абуиброњим њарб кард ва ўро њазимат кард ва ў 
сўйи Бовард бишуд. 

Ва чун Мирис ба наздики амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, 
расид, ўро бисёр некуйї кард ва кароматњо кард ва бо моли 
бисёр бозфиристод ва замон кард ба њар чи ўро мурод ояд. Сўйи 
Абуљаъфар нома набишт, то ўро њар чи битавонад, хидмат кунад 
ва узр хоњад. Ва Абуиброњим сўйи Бухоро рафт ва аз он љо сўйи 
Суѓд шуд. 

Ва писари Аламдор, ки сари айёрони Самарќанд буд, бо се 
њазор мард ва204 пирони Самарќанд ба наздики ў омаданд ва 
хони бузург ба њарби ў омад. Хонро бишикастанд андар санаи 
арбаъ ва тисъин ва саласмоъа (394 њ.) ва писари Сурхак аз 
наздики Абуиброњим бирафт, ба наздики хон шуд ва бо ў 
мутобиъат кард. Пас нома набишт сўйи Абуиброњим ва андар он 
бисёр некуйї гуфт ва ўро замонњо кард. Ва он њама дурўѓ буд, ки 
бо хон сохта буд. Ва чун хабар ба хон расид, ки Сомонї ба 
њазимат шуд, њамаи гузарњои об бигирифт ва касонро ба гузарњо 
биншонд. Ва чун Абуиброњим ин хабар бишнид бигурехт бо 
њашт тан ва ба бунгоњи писари Бањиљ шуд. Аз араб андар 
биёбони Марв яке бундор буд ва ўро Моњрўй гуфтандї, 
бифармуд, то роњи Абуиброњим нигоњ доштанд ва ўро 
бикуштанд андар рабиъу-л-охираи санаи хамс ва тисъин ва 
саласмоъа (395 њ.) ва давлати оли Сомон ба якборагї мунќатиъ 
гашт. 

Ва чун амир Мањмуд хабари куштани Абуиброњим бишнид, 
дарваќт мар Арслон Љозибро бифристод, то бунгоњи писари 
Бањиљ ѓорат кард ва Моњрўй ва писари Бањиљро бикуштанд ба 
зортарин њоле. 

Ва чун амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, ба Нишобур омад, 
ѓуломон шўриш карданд ва дарваќт амир Мањмуд хабар ёфт, 
њазми он бигирифт ва хост, ки эшонро бигирад ва адаб кунад. 
Эшон битарсиданд ва баъзе гирифтор шуданд ва баъзе 
бигурехтанд. Ва амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, бар асари 
гурехтагон бирафт ва баъзеро бикушт ва баъзеро асир бигирифт 
ва баъзе ба наздики Сомонї шуданд. Ва андар ин ваќт 
Абулќосими Симљурї низ бигурехт ва ба наздики Сомонї шуд. 

Ва амир Мањмуд ба Њирот бозомад, панљуми рамазони санаи 
ањадї ва тисъин ва саласмоъа (391 њ.) ва аз он љо ба Ѓазнин рафт 
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ва аз Ѓазнин сўйи Њиндустон шуд бо лашкари азим ва ба шањри 
Паршовар фуруд омад бо дањ њазор марди ѓозї. Ва шоњи 
Њиндустон Љаяпол баробари амир Мањмуд лашкаргоњ бизад ва 
дувоздањ њазор сувор ва сї њазор пиёда ва сесад фил ба њарб 
оварда буд. Пас сафњо бикашиданд ва даст ба њарб бурданд. 
Худой, азз ва љалл, мусалмононро нусрат бидод ва амир 
Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, фирўзї ёфт ва Љаяпол маќњур гашт ва 
кофарон нобуд шуданд. Ва мусалмонон андар он маърака панљ 
њазор кофарро кушта буданд ва Љаяполро асир гирифтанд бо 
понздањ тан аз писару бародари ў. Бисёр ѓаноим ёфтанд аз молу 
барда ва сутур. 

Ва чунин гўянд, ки андар гардани Љаяпол ќалодае буд 
мурассаъ ба љавоњир. Ањли басар онро саду њаштод њазор динор 
ќимат карданд ва андар гарданњои дигар сарњангони њинд ва 
њамчунин иќлидњо ёфтанд ќиматї. Ва ин фатњ рўзи шанбе буд, 
њаштуми муњаррами санаи салас ва тисъин ва саласмоъа (393 њ.). 
Ва аз он љо ба Вайњанд рафт. Ва он вилояти бисёр бигшод ва чун 
бањор рўй бинамуд, рањмату-л-Лоњ, ба Ѓазнин бозомад. 

Ва андар муњаррами санаи салас ва тисъин ва саласмоъоа 
(393 њ.) ба Систон рафт. Ва Халаф ибни Ањмад андар њисори Тоќ 
шуд, ки он ќалъате муњкам буд. Ва амир Мањмуд ба њарб 
биистод ва чун рўзгор њамешуд, бифармуд, то пилон дари бораи 
њисори Тоќ бияфганданд. Халаф битарсид ва зинњор хосту берун 
омад ва њамаи калиди ганљњо пеши амир Мањмуд нињод. Ва амир 
Мањмуд ўро лутф кард ва неку гуфт ва аз вай пурсид, ки «куљо 
хоњї, то фиристамат». Халаф гуфт: «Ба Гузгонон». Ўро он љо 
фиристод. Ва марги амир Халаф ба Дењак буд. 

Ва чун амир Мањмуд ба Ѓазнин бозомад, ќасди Бањотия кард 
ва аз роњи Волишстон205 њисор бигзошт ва ба Бањотия расид ва 
он љо се рўз њарб кард. Ва Баљиров – рољаи Бањотия лашкар сохт 
ва пеши њарби амир Мањмуд фиристод ва худ бо тане чанд бар 
соњили оби Синд бирафт. Ва чун амир Мањмуд хабар ёфт, суворе 
чанд бар асари ў фиристод, то андар ў расиданд ва он њама ќавм, 
ки бо вай буд, бигирифтанд. Чун Баљиров он њол бидид, кинора 
бикашид ва хештанро бикушт. Эшон сари ў бардоштанд ва он 
њама ќавми ўро дастгир карданд ва пеши амир Мањмуд 
оварданд. Бисёр шодї кард ва бифармуд, то шамшер андар 
куффор нињоданд ва бисёр бикуштанд ва дувисту њаштод фил 
бигирифтанд. Ва чун амир Мањмуд аз Бањотия бозгашт, хабар 
расид, ки мардумони Систон осї шуданд. Рўй сўйи Систон кард 
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ва чун он љо расид, њамаи пешравони сагзиён андар њисори Ўг 
шуданд. Ва амир Мањмуд як рўз њарб кард, мењтари эшонро 
бигирифт, њамаи сагзиён ба тоат омаданд ва ў сўйи Ѓазнин 
бозгашт бо зафару фирўзї. 

Ва аз Ѓазнин ќасди Мултон кард ва андеша кард, чун ба роњи 
рост равад, мабодо Довуди Насрро, ки амири Мултон буд, хабар 
бошад ва њазми он бигирад, ба роњи мухолиф рафт. Ва 
Анандапол ибни Љаяпол ба роњ буд ва амир Мањмудро роњ 
надод. Пас амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, дасти лашкар мутлаќ 
кард, то андар вилояти Анандапол уфтоданд ва њамегирифтанду 
куштанд ва ѓорат карданд. Ва Анандапол бигурехт ва андар 
кўњњои Кашмир рафт. Ва амир Мањмуд ба роњи Њиндустон ба 
Мултон расид ва њафт рўз он шањрро њисор кард, то мардумон 
дар миён омаданд ва сулњ карданд, ки њар сол бист бор њазор 
њазор дирам бидињад аз вилояти Мултон ва бар ин ќарор уфтод 
ва амир Мањмуд бозгашт. Ва ин андар санаи ситт ва тисъин ва 
саласмоъа (396 њ.) буд. 

Пас хабар расид амир Мањмудро, ки туркон аз об гузора 
шуданд ва ба Хуросон омаданд ва бипароганданд. Пас ба таъљил 
аз Мултон ба Ѓазнин омад ба ањде наздик. Ва Субошї тегини 
турк ба Њирот омада буд ва муставлї гашта ва хайлеро ба 
Нишобур фиристода буд, то он ноњиятро забт кунад. Ва Арслон 
Љозиб, гумоштаи амир Мањмуд аз Нишобур бозгашта буд. Ва 
њанўз туркон ќарор нагирифта буданд, ки хабар омад амир 
Мањмуд аз Њиндустон бозомад ва ба Балх рафт. Касњои хон 
бирафтанд, ки ба наздики хон шаванд. Роњњои эшонро 
гумоштагони амир Мањмуд гирифта буданд. Туркон мутањайир 
монданд ва ба навоњии Марврўд ва Сарахсу Нисо ва Бовард 
њамегаштанд ва Арслон Љозиб аз паси эшон њамешуд шањр ба 
шањр ва он чи ба даст омаданд, њамегирифту њамекушт. Ва амир 
Мањмуд мар Алтунтош ал-њољибро ба мадади ў фиристод. Пас 
туркон њилат карданд ва баъзе ба гузаргоњ бишуданд ва гурўње 
мухотира карданд ва аз Љайњун бигузаштанд ва бештар аз эшон 
њалок шуданд ва модунуннањр аз эшон холї холї шуд. Ва амир 
Мањмуд хабар ёфт, ки лахте аз эшон бар кинораи рўд шудаанд, 
ба Марв бихоњанд гашт. Дабдабаи тохтан ва ойина бизаданд. 
Туркон, ки монда буданд, чун он бонг бишниданд, хештанро 
андар об андохтанд аз бим ва ѓарќ шуданд ва ѓозї охурсолор он 
љо кушта шуд андар… ки њарб кард ва амир Мањмуд, рањмату-л-
Лоњ, ќасди њарби эшон кард. Чун сипоњи ў аз тохтан ранља шуда 
буданд, андешид, ки агар баровезанд, туркони хонро бизананд 
ва бошад, ки ин зафару фирўзиро чашм расад. 
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Ва чун Субошї тегин ба наздики Элак расид, Субошї 
тегинро маломат кард бисёр. Сарњангон гуфтанд, ки бо он филон 
ва силоњу олат ва мардон њеч кас муќовамат натавонад кард. Пас 
аз он Элак ба њамаи Мовароуннањр кас фиристод ва лашкар 
хост, то чињил њазор сувор гирд омад ва Элак бо он лашкар аз 
рўд бигзашт ва ба Балх омад. Ва амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, 
он љо рафт ва ба дашти Катар њарб карданд. Ва чун лашкарњо 
саф кашиданд, амир Мањмуд ду ракъат намоз гузорд ва аз 
Худой, азз ва љалл, фирўзї хост ва пас рўй ба њарб овард. Ва 
бифармуд, то љумла филонро барангехтанд ва њамла бурданд. 
Андар соат туркон њазимат шуданд ва лашкари амир Мањмуд 
бисёр аз эшон бикуштанд ва бисёре дастгир карданд ва он чи 
бигурехтанд, дар об ѓарќ шуданд ва аспу силоњи эшон бистаданд. 
Ва ин фатњ ба рўзи якшанбе буд, бисту дувуми моњи рабиъу-л-
охираи санаи самон ва тисъин ва салосмоъа (398 њ). 

Ва чун амир Мањмуд аз ин њарб фориѓ шуд, хабар расид, ки 
Шукпол, набасаи шоњ, ки ба Нишобур ба дасти Абуалии 
Симљурї асир уфтода буд ва мусалмон шуда, андар ин ваќт 
муртад шуд. Пас амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, бар вай тохтан 
овард ва ўро бигирифт андар кўњњои Кашнур. Ва Шакпол 
чањорсад њазор дирам бипазируфт. Амир Мањмуд, онро ба 
Тегини хозин бахшид ва ўро ба њабс кард, то марг андар он њабс 
буд. 

Ва аз он љо сўйи Њиндустон рафт андар санаи тисъ ва тисъин 
ва саласмоъа (399 њ.) ва бо Анандапол њарб кард ва Анандаполро 
њазимат кард ва сї фил бигирифт ва бисёр ѓаноим ёфт. Ва бо 
лашкар аз он љо ба ќалъаи Бањимнагар шуд ва он ќалъаро њисор 
кард ва се рўз њарб кард, то ањли ќалъа ба зинњор омаданд ва дар 
боз карданд. Амир Мањмуд бо тане аз хоссагони хеш андар 
ќалъа шуданд ва он хазинањои зарру симу алмос ва њар чизе, ки 
аз рўзгори Бањим бонду нињода буданд, баргирифт ва чандон 
мол ёфт андар ќалъа, ки њадду ќиёси он падид набуд. Ва аз он љо 
ба Ѓазнин омад ва тахти зарину симин бар дари кўшк бинњод ва 
он мол ба сањро бифармуд, то бирехтанд, чунонки њамаи њашам 
ва раият бидиданд ва ин андар санаи арбаъмоъа (400 њ.) буд. 

Ва чун санаи ањадї ва арбаъмоъа (401 њ.) андар омад, аз 
Ѓазнин ќасди Мултон кард ва он љо рафт ва боќї, ки аз вилояти 
Мултон монда буд, ба тамомї гирифт ва ќаромита, ки он љо 
буданд, бештар аз эшон бигирифт ва баъзеро бикушт ва баъзеро 
даст бибурид ва накол кард ва баъзеро ба ќалъањо боздошт, то 
њам андар он љойњо бимурданд. Ва андар ин сол Довуд ибни 
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Насрро бигирифт ва ба Ѓазнин овард ва аз он љо ба ќалъаи 
Ѓўрак фиристод ва то марг андар он ќалъа дошта буд. 

Ва чунин хабар оварданд амир Мањмудро, ки Тонисар љойи 
бузург аст ва бутони бисёр андар он. Ва ин Тонисар ба наздики 
њиндувон њамчунон аст, ки Макка ба наздики мусалмонон ва 
сахт бузург доранд њиндувон он буќъатро ва андар он шањр 
бутхонаи сахт куњан аст ва андар он бутхона буте аст, ки онро 
Љакарасвам гўянд. Ва чун амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, ин 
хабарро бишнид, раѓбаташ уфтод, ки бишавад ва он вилоятро 
бигирад ва он бутхонаро вайрон кунад ва музде љазил хештанро 
њосил кунад. Ва андар санаи аснї арбаъмоъа (402 њ.) аз Ѓазнин 
бирафт ва ќасди Тонисар кард. 

Ва чун Тируљанпол206 шоњи Њиндустон хабар ёфт, тофта 
гашт ва расул фиристод сўйи амир Мањмуд, ки «агар ин азмро 
бияфганї ва сўйи Тонисар нашавї, панљоњ фили хиёра бидињам». 
Амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, бад-он сухан илтифот накард ва 
бирафт. Ба Дираи Ром расид. Мардумони Ром бар роњ омаданд 
ва андар анбўњии беша ва андар камингоњњо бинишастанд ва 
бисёр мусалмононро табоњ карданд. Ва чун ба шањр расид, шањр 
холї карда буданд. Он чи ёфтанд, ѓорат карданд ва бутони бисёр 
бишкастанд ва он бути Љакрасвамро ба Ѓазнин оварданд ва бар 
даргоњ бинињоданд ва халќи бисёр гирд омад ба наззораи он. 

Ва андар санаи салас ва арбаъмоъа (403 њ.) Ѓарчистонро 
бигшод ва шор, шоњи Ѓарчистонро биёварду банд кард ва ба 
шањри Мастанг фиристод. Ва чун санаи салас ва арбаъмоъа (403 
њ.) ба охир расид, Абулфаворис ибни Бањоуддавла аз Кирмон ба 
Буст, ба наздики амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, омад, ба зинњор 
аз бародари хеш Абушуљоъ ва се моњ ба Ѓазнин буд. Ва амир 
Мањмуд дар ин маънї номањо набишт ва танбињ намуд, то миёни 
эшон сулњ уфтод ва бародари ў замон кард низ, ки бо ў дигар 
лаљољ ва таъассуб накунад. Пас Абулфаворис бозгашт ва ба 
Кирмон рафт ва ба сари вилояти хеш биншаст андар иманї ва 
роњат. 

Ва њам андар ин сол сафири азизи Миср омад, ки ўро 
Тоњаритї207 гуфтандї ва чун наздики Хуросон расид, фуќањо ва 
ањли илм гуфтанд, ки ин расул ба даъвати азизи Миср њамеояд ва 
бар мазњаби ботиниён аст. Чун амир Мањмуд ин хабар бишнид 
низ мар он расулро пеши хеш нагузошт ва бифармуд, то ўро ба 
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Њасан ибни Тоњир ибни Муслим ал-алавї супурданд ва Њасан 
Тоњаритиро208 ба дасти хеш гардан бизад ба шањри Буст. 

Ва андар санаи арбаъ ва арбаъмоъа (404 њ.) ќасди ќалъаи 
Нандана кард бо лашкар ва чун Таруљинпол, шоњи Њиндустон 
хабар ёфт, мардони корї бар он бигумошт, то он ќалъаро нигоњ 
дорад ва худро сўйи дараи Кашмир кашид ва бирафт ва лашкари 
амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, ба Нандана љой бигирифтанд ва 
њаффорон сумљ њамебуриданд ва туркон тир бар сари девор 
њамеандохтанд. Ва чун ањли њисор ончунон њарб бидиданд, 
дарваќт зинњор хостанд ва њисор бидоданд. Ва амир Мањмуд бо 
тане чанд аз хоссагони ў дар њисор рафтанд ва молеву силоње, ки 
буд бардоштанд ва амир Мањмуд мар Сориѓро ба кўтволии он 
ќалъа бигумошт ва аз он љо рўй сўйи дараи Кашмир нињод, ки 
Таруљинпол он љо буд. Ва чун Таруљинпол хабар ёфт, аз он љо 
низ бигурехт. Ва амир Мањмуд фармон бидод, то он ки андар он 
ќалъањо, ки андар дараи Кашмир буд, њама бигирифтанд ва 
ѓорат карданд ва лашкар аз он ќалъањо бисёр ѓаноим ва барда 
ёфт ва бисёр кофарон ба ислом омаданд. Ва андар ин сол 
фармуд, њар љой, ки гушода буд аз диёри куффор, масљидњои 
љомиъ сохтанд ва устодонро фармуд, то ба њар љой 
бифиристоданд, то мар њиндувонро шароити ислом биёмухтанд. 
Ва худ бо зафару фирўзї сўйи Ѓазнин омад ва ин фатњи Нандана 
андар санаи хамс ва арбаъмоъа (405 њ.) буд. 

Чун санаи ситт ва арбаъмоъа (406 њ.) андар омад, ќасди 
Кашмир кард ва аз Ѓазнин рўй бар он љониб нињод. Чун ба дараи 
Кашмир расид, њаво сард шуд ва зимистон андар омад ва андар 
дараи Кашмир њисоре буд бас њасин ва муњкам ва андар ў обу 
мардуми анбўњ ва он њисорро Лавњакут хонанд, яъне њисори 
оњанин. Пеши он њисор лашкарро фуруд овард ва љанг бипайваст 
ва чанд гоњ андар он буд. Ва чун ваљња гирифт, ки он њисор 
ситада шавад, сармои сахт андар омад ва барф омадан гирифт ва 
љањон яхбанд шуд, чунонки низ даст аз сармо кор накард. Ва аз 
роњи кўњњои Кашмир мар он ањли њисорро мадад расид аз 
Кашмир ва ќувват ёфтанд. Чун амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, 
њол бар он љумла бидид, андеша кард, ки набояд, ки бар сипоњи 
вай њилате равад ва аз он ќалъа бозгашт ва ба сањро берун омад 
аз он кўњу дарањо. Чун ваќти бањор омад, ба Ѓазнин бозомад. 

Ва њам андар санаи ситт ва арбаъмоъа (406 њ.) номаи 
Абулаббос ал-Маъмун ибн ал-Маъмун Хоразмшоњ расид аз 
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Хоразм. Хоњари Ямину-д-давларо бихост ва амир Мањмуд 
иљобат кард ва хоњари хеш бад-ў дод. Сўйи Хоразм 
бибурдандаш. Пас андар санаи сабъ ва арбаъмоъа (407 њ.) ќавме 
аз фузулиён ва авбош ба Хоразм гирд омаданд ва шўриш 
карданд ва андар миён мар Хоразмшоњро бикуштанд, ки домоди 
Ямину-д-давла буд, рањмату-л-Лоњ. Ва хабар ба амир Ямину-д-
давла расид. Аз Ѓазнин сўйи Балх рафт ва аз он љо ќасди Хоразм 
кард ва чун ба Љакарбанд209 расид, ки сарњадди Хоразм аст, 
лашкарро таъбия ва мар Муњаммад ибни Иброњим ат-Тойиро ба 
муќаддамаи сипањ бифиристод. Ва Муњаммад ат-Тойї ба љойе 
фуруд омад бо њамаи хайли хеш ва чун бомдод буд, мусалмонон 
ба намоз ва обдаст машѓул гаштанд. Пас Хумортош, солори 
хоразмиён бо лашкари анбуњ аз биёбон баромад ва бар эшон 
кўфт ва ќавмеро аз хайли Муњаммад ал-Тойї бикушт. 

Ва чун ин хабар ба амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, бирасид, 
тангдил шуд ва ќавме аз ѓуломони саройро бифиристод, то бар 
асари Хумортош бирафтанд ва он њама лашкари ўро торумор 
карданд ва Хумортошро дастгир карданду биёварданд ва 
куштаву хастаро ќиёс набуд. Ва чун ба Њазорасп расиданд, 
лашкари Хоразм бо таъбияи њарчи тамотар, њама бо силоњњои 
тамом ороставу сохта, пеши лашкари Ямину-д-давла омаданд ва 
сафњо бикашиданд ва майманаву майсара ва ќалбу љиноњ рост 
карданд ва њарб пайвастанд. Ва бас рўзгоре нашуд, ки лашкари 
хоразмиён њазимат шуданд ва Алптегини Бухорї, ки 
сипањсолори хоразмиён буд дастгир шуд ва сипоњи Ямину-д-
давла рўй ба Хоразм нињоданд ва шањри Хоразмро бигирифтанд. 

Аввал коре он кард Ямину-д-давла, ки бифармуд, то њамаи 
муљримонро чун Алптегини Бухорї210 ва ѓайра бигирифтанд ва 
пеши ў оварданд. Пас бифармуд, то мукофоти њар як бикарданд; 
ањли ќасосро ба ќасос бирасониданд ва баъзеро бимолиданду 
адаб кардан ва баъзеро банд нињоданду боздоштанд. 

Ва амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, мар њољиби бузурги хеш, 
Алтунтошро ба хоразмшоњї номзад кард ва Хоразму Гургонљро 
бад-ў бидод ва ўро то охири ањди хеш хоразмшоњ кард ва андар 
тоату бандагии амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ ва хонадон ў буд. 
Ва фатњи Хоразм панљуми сафари санаи самон ва арбаъмоъа (408 
њ.) буд. 

Ва аз он љо бозгашт ва ба Балх омад. Чанд ваќт он љо муќом 
кард. Ва мар амир Масъудро, рањмату-л-Лоњ, ба Балх хонданд ва 
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чун пеши падар омад, ўро некуйї гуфт ва вилояти Хирот бад-ў 
бидод ва ўро сўйи Њирот гусел кард. Ва мар Абусањл Муњаммад 
ибн ал-Њусайн ал-Завзаниро кадхудойии ў бидод ва бо ў ба 
Њирот бифиристод. Ва вилояти Гузгонон мар амир Муњаммадро, 
рањмату-л-Лоњ бидод ва ўро њамчунон хилъат бидод ва некўйї 
гуфт ва сўйи Гузгонон гусел кард ва Абубакри Ќуњастониро бо ў 
бифиристод. 

Ва чун санаи тисъ ва арбаъмоъа (409 њ.) андар омад, амир 
Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, рой зад, ки сўйи Ќаннављ равад ва он 
вилояте бувад бисёр ободон ва тавонгари кофир андар он бисёр. 
Пас аз њафт оби мухотира бигузашт. Чун ба сарњадди Ќаннављ 
расид, Бакура номе, ки амири сарњадд буд, расул фиристод, тоат 
намуд ва амон хост. Ўро зинњор бидод. Ва аз он љо ба ќалъаи 
Барна211 ва амири он ќалъа Њардат буд, бигурехт ва ќавми хешро 
бигузошт ва ќавми Њардат ќалъа њисор карданд. Чун сипоњи 
ислом андар расиданд ва ањли њисор олату уњубати эшон 
бидиданд, касон андар миён карданд ва њазор бор њазор дирам 
ва сї пил бидоданд ва хештанро бозхариданд. 

Ва аз он љо ба ќалъаи Мањован шуданд ва амири он ќалъа 
Калчандар буд ва ин ќалъа дар кинори оби Љаун буд. Ва чун 
Калчандар хабари омадани амир Ямину-д-давла бишунид, бар 
пиле нишаст, ки бењтарини њамаи пилони ў буд ва хост, ки аз об 
гузора шавад. Амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, хабар ёфт, 
бифармуд, то роњњо бигирифтанд. Чун Калчандар хабар ёфт, 
катора бизад ва хештанро бикушт. Ва сипоњи Ямину-д-давла 
андар њисор уфтоданд ва саду њаштоду панљ пили хиёра 
бигирифтанд ва чандон моли ѓанимат ёфтанд, ки онро ќиёсе 
набуд. Ва аз он љо сўйи ќалъаи Мотура шуд, ки шањре бузург аст 
ва буткадаи њиндувон аст. Ва чунин гўянд, ки муваллиди Каш 
ибни Босидев, ки њиндувон ўро пайѓамбари худ гўянд, бад-ин 
Мотура будааст. Ва чун амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, бад-ин 
вилояти Мотура расид, њеч кас ба њарб пеши ў наёмад. 
Бифармуд, то лашкар андар он вилоят уфтоданд ва њар љой, ки 
буткада буд, њамеканданду њамесўхтанд ва моли он вилоят ба 
торољ њамебурданд. Ва амир Мањмуд аз он бутхонањо ва хазоини 
он чандон мол ёфт, ки андозаи он падид набуд. Ва як пора ёќути 
кињлї ёфт ба вазни чањорсаду панљоњ мисќол ва њаргиз њеч чунин 
гавњар надида буд. Ва бутоне, ки аз зару сим буданд, бењадду 
андоза буд. Як бути заринро амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, 
фармуд, то бишикастанд ва бисанљиданд, наваду њашт њазору 
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сесад мисќол зари пухта буд. Ва монанди ин молу љавоњир бисёр 
ба њосил шуд аз он љо. Ва ин фатњ андар њаштуми шаъбон буд, 
санаи тисъ ва арбаъмоъа (409 њ.). 

Ва чун ройи Ќаннављро ба даст оварданд, зуд аз он љо 
бозгашт. Ва андар роњи Ќаннављ, ки сўйи Ѓазнин њамеомад, 
хазинаи Чандрой пеши ў омад бо моле азим. Ва филе буд ин 
Чандройро номдор, чунонки ба њамаи Њиндустон бад-ў масал 
задандї ва амир Ямину-д-давла номи он фил шунида буд ва ќасд 
карда, ки он филро бибояд харид ба њар моле, ки тамаъ дорад ва 
агар панљоњ фил хоњад бадалаи он як фил бидињад. Ва иттифоќи 
некро, ин фил андар роњ аз пеши Чандрой бигурехт ва бе пилбон 
њамеомад, то саропардаи Ямину-д-давла. Ва чун амир Мањмуд 
онро бидид, Эзад, таъолоро шукр кард ва он филро «Худобидод» 
ном нињод ва аз он љо бо фатњу нусрат ва ѓаноими бисёр рўй сўйи 
Ѓазнин нињод. 

Ва чунин гўянд сиќот, ки он сол шумор карданд, ѓаноими 
сафари Ќаннављро, ки амир Ямину-д-давла оварда буд, бисту 
анд бор њазор њазор дирам ва панљоњу се њазор барда ва сесаду 
панљоњу анд фил буд. 

Ва чун тирмоњ андар омад, андар санаи ашр ва арбаъмоъа 
(410 њ.), амир Ямин-уд-давла, рањмату-л-Лоњ, ќасди Нандо кард, 
ки ў мар Рољпол, амири Ќаннављро кушта буд. Ва накуњиш кард, 
ки чаро аз пеши сипоњи мањмудї њазимат шудї ва мар 
Таруљинполро пазируфта буд, ки ўро нусрат кунад ва лашкар ба 
вилояти хеш бозрасонад. Ва чун хабари омадани амир Мањмуд, 
рањмату-л-Лоњ, бад-он диёр расид, Таруљинпол аз Ганг гузора 
омад, сўйи Борї омад. Ва амир Ямину-д-давла аз об гузора шуд 
ва он њама лашкарњоро барњам зад ва Таруљинпол бо њиндуе 
чанд бигурехт ва низ пеши амир Мањмуд наёмаданд. 

Пас ќасди шањри Борї карданд ва шањр аз мардум холї 
ёфтанд. Њамаи бутхонањоро бисўхтанд ва он чи ёфтанд, ѓорат 
карданд. Ва аз он љо лашкар сўйи вилояти Нандо кашид ва аз 
чанд оби бузург гузора шуд. Ва Нандо хабари омадани сипоњи 
ислом ёфта буд, мар њарбро муњайё гашта ва лашкари бисёр ба 
наздики хеш љамъ карда. Ва чунин гўянд, ки андар лашкари ў 
сиву шаш њазор сувор буд ва чањорсаду панљ њазор пиёда ва 
шашсаду чињил фил ва њам андар ќиёси ин сипоњ силоњу хазина 
ва алаф. Ва амир Мањмуд чун ба наздики ў расид, лашкарро ба 
таъбия фуруд овард ва майманаву майсара ва ќалбу љиноњин ва 
муќаддамаву соќа бисохт ва талоя бифиристод ва фуруд омад ба 
њазму эњтиёт. Пас расул фиристод сўйи Нандо. Ўро панд бидод 
ва ваъид намуд ва бедор кард ва пайѓомњо бидод ба иъзору 
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инзор, ки «мусалмон шав ва аз ин њама њарбу ранљ ва зиён иман 
бош». Нандо љавоб бидод, ки «маро бо ту љуз њарб коре нахоњад 
буд». 

Ва чунин шунидам аз баъзе сиќот, ки амир Ямину-д-давла, 
рањмату-л-Лоњ, он рўз бар болое шуд ба назораи сипоњи Нандо 
ва нигоњ кард, як љањон хаймаву харпушта ва саропарда дид ва 
сувору пиёдаву фил. Пашемонигуна андар дили ў омад. Пас 
истиъонат хост аз Эзад, таъоло, то ўро зафар дињад ва чун шаб 
андар омад, Эзад, таъоло, раъабе ва фазаъе андар дили Нандо 
афганд ва лашкар бардошту бигурехт. Ва рўзи дигар амир 
Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, расул фиристод. Чун расул ба 
лашкаргоњи Нандо омад, дайёр надид. Њама олат бар љой 
гузошта ва мардум рафта ва сутуру фил бибурда. Расул бозомад 
ва амир Мањмудро хабар бидод. Бифармуд, то камингоњњо 
биљустанд ва пайи лашкар нигоњ карданд, њама рафта буданд. 
Амир Ямину-д-давла Худойро, азз ва љалл, шукр кард ва 
бифармуд, то лашкаргоњи Нандоро ѓорат карданд ва моли бисёр 
аз њар љинс ѓорат шуд ва аз он љо сўйи Ѓазнин бозгашт бо зафару 
фирўзї. Ва андар роњ бешае пеш омад, лашкар андар беша 
шуданд. Понсаду њаштод фили Нандоро андар он беша ёфтанд, 
њамаро биронданд ва ба лашкаргоњ оварданд. 

Пас хабар оварданд амир Ямину-д-давларо, ки ду дара аст, 
якеро Ќирот гўянд, дудигарро Нур212 ва љойњои муњкам аст ва 
мардуми он кофару бутпараст. Ва Ямину-д-давла ќасди он 
дарањо кард бо сипоњи хеш. Бифармуд, то коргарони анбўњ аз 
оњангарону дурудгарон ва сангшикан бо лашкар бирафтанд, то 
роњњоро њамеперостанд ва дарахтон њамебуриданд ва санг 
њамешикастанд. Ва чун он љо расиданд, аввал ќасди Ќирот 
карданд. Ва Ќирот љойи муназзањ аст ва мардумонаш шедпараст 
ва њавои он сардсер ва мева фаровон. Ва чун шоњи Ќирот хабар 
ёфт, пеш омаду тоат намуд ва зинњор хост. Амир Мањмуд, 
рањмату-л-Лоњ, ўро пазируфт ва некуйї кард ба љойи ў ва шоњи 
Ќирот мусалмон шуд ва бисёр мардум аз Ќирот мусалмон 
шуданд ба табаъияти он шоњ ва устодонро бипазируфтанд ва 
оѓозиданд шароит омўхтан ва шариъатро варзидан. 

Аммо мардумони Нур тамарруд карданд. Пас амир Мањмуд, 
рањмату-л-Лоњ, бифармуд мар њољиб Алї ибни Эларслон ал-
Ќарибро то ба Нур шуд ва онро фатњ кард ва ќалъа бино кард ва 
мар Алї ибни Ќадар Роњуќро кутволии он ќалъа бидод. Ва 
бифармуд, то ба унфу икроњ ва ба шамшер ислом андар гардани 
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эшон кард ва эшон тобиъан ав макруњан он бипазируфтанд ва 
ислом андар он диёр ошкоро шуд. Ва ин фатњи Нур ва Ќирот 
андар санаи ањадї ашр ва арбаъмоъа (411 њ.) буд. 

Ва чун санаи аснї ашр ва арбаъмоъа (412 њ.) андар омад, 
ќасди Кашмир кард ва њисори Луњаркутро андар печид ва як моњ 
он љо муќом кард ва аз он ки он ќалъа бисёр маниъ ва муњкам 
буд, натавонист гушод. Ва андар ин сол амир Наср ибни 
Носириддин, рањмату-л-Лоњ, фармон ёфта буд ва амир Юсуф 
ибни Носириддин, рањмату-л-Лоњ, бо Ямину-д-давла рафта буд. 
Ва чун ќалъаи Луњаркут гушодан мумкин нагашт, аз он дара 
берун омад ва бар љониби Луњур ва Токишар бирафт ва лашкар 
пароганд, то андар он кўњпояњо њаме ѓазв карданд. Ва чун бањор 
омад, рўй сўйи Ѓазнин нињод. 

Ва чун санаи салас ашр ва арбаъмоъа (413 њ.) андар омад, 
амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, ќасди вилояти Нандо кард. Ва чун 
ба ќалъати Гуволиёр расид, он ќалъаро андар печид ва њисор 
кард ва лашкарро фармуд, то њама њаволии он бигирифтанд. Ва 
аз он ки ќалъа бас маниъу муњкам буд ва бар санги хора нињода 
буд ва аз маниъї, ки буд, њаффор ва тирандозро бар он даст 
набуд ва мумкин нагашт њамеситадани он њисор, амир Мањмуд, 
рањмату-л-Лоњ, чањор шаборўз андар он бимонд. 

Пас солори њисор кас фиристоду сулњ љуст ва сию панљ фил 
бидод, то лашкари Ямину-д-давла аз он љо бозгаштанд ва сўйи 
Коланљар рафтанд, ки ќалъаи Нандо буд ва Нандо андар он 
ќалъа буд бо њамаи њашаму њошия ва хешон. Ва амир Мањмуд, 
рањмату-л-Лоњ, бифармуд, то њама гирдогирди ќалъа лашкари ў 
фуруд омаданд. Ва тадбирњо њамекард, аз он ки ин ќалъа бар 
љойи сахт баланд ва маниъ буд, чунонки њилатро ва мардиро 
бад-ў роњ набуд ва низ бинои њисор бар санги хора буд, ки њафр 
кардан ва буриданро ваљњ набуд ва тадбир дигар даст надод, 
фуруд нишаст ва чанд рўз бимонд бар он љо. Чун Нандо нигоњ 
кард ва он лашкари анбўњ бидид, ки њама роњњо бигирифта 
буданд, пас расулон андар миён кард, то андар маънии сулњ 
сухан гуфтанд ва бар он нињоданд, ки Нандо љизя бидињад ва 
андар ољил њадя бар расм бифиристад ва сесад фили хиёра 
бидињад. Ва Нандо бад-ин сулњ шодмона гашт ва дарваќт сесад 
филро бифармуд, то бе филбонон аз ќалъат берун ронданд. Ва 
амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, бифармуд, то туркон ва 
лашкариён андар уфтоданд ва он филонро бигирифтанд ва 
барнишастанд. Ва ањли њисор наззора њамекарданд, сахт аљаб 
доштанд аз далерии эшон. 



220 

Пас Нандо шеъре гуфт амир Мањмудро ба луѓати њиндувї ва 
ба наздики ў фиристод. Амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, фармуд, 
то он шеърро бар њамаи шуъарои њиндувон ва порсиён ва тозиён 
арза карданд. Њама биписандиданд ва гуфтанд, сухан аз ин 
балиѓтар ва баландтар натавон гуфт ва амир Мањмуд бад-он 
ифтихор кард ва фармуд, то маншуре набиштанд Нандоро ба 
аморати понздањ ќалъа ва ба наздики ў фиристоданд. Гуфт: «Ин 
силлати он шеър аст, ки аз бањри мо гуфтї». Ва бо он бисёр чиз 
фиристод аз зароиф ва љавоњир ва хилъатњо. Ва Нандо њамчунон 
бисёр молу љавоњир фиристод. Ва амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, 
бо фатњу зафар аз он љо бозгашт ва ба Ѓазнин омад. 

Ва андар санаи арбаъ ашр ва арбаъмоъа (414 њ.) бифармуд, 
то лашкарро таъбия карданд, панљоњу чањор њазор сувор омад. 
Ба дашти Шобњор ба арзагоњ њозир омаданд, берун аз сувороне, 
ки ба атрофи мамлакат буданд ва шањнагони навоњї буданд. Ва 
њазору сесад фил бо баргустувону олати тамом ба шумор омад, 
ки андар ин таъбия омада буд. Ва сутурро аз уштуру асп худ ќиёс 
набуд. 

Ва чун санаи хамс ашр ва арбаъмоъа (415 њ.) андар омад, 
амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, ќасди Балх кард, ки он љо шавад 
ва зимистон бибошад. Ва чун ба Балх расид, ба њар ваќт 
мутазаллимони Алї Тегин аз љониби Мовароуннањр ба наздики 
вай њамеомаданд ва аз Алитегин тазаллум њамекарданд, ки 
норавоињои бисёр мекунад ва мардумонро њаме ба дард дорад ва 
бар раъоё ва ањли салоњ аз вай ранљ аст. Ва чун тазаллум бисёр 
шуд, амир Мањмуд ќасд кард, ки он њисбат бикунад ва он 
мусалмононро аз он ранљу балоњо бирањонад. Ва низ орзуаш буд, 
ки аз Љайњун гузора шавад ва он диёрро мутолиъа кунад ва 
андар он тадбир истоду гуфт: «Агар ба каштї бигзарем, бошад 
ки халале уфтад» Ва чанд гоњ андар он буд, то олати он 
бисохтанд ва он чунон буд, ки бифармуд, то занљирњои сатир 
сохтанд, нару мода, њар яке миќдори араш ва cе араш ва њама 
занљирњоро андар чарми гов гирифт ва каштињо биёварданд ва 
андар арзи Љайњун бар якдигар бибастанд бад-он занљирњои 
нару мода ва бар ќаринњое, ки андар каштињо таркиб карда 
буданд ва аз Систон лифњои ќавї оварда буданд, чунонки њар 
лиферо уштуре бардошта буд ва бад-он лифњо каштињоро низ 
бибастанд ва таљвифњои каштиро ба њашв биёганданд, чунонки 
сувор ва пиёда ва уштуру астар ва хар осон бар он љо битавонист 
гузашт. Ва пас лашкарро бар ин пул гузора кард ва худ гузора 
шуд. 
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Ва чун хабари Ямину-д-давла ба Мовароуннањр расид, 
њазоњиз андар ањли он диёр уфтод ва мулуки он диёр мутањайир 
шуданд. Аввал касе амири Чаѓониён буд, ки ба хидмати ў омад 
бо њамаи лашкари хеш ва худро арза кард ва хидмате, ки 
тавонист бикард. Пас хоразмшоњ њољиб Алтунтош бо њамаи 
лашкари хеш ба наздики амир Мањмуд омад. Ва пас амир 
Мањмуд бифармуд, то саропардаи бузург бизаданд, чунонки дањ 
њазор суворро андар он саропарда љой буд ва яке саропардаи 
дигар хоссаи ў аз дебои шуштарии лаъл бизаданд ва ситораи ў ва 
харпушта аз дебољи насиљ. 

Пас фармуд, то лашкарро таъбия карданд, майманаву 
майсара ва ќалбу љиноњин бисохтанд ва таъбия неку биёростанд 
ва худ андар ќалб биистод. Ва фармуд, то зарродхона андар 
ќафои њар таъбия бидоштанд ва филон бо баргустувону полон 
биистониданд. Ва пас фармуд, то ба якбор буќу дабдаба ва 
дуњулу табл бизаданд ва бар пушти филон тањолї ва ойинаи 
филон ва муњраи сапед ва санкиву шандаф ва биљур бизаданд ва 
љањон аз овози эшон кар хост гашт ва мардумон мадњуш гарданд 
ва њар кас, ки аз Туркистон ва Мовароуннањр андар он 
лашкаргоњ њозир буданд, зањрашон бихоњад кафид. 

Мулоќоти Юсуф Ќадархон бо султон Мањмуд, рањмату-л-
Лоњ. Чун Ќадархон, ки солори њамаи Туркистон буд ва хони 
бузург ў буд, хабар ёфт аз гузора шудани Ямину-д-давла аз 
Љайњун, аз Кошѓар бирафт ва ќасди илтиќои амир Мањмуд кард, 
ки то биёяд ва бо вай дидор кунад ва ањд тоза кунад. Пас аз 
Кошѓар бирафт, сўйи Самарќанд омад ва аз он љо пештар омад 
бар сабили сулњу дўстї, то ба якфарсангии сипоњи амир Мањмуд 
расид ва он љо фуруд омаду саропарда бифармуд, то бизаданд. 
Ва расулон бифиристод ва амир Мањмудро, рањмату-л-Лоњ, аз 
омадани хеш хабар бидод ва иштиёќ намуд ба дидори ў. Амир 
Мањмуд њамчунон љавоби неку бидод ва љой мусаммо кард, ки он 
љо дидор кунанд. 

Пас амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, бо суворе чанд ва 
Ќадархон бо суворе чанд он љо омаданд ва чун якдигарро 
бидиданд, њар ду пиёда шуданд. Ва амир Мањмуд, рањмату-л-
Лоњ, якто гавњари бешбањо бо дасторча ба хазинадор бидода 
буд, фармуд, то дар дасти Ќадархон бидод ва Ќадархон 
њамчунин гавњаре оварда буд, аз раъаб ва фазаъ, ки бад-ў расид, 
фаромўш кард ва чун аз пеши амир Мањмуд бозгашт, ёдаш омад, 
ба дасти каси хеш фиристод ва узр хосту бозгашт. 

Ва чун рўзи дигар буд, амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, 
бифармуд, то хаймаи бузург аз дебои мансуљ бизаданд ва кор 
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бисохтанд мизбониро ва расул фиристод ва мар Ќадархонро 
мењмон хонд. 

Сифати маљлис ва мењмонї. Ва чун Ќадархон биёмад, 
бифармуд, то хоне биёростанд њарчи некутар ва амир Мањмуд, 
рањмату-л-Лоњ, бо вай ба њам дар як хон нон хўрданд ва чун аз 
хон фориѓ шуданд, ба маљлиси тараб омаданд. Маљлис ороста 
буд сахт бадиъ, аз сипарѓамњои ѓариб ва мевањои лазиз ва 
љавоњири гиронмоя ва маљлисхонњои зарину булўр ва ойинњои 
бадиъ ва наводир, чунонки Ќадархон андар он хира монд. 
Замоне нишастанд ва Ќадархон шароб нахўрд, аз он ки мулуки 
Мовароуннањрро расм нест шароб хўрдан, хосса он маликони 
туркони эшон ва замоне самоъ шуниданд ва бархост. 

Пас амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, бифармуд, то нисоре ки 
боист, њозир карданд, аз авонињои зарину симин ва гавњарњои 
гиронмоя ва зароифњои баѓдодї ва љомањои неку ва силоњњои 
бешбањо ва аспони гиронбањо бо ситомњои зарин ва ба асои 
мурассаъ ба љавоњир ва дањ модафил бо ситомњои зарин ва ба 
асоњои мурассаъ ба љавоњир ва астарони бардаъї бо њурроњо ба 
зар ва њавдаљњои астарон бо камарњо ва моњњои зарину симин ва 
љалољил ва њавдаљњое аз дебољи маснуљ ва насиљу фаршњои 
гиронмоя аз мањфурињои арманї ва ќолињои увайсї ва 
бўќаламун ва дастњои насиљ ва мансуљ ва табарњои муъалами 
муваррад ва теѓњои њиндї ва уди ќуморї ва сандалии мусфарї ва 
анбари ашњаб ва гўрони мода ва пўстњои паланги барбарї ва 
сагони шикорї ва чарѓон ва уќоби шикуњ бибода бар кулангу 
оњу ва нахчир ва Ќадархонро ба иъзозу икром бозгардонид ва 
ўро лутф бисёр кард ва узр хост. 

Ва чун Ќадархон ба лашкаргоњи худ расид ва он чандон чиз 
аз зароифу матоъ ва силоњу мол бидид, мутањайир гашт ва 
надонист, ки мукофоти он чї гуна бикунад. Пас фармуд 
хазинадорро, то дари хазина бигшод ва моли бисёр берун овард 
ва ба наздики амир Мањмуд фиристод, бо чизњое, ки аз 
Туркистон хезад, аз аспони нек бо нисор ва олати зарин ва 
ѓуломони турки бо камару кеши ба зар ва бозу шоњин ва мўйњои 
самуру санљоб ва ќоќуму рўбоњи сиёњ ва авонињо сохт аз пушт ва 
ду нешаи хуту ва тариф ва дебои чинї ва дорљошоки чинї ва он 
чи бад-ин монад. Ва њар ду малик аз якдигар људо шуданд ба 
ризо ва сулњу некуї. 

Ва чун Алитегин хабар ёфт, бигурехт ва андар биёбон шуд. 
Амир Мањмуд соњибхабарон насб кард аз љињати Алитегинро. 
Пас хабар оварданд, ки Исройил ибни Салљуќ ба љойе пинњон 
шудааст ва Ямину-д-давла касон фиристод, то ўро аз он љо берун 
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оварданд ва сўйи Ѓазнин бифиристод ва аз он љо сўйи Њиндустон 
фиристод ўро, то охири ањд он љо буд. 

Пас хабар оварданд, ки иёл ва бунаи Алитегин бар асари ў 
њаме андар биёбон бихоњад шуд. Амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, 
мар њољиб Билко тегинро ба талаби эшон бифиристод. Ў бирафт 
ва њилат кард, то зану духтарон ва бунаи Алитегинро ба даст 
кард ва пеши амир Мањмуд овард. Ва ин андар санаи ситт ва ашр 
ва арбаъмоъа (416 њ.) буд. 

Ибтидои туркони салљуќї. Ва андар ин ваќт, ки амир Мањмуд 
ба Мовароуннањр буд, фавље мардум аз солорон ва пешравони 
туркмонон пеши ў омаданд ва бинолиданд аз ситами умарои 
эшон бар эшон ва аз ранљњое, ки бар эшон њамебуд. Гуфтанд: 
«Мо чањор њазор хонаем, агар фармон бошад, худованд моро 
бипазирад, ки аз об гузора шавем ва андар Хуросон ватан созем. 
Ўро аз мо роњат бошад ва вилояти ўро аз мо фарохї бошад, ки 
мо мардумони даштием ва гўсфандони фаровон дорем ва андар 
лашкари ў аз мо анбўњї бошад». Амир Мањмудро, рањмату-л-
Лоњ, раѓбат уфтод, ки эшонро аз об гузора орад. Пас дили эшон 
гарм кард ва эшонро умедњои неку намуд ва мисол бидод, то аз 
об гузора оянд. Ва эшон ба њукми фармони ў чањор њазор хона аз 
марду зан ва кўдаку буна ва гўсфанду уштур ва аспу сутурон, ба 
тамомї аз об гузора омаданд ва андар биёбони Сарахс ва 
Фарова ва Бовард фуруд омаданд ва харгоњњо бизаданд ва њамон 
љо њамебуданд. 

Ва чун амир Мањмуд аз об гузора омад, амири Тўс, 
Абулњорис Арслон ал-Љозиб пеши ў омад, гуфт, «ин 
туркмононро андар вилоят чаро овардї, ин хато буд, ки кардї, 
акнун ки овардї, њамаро бикуш, ё ба ман дењ, то ангуштњои нари 
эшон бибуррам, то тир натавонанд андохт». Амир Мањмудро, 
рањмату-л-Лоњ, аз он аљаб омад, гуфт: «Берањм мардї ва сахт 
ситабрдилї». Пас амири Тўс гуфт: «Агар накунї, бисёр 
пашемонї хурї». Ва њамчунон буд ва то бад-ин ѓоят њанўз ба 
салоњ наёмада аст. 

Ва амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, аз Балх ба Ѓазнин омад ва 
тобистон он љо бибуд ва чун зимистон омад, бар урфу одати хеш 
сўйи Њиндустон рафт ба ѓазо. 

Ва пеши ў њикоят карданд, ки бар соњили дарёи Муњит шањре 
аст бузург ва онро Суманот гўянд ва он шањр мар њиндувонро 
чунон аст, ки мар мусалмононро Макка ва андар ў бут бисёр аст 
аз зару сим. Ва Манотро, ки ба рўзгори сайиди олам, салла-л-
Лоњи алайњи ва саллам, аз Каъба ба роњи Адан гурезониданд, 
бад-он љост ва онро ба зар гирифтаанд ва гавњарњо андар ў 
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нишонда. Ва моле азим андар хазинањои он бутхона нињодаанд. 
Аммо роњи ў сахт пурхатар асту махуф ва бо ранљи бисёр. Ва чун 
амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, ин хабар бишнид, ўро раѓбат 
уфтод, ки бад-он шањр шавад ва он бутонро ночиз кунад ва ѓазве 
бикунад. 

Ва аз Њиндустон рўй сўйи Суманот нињод ба роњи Нањрвола 
ва чун ба шањри Нањрвола расид, холї карда буданд ва мардуми 
он њама бигурехта. Лашкарро бифармуд, то алаф бардоштанд ва 
аз он љо рўй ба сўйи Суманот нињод.  Ва чун наздики шањр 
расид ва он лашкарро шаманон ва барањманон бидиданд, њама 
ба парастиши бутон машѓул гаштанд ва солори он шањр аз шањр 
берун омад ва андар каштї нишастанд бо иёлу бунаи хеш ва 
андар дарё шуданд ва бар љазира фуруд омаданд ва њамебуданд. 
Ва то лашкари ислом аз он диёр нарафтанд, эшон аз он љазира 
берун наёмаданд. 

Ва чун лашкари ислом наздики шањр омаданд, мардуми 
шањрро дар њисор гирифтанд ва ба њарб бипайвастанд ва басе 
рўзгор нашуд, ки њисор бигушоданд ва лашкари амир Мањмуд 
андар уфтоданд ва куштане карданд њарчи мунакиртар ва бисёр 
куффор кушта шуданд. Ва амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, 
бифармуд, то муаззин бар сари дењра213 бишуд ва бонги намоз 
бидод ва он бутонро њама бишикастанду бисўхтанд ва ночиз 
карданд. Ва он санги Манотро аз бех барканданд ва пора-пора 
карданд ва баъзе аз ў бар астар нињоданд ва ба Ѓазнин оварданд 
ва то бад-ин ѓоят бар дари масљиди Ѓазнин афганда аст. Ва ганље 
буд андар зери бутон, он ганљро бардошт ва моле азим аз он љо 
њосил кард, чи бутони симин ва чавоњири эшон ва чи ганљ аз 
дигар ѓаниматњо. 

Ва аз он љо бозгашт ва сабаб он буд, ки Бањимдев214, ки 
подшоњи њиндувон буд, ба роњ буд ва амир Мањмуд гуфт, ки 
набояд, ки ин фатњи бузургворро чашм расад. Аз роњи рост 
наёмад. Далели он роњ гирифт ва бар роњи Мансура ва соњили 
љайњун215, рўй сўйи Мултон нињод ва андар он роњ бар 
лашкариён ранљи бисёр расид, чи аз ваљњи хушкии биёбон ва чи 
аз љитони Синд ва аз њар навъе ва мардуми бисёр аз лашкариёни 
ислом андар он роњ њалок шуданд. Бештар аз сутурон њалок 
шуданд, то ба Мултон расиданд. Ва аз он љо рўй ба Ѓазнин 
нињоданд ва амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, ба Ѓазнин омад бо 
лашкари хеш андар санаи сабъ ашр ва арбаъмоъа (417 њ.). 
                                                 

213 Дайра (Деҳра дар санскрит ба маънии маъбад ва бутхона аст (А.Ҳ.)  
214 падимдев 
215 Мурод дарёи Синд аст (А.Ҳ.) 
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Ва њам андар ин сол расулон омаданд аз наздики Ќатохон216 
ва Уйѓурохон ба сўйи амир Мањмуд. Пайѓомњои неку оварданд 
ва хештанро ба хидмат арза карданд ва илтимос намуданд, ки 
«хоњем миёни мо васлат бошад». Ва амир Мањмуд эшонро, 
бифармуд, то неку фуруд оварданд ва пас пайѓоми эшонро љавоб 
доданд, ки «мо мусалмонем ва шумо кофаронед ва моро нашояд 
хоњару духтари хеш ба шумо додан, агар мусалмон шавед, 
тадбири он карда ояд». Ва расулонро бар сабили хубї 
бозгардонид. 

Ва андар шаволи санаи сабъ ашр ва арбаъмоъа (417 њ.) , 
номаи ал-Ќодир Биллоњ омад бо ањду ливои Хуросон ва 
Њиндустон ва Нимрўзу Хоразм мар амир Мањмудро ва 
фарзандон ва бародарони ўро лаќабњо нињода. Аммо амир 
Мањмудро «Кањфу-д-давлат ва-л-ислом» ва амир Масъудро 
«Шањобу-д-давлат ва љамолу-л-миллат»» ва амир Муњаммадро 
«Љалолу-д-давлат ва љамол-у-миллат» ва амир Юсуфро «Азуду-
д-давлат ва муаййиду-л-миллат». Ва нома набишта буданд ва 
андар нома гуфта буд, ки «њар кас ки ту хоњї, валиањди хеш кун 
ва ихтиёри ту иттифоќи мост». Ва бар он ѓазоњо, ки амир 
Мањмуд карда буд, Ќодир ўро шукри бисёр карда буд ва ўро 
бисёр ситуда. Ва расидани ин ањду ливо ва алќоб ба Балх буд. 

Ва амир Мањмудро, рањмату-л-Лоњ, аз љињати љитони 
Мултон ва бањотияи соњили Сайњун217 ѓазабе азим андар дил буд, 
бад-он беадабињо, ки андар роњи Суманот карда буданд ва хост, 
ки мукофоти он бикунад ва эшонро молише дињад. Пас чун 
санаи самон ашр ва арбаъмоъа (418 њ.) андар омад, мартабаи 
дувоздањум лашкар љамъ кард ва рўй сўйи Мултон нињод. Ва чун 
ба Мултон расид, бифармуд, то њазору чањорсад каштии нек 
бисохтанд ва бифармуд, то бар њар каштї се шохи тези ќавии 
оњанин таркиб карданд, яке аз пеш бар пешонии каштї ва ду бар 
пањлўи каштї ва њар шохе ба ѓоят ќавї ва тезкарда, чунонки ба 
њар љой аз он шох бизадї, агарчи ќавї чиз будї, онро бидаридї 
ва бишикастї ва ночиз кардї. Ва ин њазору чањорсад каштиро, 
бифармуд, то бар рўйи оби Сайњун афганданд ва андар њар 
каштї бист мард бо тиру камон ва ќорураву нафт ва сипар 
биншонд. Ва чун љитон хабари омадани амир Мањмудро 
бишуниданд, бунаро бигирифтанд ва ба љазирањои дурдаст 
бибурданд ва худ љарида биёмаданд бо силоњњо ва чањор њазор 
каштї барафганданд ва баъзе гўянд, њашт њазор. Андар њар 

                                                 
216 Ќабохон  
217 Мурод дарёи Синд аст (А.Ҳ.)  
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каштї мардуми анбуњ биншаст бо силоњи тамом ва рўй ба њарб 
нињоданд. Ва чун андар баробари њамдигар омаданд, 
тирандозони лашкари ислом тир њамеандохтанд ва наффотон 
оташ њамеандохтанд. Ва чун каштии мањмудиён наздики каштии 
љитон расидї, шохе бизадї ва каштии љитонро хурд бишикастї 
ва ѓарќа гаштї. Ва њам бар ин гуна њарб њамекарданд, то 
каштињои љитон бишикаст, ё ѓарќа шуд ё њазимат шуд. Ва бар 
соњили Сайњун сувору пиёда ва фил гирифта буд, то њар чи аз об 
бурун шудї, он сувору пиёда ўро гирифтї ва бикуштї. Ва аз он 
љо бар соњили Сайњун њамчунон њамерафтанд, то бар бунаи эшон 
расиданд ва бунаро ѓорат карданд ва бардаи бисёр ёфтанд ва аз 
он љо бо зафару фирўзї рўй ба Ѓазнин нињоданд. 

Ва чун санаи самон ашр ва арбаъмоъа (418 њ.) ба охир расид, 
мардумони Нисо ва Бовард ва Фарова ба даргоњ омаданд ва аз 
фасоди туркмонон бинолиданд ва аз дастдарозии эшон, ки андар 
он диёр њамекарданд. Ва амир Мањмуд нома фармуд набиштан 
сўйи амири Тўс Абулњорис ал-Љозиб, рањмату-л-Лоњ, ва ўро 
мисол бидод, то он туркмононро молиш дињад ва дасти эшон аз 
раъоё кўтоњ кунад. Ва амири Тўс бар њукми фармон бар эшон 
тохтан бурд. Ва туркмонон анбўњ шуда буданд, пеши ў омаданд 
ва њарб карданд ва бисёр мардум бикуштанд ва бисёрро маљрўњ 
карданд. Ва ба чанд дафъат амири Тўс бар эшон тохтан бурд, њеч 
натавонист кард ва он тазаллум ва шикоят аз даргоњи амир 
Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, њеч гуна бурида нагашт. Пас нома 
фармуд сўйи амири Тўс ва ўро маломат кард ва ба аљз мансуб 
кард. Амири Тўс љавоб набишт, ки «туркмонон сахт ќавї 
гаштаанд ва тадоруки фасоди эшон љуз ба роят ва рикоби хосса 
натавон кард. Агар худованд ба тани хеш наёяд ба талофии ин 
фасод, эшон ќавитар гарданд ва тадорук душвортар гардад». 

Ва чун амир Мањмуд, ин номаро бихонд, тангдил шуд ва низ 
ќарор накард ва лашкар бикашид ва андар санаи тисъ ашр ва 
арбаъмоъа (419 њ.) аз Ѓазнин њаракат кард, сўйи Буст рафт ва аз 
он љо сўйи Тўс кашид. Ва амири Тўс ба истиќбол омад ва хидмат 
кард. Ва чун амир Мањмуд аз вай бипурсид, сурати њоли 
туркмонон ба њаќиќат бознамуд. Пас амир Мањмуд, рањмату-л-
Лоњ, бифармуд, то фавље анбўњ аз лашкар, бо солоре чанд, бо 
амири Тўс бирафтанд ба њарби туркмонон ва чун ба наздики 
работи Фарова расиданд, андар муќобили якдигар омаданд. Ва 
туркмонон далер гашта буданд, љанг бипайвастанд ва лашкар 
чун чира шуд ва бар эшон зафар ёфтанд, шамшер андар 
нињоданд ва чањор њазор сувори маъруф аз туркмонон 
бикуштанд ва бисёреро дастгир карданд ва боќї ба њазимат 
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рафтанд сўйи Балхон ва Дањистон ва фасоди ишон андар он 
вилоят сањлтар гашт. 

Ва чун амир Мањмудро, рањмату-л-Лоњ, дил аз фасоди 
туркмонон фориѓтар гашт, ќасди Рай кард ва рўй сўйи Гургон 
нињод ва ба роњи дараи Динорзорї218 ба Гургон шуд ва аз он љо 
сўйи Рай кашид. Ва чунин гуфт маро муътамаде, ки амир 
Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, мар Эку тегин ал-њољибро бо ду њазор 
сувор аз Нишобур сўйи Рай бифиристод ва њеч мисол надод ва 
чун Эку тегин ба ду манзил расид, бад-ў нома набишт, ки «ќарор 
кун, то Ѓозї њољиб ба ту расад, бо ду њазор сувор». Ва Ѓозиро 
њам мисол надод. Ва чун эшон ду тан ба панљ манзилї расиданд, 
нома кард ба эшон, ки «ќарор кунед, то Алї њољиб ба шумо 
расад». Ва Алї њољибро мисолњо бидод ва чањор њазор сувор бо ў 
бифиристод ва чун Алї њољиб он љо расид, лашкар таъбия кард, 
маймана ба Элку тегин ва майсара ба Ѓозї њољиб ва худ андар 
ќалб ва њам бар он таъбия њамешуданд то дари Рай. 

Ва чун хабар ба амири Рай шоњаншоњ Маљду-д-давла 
Абутолиб Рустам ибни Фахру-д-давла расид, пиндошт, ки амир 
Мањмуд ба тани хеш омадааст. Пас Абутолиб бо сад сувор аз 
њашам ва хешону наздикони хеш берун омад. Бо пиёдае чанд аз 
рикобдор ва сипаркаш ва жубиндор ва он чи бад-он монад. Ва 
чун Алї њољиб ўро бидид, кас фиристод, гуфт: «фуруд бояд омад, 
то пайѓоме ки дорам, бигзорам». Дарваќт Маљду-д-давла расид, 
то харпуштањо ва хайма бизаданд ва фуруд омаданд. Ва Алї 
њољиб фармуд, то дарњои шањр бигирифтанд ва њеч касро рањо 
накарданд ва нагузоштанд, ки аз дари шањр кас берун омадї ва ё 
дар шањр шудї, то хабар Маљду-д-давларо пўшида бимонад. 

Ва Алї њољї ўро андар он харпушта мавќуф кард ва силоње, 
ки бо вай оварда буданд, њама бистад ва Абутолиб чањор рўз 
андаруни хайма мавќуф буд ва њољиб Алї сўйи Ямину-д-давла 
нома набишт ва аз сурати њол хабар бидод ва љавоб бозомад. 
Пас Абутолибро бо шаст марди дигар бар сари уштур нишонд ва 
ба наздики амир Мањмуд фиристод, то ўро сўйи Ѓазнин бурданд 
ва то охири ањди ў он љо бимонд. Ва амир Ямину-д-давла ба Рай 
омад ва шањр бигирифт бе њеч ранљу такаллуф ва хазинањои 
Бўяиён, ки андар солњои бисёр нињода буданд, њама бардошт. 
Моле ёфт, ки онро ададу мунтањо падид набудї. 

Ва чунин хабар оварданд амир Мањмудро, рањмату-л-Лоњ, ки 
андар шањри Рай ва навоњии он мардумони ботинї ва ќаромата 
бисёранд. Бифармуд, то касонеро, ки бад-он мазњаб муттањам 

                                                 
218 Динордорї 
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буданд, њозир карданд ва сангрез карданд ва бисёр касро аз ањли 
он мазњаб бикушт ва баъзеро бибаст ва сўйи Хуросон фиристод, 
то мурдан андар ќалъањо ва њабсњои ў буданд. Ва чанд гоњ ба Рай 
ќарор кард, то њамаи шуѓлњои он подшоњиро низом бидод ва 
кордорон насб кард. Ва он вилояти Рай ва сипоњон ба амир 
Масъуд, рањмату-л-Лоњ, супурд ва худ сўйи Ѓазнин бозгашт. Ва 
фатњи Рай андар љимоди-л-аввали санаи ишрин ва арбаъмоъа 
(420 њ.) буд. 

Ва мар амир Мањмудро, рањмату-л-Лоњ, иллати диќ падид 
кард ва чанд гоњ бар он баромада буд ва иллат ќавї гашт ва њар 
рўзе амир Мањмуд аз он иллат заъифтар њамешуд ва њам бар он 
нолонї хештанро ба такаллуфу њилат ќавї њамедошт ва чунон 
намуд ба мардумон, ки ўро ранље ва беморие нест ва њам бар он 
њол ба Хуросон омад ва ба Балх рафт ва зимистон он љо бибуд. 
Ва чун ваќти бањор омад, нолонї бар вай сахт ќавї гашт ва рўй 
сўйи Ѓазнин нињод ва чанд рўз дар Ѓазнин бибуд. Ва њарчанд 
њилат кард, хештанро андар натавонист ёфт ва ба ѓоят заъиф 
гашт ва аљал фароз омад ва њеч гуна бар љома нахуфт, илло ки 
њамчунон нишаста њамебуд ва андар он њол љон бидод, рањмату-
л-Лоњи алайњ, наввар њафрата. 

Вафоти амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, рўзи панљшанбе буд, 
бисту сеюми моњи рабиъ-ул-охираи санаи ањадї ва ишрин ва 
арбаъмоъа (421 њ.) ва ба марги ў љањоне рўй ба вайронї нињод ва 
хасисон азиз гаштанд ва бузургон залил шуданд. 

Вилояти амир Љалолу-д-давлат ва љамолу-л-миллат 
Абумуњаммад Муњаммад ибни Ямину-д-давла, рањмату-л-Лоњи 
тоъоло алайњо. Ва чун амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, фармон 
ёфт, амир Масъуд, рањмату-л-Лоњ ба Сипоњон буд ва амир 
Муњаммад, рањмату-л-Лоњ, ба Гузгонон буд. Пас Алї ибни 
Эларслон ал-њољиб, ки хеши амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, буд, 
шуѓли сиёсатро неку забт кард ва ањволи подшоњиро барќарор 
бидошт ва нагузошт, ки њеч кас бар касе афзyнї кунад ва шањри 
Ѓазнин чунин шуд, ки ба масал гургу меш ба њам об хурад. Ва кас 
фиристоду амир Муњаммадро, рањмату-л-Лоњ, биёвард. Ва ба 
аморат биншаст бар љойи падар ва аввал кор мазолиме сохт ва 
сухани мутазаллимон бишнид ва доди эшон аз якдигар бистад. 

Ва пас андар љароид ва дафтарњои навоњї бифармуд, то 
нигоњ карданд ва њар љой, ки хароб буд ва ба сабаби хирољи он 
ва бар худовандони љой ранљ буд, он хирољро назар кард ва 
раъоёро таъаллуф кард. Ва бифармуд, то дари хазинаро 
бигшоданд ва њамаи њашаму лашкариёнро аз вазиъу шариф ва 
маљњулу маъруф хилъат ва силлат бидод. Ва сипањсолорї бар 
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амми хеш Абуяъќуб Юсуф ибни Носириддин, рањмату-л-Лоњ, 
бидошт ва ўро хилъати неку бидод ва моле азим силат бидод. Ва 
мар Хоља Абусањл Ањмад ибн ал-Њасан ал-Њамдувиро ба вазорат 
биншонд ва корњо ба тадбири ў кард. Ва корњои вилоят бигшод 
ва айш бар мардумон хуш гашт ва нархњо арзон шуд ва 
лашкарию бозорї ба якбор масрур гаштанд. Ва чун хабари 
тавонгарї ва фарохии Ѓазнин ба шањрњо расид, бозаргонон аз 
љоњои дурдаст рўй ба Ѓазнин нињоданд ва аз њамаи матоъ ва 
ахриёни бозоргонї биёварданд ва нархњо фуруд омад ва арзон 
гашт. 

Ва бо ин њама некуї, ки ў ба љойи раъият ва лашкарї кард 
њашам ва раъоёро майл ба амир Шањобу-д-давла Абусаъид 
Масъуд ибни Ямину-д-давла алайњимо буд ва ўро хостанд. 

Ва чун панљоњ рўз аз вафоти амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, 
бигзашт, амир Аёз бо ѓуломон тадбир кард ва аз эшон байъат 
ситад бар рафтан ба сўйи амир Масъуд, рањмату-л-Лоњ ва њама 
иљобат карданд ва савгандон хўрданд. Ва кас фиристод ба 
наздики Абулњасан Алї ибни Абдуллоњ, ки ўро Алии Доя 
гуфтандї ва Алии Доя иљобат кард ба рафтан сўйи он лашкар. 
Ва рўзи дигар ѓуломони сарой берун омаданд ва ба сутургоњ 
рафтанд, аспон бигшоданд ва барнишастанд бо силоњњои тамом 
ва рўёрўй аз дари кўшк берун омаданд ва њамчунон ба мукобира 
бирафтанд ва сўйи Буст шуданд. 

Ва чун хабар ба амир Муњаммад, рањмату-л-Лоњ, расид, 
лашкарро аз паси эшон бифиристод ва аз љумлаи њашам, 
Сундњарой, ки сипањсолори њиндувон буд, бо сувори чанд бар 
асари эшон бирафт ва эшонро андар ёфту баровехт. Ва ѓуломон 
њарб карданд ва бисёр њиндуро бикуштанд ва Сундњарой низ 
кушта шуд. Ва бисёре аз ѓуломони сарой кушта шуданд ва 
сарњои эшон пеши амир Муњаммад оварданд. Ва Абулнаљм Аёз 
ибни Аймоќ ва Алии Доя њамчунон бо он ѓуломони анбўњ ба 
таъљил њамерафтанд, то њама ба Нишобур пеши амир Масъуд, 
рањмату-л-Лоњ, омаданд ва чун амирро бидиданд, њама намоз 
бурданд ва хидмат карданд ва бар вай ба подшоњї салом 
карданд. Ва эшонро бипазируфт ва неку гуфт ва узр хосту аз роњ 
бипурсид ва умедњои неку кард. 

Ва амир Муњаммад андар Ѓазнин фурў нишаст ва даст ба 
тарабу нишот бурд ва ба шароб хўрдан машѓул гашт, то 
наздикони ў мар ўро гуфтанд, ки «ин њама хатост, ки њаме ту 
кунї ва оммаи мардумон туро андар забон гирифтаанд ва бад-ин 
ки ту мекунї, туро накўњиш њамекунанд, ки хасми ту аз Ироќ 
биёмад ва ќасди ту кард ва ту аз вай ѓофил, рўй ба шаробу 
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худкомї овардаї. Агар пеши ў боз нашавї, ин подшоњї аз ту 
бишавад». 

Ва чун чањор моњ аз подшоњии ў бигзашт, амир Муњаммад, 
рањмату-л-Лоњ, ќасди рафтан кард ва бифармуд, то саройпарда 
бар љониби Буст берун бурданд ва бизаданд ва лашкарро силат 
бидод ва пас бо лашкре ороста ва тавонгар аз Ѓазнин берун 
рафт. Ва чун ба Тегинобод расид, њамаи сарон ва солорони 
лашкар гирд омаданд ва сўйи вай пайѓом бидоданд, ки «моро 
мебарї пеши хасм, ки њамаи љањон шиъа ва мутобиъи ўянд ва мо 
яќин донем, ки ту бо вай муќовимат натавонї кард. Савоб он 
аст, ки ту ба љой бинишинї, то мо пеши ў равем ва узри хеш 
бихоњем ва сухани ту бигўем, то дил бар мо хуш кунад ва аз ту 
низ хушнуд гардад ва туро ба наздики хеш хонад ва туву мо аз 
вай ба љон иман гардем». 

Ва чун амир Муњаммад, рањмату-л-Лоњ, дид, ки њамаи 
лашкар бигаштанд, донист, ки инро љабр натвон кардан ва љуз 
иљобат илољ нест. Дарваќт бад-он чи хостанд, иљобат кард. Ва 
ўро бар ќалъаи Рухаљ оварданд ва биншонданд ва пас амир 
Юсуф ва Алї њољиб ва он бузургон ва солорон хазинањо ва 
зарродхона бардоштанд ва лашкар биронданд ва рўй сўйи амир 
Масъуд, рањмату-л-Лоњ, нињоданд ва бар љониби Њирот 
бирафтанд. 

Вилояти амир Носиридину-л-Лоњ, њофизи ибоду-л-Лоњ ва 
зањири халифату-л-Лоњ Абусаъид Масъуд ибни Ямину-д-давла 
амиралмуъминин рањмату-л-Лоњи алайњимо. Ва чун Аёз ибни 
Аймоќ ва Алии Доя ба Нишобур расиданд, амир Масъуд, 
рањмату-л-Лоњ, ќавидил гашт ва бор бидод ва ба мазолим 
нишаст ва сухани раъият шунид ва инсоф аз якдигари эшон 
бистад. Ва чун рўзе чанд бигзашт, ањду ливои амиралмуъминин 
ал-Ќодир Биллоњ биёварданд ва ин ањду ливо Абусањл Мурсил 
ибни Мансур ибни Афлањи Гардезї овард. Амир Масъуд мар 
Мурсилро некуї гуфт ва умедњои неку кард ва якчанде ба 
Нишобур муќом кард ва аз он љо сўйи Њирот омад. 

Ва чун рўзе чанд ба Њирот бибуд, Алї њољиб пеши амир 
Масъуд омад, дасти ў бигирифт ва ўро аз роњ бипурсид ва 
бародари Алї, Манкитарок пеш аз вай омада буд ва амир 
Масъуд Манкитарокро њољибї бидода буд ва ба чашми эњтиром 
њаме дар ў нигарист. Ва чун Алї њољиб аз пеши амир бозгашт, 
ўро сўйи њуљра бурданд ва Манкитарок даст ба ќабзаи шамшер 
кард. Алї њољиб бонг бар вай зад, гуфт: «Худованд ва 
худовандзода ўст, њар чи фармояд, фармонбардорем». Ва пас аз 
он рўз кас он њар ду бародарро надид. 
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Ва чун њашам ва хазинањо ба наздики амир Масъуд расид, аз 
Њирот ќасди Балх кард. Ва зимистон он љо муќом кард ва 
ишѓоли мамлакатро неку забт кард. Ва ибтидои подшоњии ў 
андар шавволи санаи ањадї ва ишрин ва арбаъмоъа (421 њ.) буд. 

Аввали корњо тадбири вазир кард, то кист, ки мар вазоратро 
шояд. Њеч кас набуд кофитар ва адибтару донотар аз Хоља 
Абулќосим Ањмад ибни Маймандї, рањмату-л-Лоњ. Ва хоља 
Ањмадро ба ќалъаи љангї андар Њиндустон боздошта буданд. 
Амир Масъуд кас фиристод ва ўро аз он ќалъа берун овард. Ва 
вазорат бад-ў бидод ва ўро хилъати неку бидод ва њамаи 
тадбирњои сипоњ бад-ў бидод. 

Ва мар Њасан ибни Муњаммад ал-Миколиро боздошта буд. 
Бифармуд, то ўро мусодара карданд ва моле аз вай ба њосил 
омад. Пас бифармуд, то ўро ба шањри Балх бар дор карданд ва 
сабаб он буд, ки андар он ваќт, ки амир Њасанак аз амир 
Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, дастурї хост ва ба њаљ рафт ва чун аз 
њаљ бозомад, ба роњи Шом,- аз он ки роњи бодия шўрида буд ва 
аз Шом ба Миср рафт ва аз азизи Миср хилъат ситад, ўро 
мутањњам карданд, ки ў ба азизи Миср майл кард ва бад-ин 
туњмат раљм бар вай лозим шуд. Пас амир Масъуд бифармуд 
хўде бар сари ў нињоданд ва ўро бар дор карданд ва сангрез 
кардандаш ва пас сари ўро бардоштанд ва ба Баѓдод наздики 
Ќодир фиристоданд. 

Ва њар кас, ки амир Масъудро, рањмату-л-Лоњ, хилоф карда 
буд ва бо хасми ў мутобиќат карда буд, ба даст овард ва њар 
якеро аз эшон уќубате кард ва њамаро мустаъсил гардонид. Ва 
мар Ањмади Йинолтегини хозинро, ки хозини амир Мањмуд буд, 
бигирифт ва мусодара кард ва моле азим аз вай бифармуд 
ситадан. Ва чун мол бидод, ўро сўйи Њиндустон фиристод ва 
солории Њиндустон бад-ў бидод ва ўро ба љойи Илёруќ ал-њољиб 
он љо фиристод. Ва он ѓазабњо ва мусодара ва ранљу истихфофњо, 
ки бар Ањмади Йинолтегин расида буд, андар дили Ањмад буд, 
чун ба Њиндустон расид, сар аз итоат бикашид ва исён падид 
кард. Ва амир Носириддину-л-Лоњ бифармуд, то Абутолиб 
Рустам Маљду-д-давларо аз Њиндустон биёварданд ва ўро пеши 
хеш хонд ва некўї гуфт. Ва фармуд то њам ба Ѓазнин аз бањри ў 
љой сохтанд ва мисол бидод, то ба њар ваќт ба хидмати даргоњ 
њамеояд. Ва то охири умр ба Ѓазнин буд. 

Ва андар ин ваќт Њусайн ибни Маъдон, ки амири Мукрон 
буд, биёмад ва аз бародари хеш Абуласкар шикоят кард ва гуфт: 
«Подшоњї фуруд гирифта аст ва њаќќи ман бибурда аст ва 
инсофи ман менадињад». Пас амир Носириддину-л-Лоњ мар 
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Тоши фаррошро мисол дод ва бо ў бифиристод, то ба Микрон 
шуд ва инсоф аз бародари ў биситад ва мар Њусайнро ба вилоят 
биншонд. 

Пас амир Масъуд рањмату-л-Лоњ, аз Балх ќасди Ѓазнин кард 
ва чун мардумони Ѓазнин ин хабар бишниданд, бисёр шодї 
карданд ва њама ба тарабу шодї машѓул гаштанд ва бозорњо 
ойин бастанд ва мутрибон берун бурданд ва чанд рўз он љо 
бибуданд ва шаборўз њаме тараб карданд ва интизори омадани 
Носиридину-л-Лоњ, рањмату-л-Лоњ, аъёну руасо ва пешравони 
шањр њама ба истиќбол рафтанд ва хидмат карданд ва шодї 
намуданд. Ва чун ба Ѓазнин расид, мардумони Ѓазнин дирамрезу 
диноррез карданд. Ва дигар рўз, ки биншасту бор бидод, 
њамеомаданд ва нисорњо њамеоварданд расм-расм. Ва амир 
Масъуд, рањмату-л-Лоњ, њамчунон њамаро лутф кард ва неку 
гуфт ва умедњои неку кард ва њамаи мардуми Ѓазнин ба якбор 
забон бигушоданд ва ўро санои бисёр гуфтанд ва дуо карданд ва 
аз Худой, азз ва љалл, баќои давлати ў хостанд ва хидмат 
карданду бозгаштанд. 

Ва чун дили амир аз хидмати Ѓазнин фориѓтар гашт, ўро 
нишоти Омул ва Сипоњон ва Рай хост ва ќасди он љо кард. Ва 
чун ба Њирот расид, фарёдхоњон аз Сарахсу Бовард омаданд ва 
аз туркмонон бинолиданд. Пас амир Масъуд, рањмату-л-Лоњ, 
солореро номзад кард, бо лашкари анбуњ, мар Абусаъд Абдус 
ибни Абдулазизро бифиристод ба кадхудойї ва тадбири он 
лашкар ва ин андар санаи аснї ва ишрин ва арбаъмоъа (422 њ.) 
буд. 

Чун лашкар ба туркмонон расиданд, ба Фарова биёвехтанд 
ва њарб карданд ва бисёр мардум кушта шуданд. Ва туркмонон 
бунаву иёл бардоштанд ва сўйи Балхон бифиристоданд. Ва 
суворони љарида биистоданд ва њар рўз фављ-фављ њамеомаданд 
ва њарб њамекарданд. Ва чун якчанде буданд, ин лашкариён 
бозгаштанд. 

Ва чун санаи салас ишрин ва арбаъмоъа (423 њ.) андар омад, 
Хоља Ањмад ибн ал-Њасан, рањмату-л-Лоњ, фармон ёфт ва амири 
шањид бо мудаббирони хеш андар маънии вазир тадбир кард ва 
чанд танро ном бурданд. Иттифоќ бар Хоља Абунаср Ањмад 
ибни Муњаммад ибни Абдуссамад уфтод, ки нек марде ва доњї 
буд ва тамомхираду равшанрой ва мусиби тадбир ва чанд гоњ 
вазорат карда ба Хоразм андар ва он мамлакатро ба тадбири 
равшан ва ройи мусиб ободон гардонида буд. Пас амири шањид, 
рањмату-л-Лоњ, нома кард ва ўро аз Хоразм бихонд ва шуѓли 
тадбир бад-ў бидод ва ўро хилъате ба вољибї бидод. 
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Ва пас рўй сўйи Ѓазнин нињод ва ба мустаќарри иззи хеш боз 
биёмад. Ва андар санаи арбаъ ва ишрин ва арбаъмоъа (424 њ.) 
ќасди Њиндустон кард. Ва ќалъае буд андар дараи Кашмир, онро 
Сарсатї гуфтандї, њаме бад-он ќалъа рафт ва онро њисор кард ва 
мардумони он бисёр њарб карданд. Охир бигушод ва лашкар аз 
он ќалъа ѓанимат бисёр ёфт аз молу барда. Чун бањор андар 
омад, рўй сўйи Ѓазнин нињод. 

Ва андар санаи хамс ва ишрин ва арбаъмоъа (425 њ.) ќасди 
Омулу Сорї кард ва лашкар бар он љониб кашид ва он љо рафт 
бо лашкаре сохта ва ороста. Ва хабаре бад-он диёр расида буд ва 
њамаи мардуми он диёр мар њарбро муњайё гашта буданд ва 
лашкари анбўњ гирд карда буданд аз шањриву кўњї ва геливу 
дайлам. Ва бар роњ омада буданд ва андар бешањо ва зовияњо 
фављ-фављ камин сохта буданд. 

Чун лашкари Ѓазнин он љо расид, аз њар сўйе берун 
њамеомаданд ва њарб њамекарданд. Ва амири шањид, рањмату-л-
Лоњ, бар филе нишаста буд. Пас Шањроким ибни Саврил, амири 
Астаробод, пеши ў омад, амири шањид силоњ пўшида ва бар фил 
њамеомад. Шањроким хиште бизад ва пањлўи фил сўрох шуд ва 
фил биюфтод. Ва чун амири шањид аз пушти фил нигоњ кард ва 
он бидид, зўбине бияндохт ва мар Шањрокимро ба рўй бизаду 
бияфганд ва њашам биёмаданду ўро дастгир карданд. Ва 
мардумони ў низ омада буданд ва ба Сорї њарб карданд, охир 
њазимат шуданд ва амири шањид шањр бигирифт. Ва бебокони 
лашкар баъзе аз шањр ѓорат карданд ва мардумон пеш омаданду 
бинолиданд ва гуфтанд: «Мо мардумони бозаргонем ва басалоњ 
ва бар мо аз лашкари ту ситам равад». Бифармуд, то лашкариён 
даст аз ѓорату торољ бикашиданд. 

Ва саропарда бар дари Омул бизад ва Боколиљор, амири 
Табаристон, расулон фиристод ва касон андар миён омаданд, то 
сулњ карданд бар он љумла, ки андар ољил сесад њазор динор 
бидињад ва њар сол хирољ бидињад ва хутбаи њамаи Табаристон 
бар амир Масъуд рањмату-л-Лоњ, кунад ва гиравгон бидињад. 
Пас ин моли замон њамл кард ва ба наздики амири шањид 
фиристод писари хеш Бањманро ва писари бародари хеш, Шањру 
ибни Сурхобро ба гиравгон бифиристод. 

Ва чун Омулу Сорї ва Табаристон мар амири шањидро, 
рањмату-л-Лоњ, шуд, аз он љо рўй ба Ѓазнин нињод. Ва чун ба 
Нишобур расид, мутазаллимон пеш омаданд ва аз туркмонон 
бинолиданд. Ва амири шањид, рањмату-л-Лоњ, бинишаст бо 
вузаро ва нудамо ва солорон, андар маънии туркмонон тадбир 
карданд ва гуфтанд, ки беадабии эшон бисёр гашт ва њар кас рой 
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заданд ва Бектуѓдї њољиб гуфт, ки «табоњии ин аз солори бисёр 
аст, агар як тан бад-ин шуѓл фиристї, тимори ин вољибї дорад 
ва ин шуѓлро тамом кунад». Амири шањид Бектуѓдиро гуфт: 
«Туро бибояд шуд ва Њусайн ибни Алї ибни Микойил бо ту 
биёяд». Пас эшонро бифиристод ва лашкари бисёр аз њинду 
курду арабу турк ва аз њар дасте бо эшон бифиристод ва филони 
љангии нек. Ва аз Нишобур бирафтанд ва ба Тўс омаданд ва аз 
он љо сўйи Нисо рафтанд. Ва чун ба љойе расиданд, ки он љойро 
Сипандонќон219 гўянд, расули туркмонон омаданд ва пайѓоми 
эшон ба наздики Бекктуѓдї оварданд, ки «мо бандагонем ва 
тоъат дорем, агар моро бипазиред ва чарохури мо падид кунед, 
мо даст аз ин корњо кўтоњ кунем ва низ касеро аз мо ранље 
набошад». Пас Бектуѓдї бонг бар он расул зад ва бисёр дуруштї 
гуфт ўро ва эшонро гуфт: «Миёни ману шумо шамшер аст ва 
агар шумо тоъат доред ва фармон баред, каси хеш ба наздики 
малик Масъуд фиристед ва ин узр аз вай хоњед ва сўйи мо нома 
оваред, то аз шумо боз шавем ва агар не, мо ба њеч њол боз 
нашавем». 

Пас Бектуѓдї расулро бозгардонид ва лашкар таъбия кард: 
маймана мар Фатгини хазинадорро дод ва майсара мар Пир 
њољибро ва худ андар ќалб биистод ва мар Љомиъи Арабиро ба 
талоиъи сипоњ бифиристод, бо понсад сувор, ки хайли Љомиъи 
Арабї буд. Ва чун Љомиъи Морарнї (?) расид, бар талоиъи 
туркмонон фирўзї ёфт ва бисёре аз эшон кушта шуданд ва 
туркмонон ба њазимат шуданд ва лашкари Бектуѓдї бар асари 
эшон њамешуданд, то ба бунаи эшон расиданд ва њамаи бунаро 
ѓорат карданд ва моли бисёр ѓанимат ёфтанд ва сутуру коло 
берун оварданду ба лашкаргоњ бозомаданд, ки он љой љойе танг 
буд. Ва андар ин ваќт лашкари Бектуѓдї бештар ѓоиб буданд, чи 
ба тохтан буданд ва чи ба ѓорат машѓул буданд. Ва чун хабар ба 
Довуди туркмон шуд, Довуд бо лашкари анбўњ аз тангињои кўњ 
берун омад ва андар баробар лашкар рост кард ва сафњо 
бикашиданд ва ду шаборўз њарб карданд ва туркмонон њаме 
ѓалаба карданд. 

Пас Бектуѓдї Њусайн ибни Алї ибни Микойилро гуфт, ки 
«љойи истодан нест». Њусайни раис гуфт: «Ба њеч њол ман ба 
њазимат пеши амир нашавам, ё зафар ёбам, ё кушта шавам». Ва 
Бектуѓдї пушт бидоду бирафт ва Њусайн биистод ва њарб 
њамекард, то њамаи лашкари ў бигурехтанд ва ў танњо бимонд. 
Туркмонон андар омаданд ва гирди фили ў бигирифтанд ва ўро 
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аз фил фуруд оварданд ва хостанд, ки ўро бикушанд, то Довуд 
хабар ёфт, кас фиристод, то ўро накуштанд ва пеши ў бурданд ва 
бар дасту пойи ў банд бинињоданд ва андар харгоње боздоштанд 
ва чанд тан аз туркмонон бар вай нигоњбон карданд ва то бад-ин 
ѓоят андар миёни эшон монда аст. 

Ва Бектуѓдї бозгашт ва пеши амири шањид омад. Ва амир 
тангдил шуд ва аз он ки гиравгон ва асирони дайламон бо ў 
буданд, муќом натавонист кард ва сўйи Ѓазнин омад ва асиронро 
биёварду ба ќалъањо ва шањрњо бифиристод андар моњи 
рамазони санаи ситт ва ишрин ва арбаъмоъа (426 њ.). 

Ва ба њар ваќт аз Њиндустон хабар њамерасид, ки Ањмад 
андар вилояти Њиндустон дастдарозињо мекунад ва уммолро 
даст барбаста аст ва дар молњо хиёнат њамекунад. Пас амири 
шањид мар Бонња ибни Муњаммад ибни Малалиро, ки солори 
Њиндустон буд бифиристод бо лашкари анбўњ. Ва чун баробари 
њамдигар расиданд, баровехтанд ва њарб карданд ва мардуми 
бисёр аз њар ду лашкар кушта шуданд ва Бонња андар он миён 
кушта шуд ва лашкариёнаш њама њазимат шуданд ва дасти 
Ањмади Йинолтегин ќавї гашт. 

Ва чун амири шањид ин хабар бишнид мар Тулак ибни 
Љањаланро, ки сипањсолори њиндувон буд бифиристод. Ва Тулак 
бо сипоњи анбўњ аз њиндувон бирафт ва бо Ањмади Йинолтегин 
њарб кард. Ва чанд бор миёни эшон овезиш ва њарб буд ва ба 
њама ваќтњо зафар мар Тулакро буд. Ва Ањмади Йинолтегин ба 
њазимат рафт ва лашкари ў зеру забар шуданд. Мар Тулак њар 
касеро аз лашкариён ва бозоргонон, ки пайвастаи Ањмади 
Йинолтегин ва касони ў буданд, бигирифтї, як дасту бинии ўро 
бибуридї ва накол кардї, то мардуми бисёреро бад-ин дастур 
накол карлд. Ва Ањмади Йинолтегин бигурехт ва рўй сўйи 
Мансура ва Синд нињод ва хост аз оби Синд гузора шавад, 
иттифоќи бадро селе биёмад ва ўро баргирифт ва ѓарќа кард ва 
бимурд. Ва чун об ўро порае бурд, бар гўша андохт ва аз 
лашкариён ва муъонидони ў касе ўро биёфт ва бишинохт ва сари 
ўро бибурид ва ба наздики Тулак оварданд. Ва Тулак ба Балх 
фиристод ва амир Масъуд, рањмату-л-Лоњ, бифармуд, то миле 
карданд ва он сар андар он мил нињоданд. 

Ва њам андар ин ваќт, яъне санаи сабъ ва ишрин ва 
арбаъмоъа (427 њ.), кўшки нав тамом шуд ба Ѓазнин бо тахти 
зарин, ки аз бањри ин кўшк сохта буданд, мурассаъ ба љавоњир. 
Пас амири шањид, рањмату-л-Лоњ, бифармуд, то он тахти 
заринро бинињоданд андар кўшк ва тољи зарин ба вазни њафтод 
ман аз зару љавоњир сохта буданд, аз болои тахт биёвехтанд ба 
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занљирњои зарин. Ва амир Масъуд, рањмату-л-Лоњ, бар он тахт 
биншаст ва он тољи овехта бар сар нињод ва њашаму раъиятро 
бор бидод. Ва ба худовандзода амир Мавдуд таблу алам бидод 
ва ўро сўйи Балх фиристод. Ва андар зу-л-ќаъдаи санаи сабъ ва 
ишрин ва арбаъмоъа (427 њ.), лашкар сўйи Њиндустон кашид. Ва 
ќалъае буд маниъ ва муњкам ва мардуми анбўњ андар вай ва онро 
Њонсї гуфтандї. Амири шањид ќасди он ќалъа кард ва чун 
наздики он ќалъа расид, бифармуд, то лашкар гирди он ќалъат 
бигирифтанд ва њарб бипайвастанд ва ањли њисор аз болои њисор 
њарб њамекарданд. Чунон донистанд мардумони њисор, ки њаргиз 
њеч одамиро бар он њисор даст набошад, аз устувории он њисор. 
Ва чун шаш рўз њарб карданд, як бораи њисор бияфганданд ва 
њисор аврат шуд ва андар уфтоданд. Лашкари ислом њисорро 
ѓорат карданд ва моли бисёр ѓанимат ёфтанд ва бардаи бисёр 
гирифтанд. Ва аз он љо рўй ба ќалъати Сунипат нињоданд, ки 
љойи Дебол Њирёна будї ва чун Дебол Њирёна хабар ёфт, 
бигурехт ва рўй сўйи сањрову беша нињод ва он ќалъаро бо молу 
коло бигузошт. Ва чун лашкари ислом он љо расиданд, амири 
шањид, рањмату-л-Лоњ, бифармуд, то он ќалъаро ѓорат карданд 
ва бутхонањо бисўхтанд ва њар чи ёфтанд аз зару сим ва матоъ 
њама ба торољ бурданд. 

Ва пас љосусон биёмаданд ва аз Дебол Њирёна хабар 
оварданд, ки ў ба фулон беша андар аст. Амири шањид он љо 
бирафт, то наздики лашкари ў расид. Чун Дебол хабар ёфт, 
дарваќт бигурехт ва лашкарро бигузошт ва лашкари ислом 
андар лашкари куффор уфтоданд ва бисёр мардум бикуштанд ва 
бисёреро дастгир карданд ва барда беандоза бигирифтанд. Ва аз 
он љо бозгаштанд ва рўй сўи Дираи Ром бинињоданд. Чун солори 
Ром хабар ёфт, кас фиристод ва аз амири шањид узр хост. Гуфт: 
«Марде пирам ва тоќати он надорам, ки ба хидмат оям». Ва ба 
дасти каси хеш моли бисёр бифиристод ва амири шањид узри ў 
ќабул кард ва нисори ў пазируфт. 

Ва аз он љо бозгашт ва рўй ба Ѓазнин нињод. Пас амир 
Маљдуд ибни Масъудро, рањмату-л-Лоњ, вилояти Лоњур бидод ва 
таблу алам бидод ва ўро бо њашам ва њошия сўйи Лоњур 
бифиристод ва худ сўйи Ѓазнин омад. Ва фатњи Њонсї андар 
санаи самон ва ишрин ва арбаъмоъа (428 њ.) буд. 

Ва чун ба Ѓазнин ќарор гирифт, ба њар ваќт фарёдхоњон аз 
Хуросон њамеомаданд ва аз туркмонон њаменолиданд ва 
мунњиёну соњиббаридон номањо пайваст њаменабиштанд, ки 
фасоди туркмонон аз њадд бишуд. Пас охири санаи самон ва 
ишрин ва арбаъмоъа (428 њ.) аз Ѓазнин сўйи Балх рафт аз љињати 
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ба салоњ овардани асбоби Хуросон ва тадоруки фасоди 
туркмонон. Ва чун ба Балх расид, туркмонон, ки андар он 
њаволї буданд, аз љойњои хеш бирафтанд ва вилояти Балх аз 
туркмонон холї шуд. Ва хабар оварданд мар амири шањидро, 
рањмату-л-Лоњи алайњ, ки сўйи Мовароуннањр шўриш хоста аст 
аз љињати Пуртегин (Бурї тегин – Ќ.Р.) ва лашкариёни ў, ки бар 
раъоё аз эшон ранљ њамерасид. Амири шањид ќасд кард, ки онро 
тадорук кунад, зеро ки хони бузург Ќадархон бимурда буд ва аз 
Пуртегин раъоё нафрат гирифта. Андешид, ки магар андар ин 
фурсат Мовароуннањр хештанро гардонад. 

Пас бифармуд, то бар Љайњун пул бастанд ва лашкарро бар 
пул гузора кард ва сўйи Мовароуннањр рафт. Ва њамаи саркашон 
ва пешравони Мовароуннањр љойњо холї карданд ва бирафтанд 
ва њеч кас пеши ў наёмад. Ва чун чанд рўз дар Мовароуннањр 
бибуд, номаи хоља Ањмад ибни Муњаммад ибни Абдуссамад ал-
вазир омад сўйи амири шањид, рањмату-л-Лоњ аз Балх, ки 
«Довуди туркмон бо њамаи сипоњи хеш ќасди Балх кардааст ва 
бо ман бас сипоњу њашам ва олат нест, ки бо эшон муќовимат 
тавонам кард ва агар ту бознаёї, халал ояд». 

Андарваќт амир Масъуд, рањмату-л-Лоњ, аз Мовароуннањр 
бозгашт ва ба дашти Катар омад ва лашкар таъбия кард ва мар 
љанги туркмононро биёрост. Ва чун Довуди туркмон хабар ёфт, 
ки амир аз об гузора омад, дарваќт лашкар бикашид ва сўйи 
Марв бишуд ва чун амири шањид хабари вай бишнид, ба Балх 
омад ва аз Балх сўйи Гузгонон рафт. Ва чанд тан аз мардумони 
он ноњият пеши амири шањид омаданд ва аз Алии Ќуњандизї 
тазаллум карданд. Ва ин Алии Ќуњандизї марде айёр ва муфсид 
буд ва андар ин навоњињо бисёр дастдарозињо карда буд. 

Пас амири шањид, рањмату-л-Лоњ, бифармуд, то кас 
фиристоданд ва ин Алиро ба даргоњ хонданд. Ва чун кас ба 
наздики ў шуд, наёмад, ва ќалъае буд андар он ноњият, он 
ќалъаро паноњ гирифт ва иёлу буна ба он ќалъа бурд ва он 
ќалъаро њисор гирифт. Ва амири шањид фармуд, то он њисорро 
бистаданд ва вайрон карданд ва Алии Ќуњандизиро ба зер 
оварданд. Чун пеши амири шањид овардандаш, дарваќт 
бифармуд, то дар дораш карданд ва ин андар санаи тисъ ва 
ишрин ва арбаъмоъа (429 њ.) буд. 

Ва чун туркмонон хабари њаракати амири шањид, рањмату-л-
Лоњ, сўйи Марв бишниданд, битарсиданд, дарваќт расул 
бифиристоданд ба наздики ў ва гуфтанд: «Мо бандагонем ва 
фармонбурдорем. Акнун агар амир моро бипазирад ва чарохури 
мо падид кунад, то мо сутуру бунаи хеш бар чарохур бигзорем ва 
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худ ба танњои хеш ба хидмати рикоби олї машѓул гардем, ройи 
амир бартар». Амири шањид кас фиристод, то васиќате, ки вољиб 
омад, бо байѓу бикарданд ва ўро савгандон бидоданд, ки низ сар 
аз тоъат накашад ва фармонбурдор бошад ва ќавму ќабиларо 
манъ кунад аз ин фасодњо ва чарохуре, ки амири шањид падид 
кунад, бад-он ихтиёр кунанд. Ва бар ин љумла ањд карданд ва 
паймон бастанд ва савгандон хўрданд ва он њама сарону 
солорони туркмонон андар он ањд омаданд ва бар ин љумла 
замон карданд. 

Ва амири шањид аз он љо рўй сўйи Њирот нињод. Пас 
туркмонони чанд андар роњи Њирот бар бунаи лашкари амири 
шањид заданд ва бисёре коло бибурданд ва тане чандро 
бикуштанд ва маљрўњ карданд. Ва амири шањид, рањмату-л-Лоњ, 
бифармуд, то лашкар бар асари эшон бирафт ва шамшер андар 
туркмонон нињоданд ва бисёре аз эшон бикуштанд ва ќавме 
анбўњро дастгир карданд ва асиронро бо сарњои куштагон пеши 
амири шањид оварданд. Ў бифармуд, то он сарњоро бар харон 
бор карданд ва ба наздики байѓу фиристоданд. Ва пайѓом бидод, 
ки «њар кї ањд бишканад, љазои ў ин бошад». Ва чун байѓу он 
бидид, узр хост ва он беадабонро маломат кард ва љавоб бидод, 
ки «моро аз ин хабар набуд ва он чи мо хостем бикард, амир худ 
бикард». 

Ва амири шањид, рањмату-л-Лоњ, рўзе чанд ба Њирот муќом 
кард ва чун ба Тўс рафт, фавље аз лашкари туркмонон пеши ў 
омаданд ва њарб карданд ва бисёр туркмонон кушта шуданд. Ва 
аз он љо сўйи Нисо ва Бовард рафт ва андар он навоњї њеч 
туркмонон набуданд. Пас хабар оварданд амири шањидро, ки 
мардумони Бовард њисори хеш ба туркмонон бидоданд ва бо 
эшон мутобиќат карданд. Дарваќт ќасди Бовард кард ва бас 
рўзгоре нашуд, ки он њисориёнро пеши амир оварданд. Ва 
бештари эшонро, бифармуд, то бикуштанд. Ва дил аз он фориѓ 
кард ва сўйи Нишобур омад ва зимистон ба Нишобур буд, андар 
санаи саласин ва арбаъмоъа (430 њ.). 

Ва чун бањор омад, аз Нишобур сўйи Бовард омад, ки хабар 
ёфта буд, ки Туѓрили туркмон он љост. Ва чун Туѓрил хабари 
омадани амири шањид бишунид, сўйи Назани Бовард бирафт ва 
пеши амир Масъуд наёмад. Ва чун амири шањид ўро андарнаёфт, 
аз роњи Мењна сўйи Сарахс омад. Ва мардумони Сарахс хирољ 
надоданд ва шањр њисор карданд. Амир бифармуд, то мардумро 
аз њисор берун оварданд ва он њисорро вайрон карданд ва 
мардумони њисорро баъзе бикуштанд ва баъзе даст бибуриданд. 
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Ва аз он љо ба Ластона рафт ва чанд гоњ он љо муќом кард. 
Ва аз он љо рўй сўйи Дандонаќон нињод ва чун ба Дандонаќон 
расид, лашкар фуруд омаданд. Ва чун бомдод буд, њама дашту 
кўњ туркмонон гирифта буданд ва роњњо бар лашкари Ѓазнин 
баста буданд. Ва чун амири шањид, рањмату-л-Лоњ, чунон дид, 
бифармуд, то кори њарб сохта карданд ва лашкар таъбия кард ва 
сафњо бикашиданд. Ва туркмонон низ рўй ба њарб нињоданд ва 
бар расми хеш биёростанд, ки эшон њарб ба курдус кунанд ва 
њама курдус-курдус шуданд ва њарб њамекарданд. Ва лашкари 
Ѓазнинро шикасте карданд ва ќавме аз лашкари Ѓазнин 
бигаштанд ва сўйи душман рафтанд ва амири шањид, рањмату-л-
Лоњ, ба тани хеш ба њарб кардан истод ва чанд марде кориро 
бияфганд, баъзеро ба найза ва баъзеро ба шамшер ва баъзеро ба 
гурз ва он рўз корзоре кард, ки њеч подшоње ба тани хеш накарда 
буд. Ва кас фиристод ба наздики солорони лашкари хеш ва 
эшонро љанг кардан фармуд. Эшон њарб накарданд ва пушт 
бидоданд ва ба њазимат бирафтанд ва ў ба тани хеш њамчунон 
њарб њамекард, то ба наздики ў бас кас намонд ва чун дид, ки кор 
табоњ гашт, бозгашт ва низ њеч туркмонро зањра набуд, ки бар 
асари ў биёмадї, зеро ки дастбурди ў дида буданд. Ва ин воќиъаи 
Дандонаќон рўзи одина буд, моњи рамазони санаи ањадї ва 
саласин ва арбаъмоъа (431 њ.). 

Ва амири шањид, рањмату-л-Лоњ, аз он љо рўй сўйи Марврўд 
нињод , то баъзе аз лашкар ба наздики ў омад. Ва аз Марв рўй ба 
Ѓазнин овард ва ба роњи Ѓўр берун омад ва ба Ѓазнин омад. 
Аввал коре ба Ѓазнин он кард, ки он солоронро, ки андар масоф 
бефармонї карда буданд ва дар њарб ињмол варзида, чун 
сипањсолор Алии Доя ва њољиби бузург Субошї ва дигар 
Бектуѓдї њољиб ин њар се солорро банд кард ва моли эшон 
бистад ва эшонро сўйи Њиндустон ба ќалъањо фиристод ва њам 
андар ин рўз њар се тан бимурданд. 

Ва пас амири шањид тадбир кард, то тадоруки он њол чї гуна 
кунад. Иттифоќ бар он уфтод, ки сўйи Њиндустон шавад ва аз он 
љо лашкари ќавї љамъ кунад ва биёяд ва ин њолро тадорук кунад. 
Пас амир Мавдуд, рањмату-л-Лоњро амирии Балх бидод ва хоља 
Ањмад ибни Муњаммад ибни Абдуссамад ал-вазирро бо ў ба 
Балх фиристод ва Артегин220 ал-њољибро њољибии ў бидод ва 
чањор њазор сувор бо ў бифиристод. Ва ў сўйи Балх рафт. 
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Ва чун амир ба Њупиён221 расид, он љо муќом кард ва амир 
Маљдудро, рањмату-л-Лоњ, бо ду њазор сувор сўйи Мултон 
фиристод ва амир Эзадёрро сўйи кўњпояи Ѓазнин фиристод, ки 
он љо афѓонон ва осиён буданд ва гуфт: «Он вилоят нигоњ дор, то 
халале набошад». Пас бифармуд, то њамаи хазинањо ва ганљњо, 
ки амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, нињода буд андар ќалъањо ва 
љойњо, њама ба Ѓазнин оварданд, чун ќалъаи Дидирў ва Мандиш 
ва Нойломону Маранљ ва Сомукот. 

Пас њарчи мол аз љавоњир ва зару сим ва љома ва фаршу 
авонї буд, њама бар уштурон бор карданд ва лашкар бикашид ва 
рўй сўйи Њиндустон нињод бо он хазина ва њарам ва буна. Ва њам 
аз роњ кас фиристод, то бародари ў амир Муњаммадро, рањмату-
л-Лоњ, аз ќалъаи Барѓанд сўйи лашкаргоњ биёранд. Чун ба 
наздикии работи Моригала расид, хазина пеши ў њамебурданд, 
чанд тан аз ѓуломони беадаб ва лашкариёни бебок бо хазина 
расиданд. Як љањон уштур ва астар диданд, њама љавоњиру симу 
зар бор. Даст бад-он дароз карданд ва миќдоре аз он 
бардоштанд ва лашкар бишўрид ва ба якбор он њама хазинаро 
бардариданд ва пок бибурданд. Ва чун беадабї карда буданд, 
донистанд ки ин аз пеш нашавад, магар амире дигар бошад. 
Иттифоќро амир Муњаммад фароз расид. Пас ќавме аз 
муљримон фароз омаданд ва бар амир Муњаммад ба подшоњї 
салом карданд ва чун амири шањид, рањмату-л-Лоњ, чунон дид ва 
љойи сиёсат ба кор бастан ва њарб кардан набуд, андар работи 
Моригала рафт. Ва он шаб андар работ бибуд ва чун рўзи дигар 
буд, берун омад ва бисёре бикўшид. Ќазо омада буд, њеч 
натвонист кард. Бозгашт ва работро њисор кард. Пас лашкар 
гирди работ бигирифт аз мардум ва фил. Пас љамъе андар работ 
омаданд ва мар амир Масъудро, рањмату-л-Лоњ, берун оварданд 
ва банд барнињоданд ўро ва аз он љо ба ќалъаи Гирї бурдандаш. 
Ва ў он љо њамебуд, то ба таърихи ёзадањуми љимоди-л-аввали 
санаи аснї ва саласин арбаъмоъа (432 њ.). Охир њамон љамоъат, 
ки дар халъи ў саъй карда буданд, њилате бисохтанд ва кас 
фиристоданд ва сўйи кутволи Гирї аз забони амир Муњаммад 
пайѓом расониданд ва амир Муњаммадро аз он хабар набуд, то 
кутволи Гирї ўро бикушт ва сари ў бардошт ва ба наздики амир 
Муњаммад, рањмату-л-Лоњ, бифиристод. Ва амир Муњаммад 
бисёр бигирист ва он касонро маломат кард. 
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Вилояти амир Шањобуддин ва-д-давла ва Ќутбу-л-милла 
Абулфатњ Мавдуд ибни Носиридину-л-Лоњ Масъуд ибни Мањмуд, 
рањмату-л-Лоњи алайњумо. Ва чун хабари воќиъаи Моригала ва 
вафоти амири шањид, рањмату-л-Лоњ, ба амир Мавдуд расид, ба 
Њупиён, тофта шуд ва ќасди он кард, ки он љо равад ва он њолро 
тадорук кунад ва кини падари хеш бихоњад. Пас Абунаср Ањмад 
ибни Муњаммад Абдуссамад, рањмату-л-Лоњ, ўро аз он тадбир 
боздошт ва гуфт: «Савоб он аст, ки ба ибтидо ба Ѓазнин равем ва 
онро забт кунем, чун Ѓазнин ба дасти мо бошад, он сипоњ зуд ба 
даст ояд». Ва аз Њупиён бо лашкари хеш ба Ѓазнин омад ва 
мардумони Ѓазнин њама пеши ў омаданд ва ўро таъзият карданд. 
Ў ба мотам нишаст ва чун фориѓ шуд, њама ањли Ѓазнин 
биёмаданд ва хештанро арза карданд. Ва амир Мавдуд, рањмату-
л-Лоњ, эшонро некуї гуфт ва рўй ба њарби амм нињод ва чун ба 
Данпур расид, амир Муњаммад низ он љо расида буд. Пас сафњо 
бикашиданд ва њар ду лашкар таъбия карданд ва њарб 
пайвастанд. Ва он рўз њама рўз њарб њамекарданд, то шаб андар 
омад, аз якдигар боз шуданд. 

Ва чун амир Мавдуд ба љойи хеш бозомад, вазир ва 
солоронро бихонд ва тадбирњо кард. Пас андар сирр кас 
фиристод сўйи амири аљал сайид Абумансур Абдуррашид ибни 
Ямину-д-давла адомаллоњ мулкању ва сўйи вай пайѓомњо бидод, 
ки «ман донам, ки ту ба якбор натвонї гаштан ва ба наздики ман 
омадан, аммо агар ту бар љой бошї ва њарб накунї, то ман бо 
хасми хеш биёвезам ва инсофи хеш аз вай бихоњам, туро миннате 
бузург бар ман бувад. Агар ман ба маќсуди хеш расам, ном бар 
ман бошад ва њама шуѓлу фармон туро бошад ва ман он кунам 
он ваќт, ки ту фармої». Ва бар ин љумла савгандон хўрд ва ба 
аймони муѓаллаз васиќатњо кард, ки он васиќат таъвил ва 
рухсати ињтимол накунад ва гуфта буд, ки «туро бо падари ман 
амири шањид, рањмату-л-Лоњ, ањд аст, ки бо фарзандони ў бад 
накунї». Ва чун пайѓом ба наздики амири аљалл, адомаллоњ дав-
латуњу расид ва васиќатњо муњкам дид, дилаш сўйи амир Мавдуд 
мойил гашт ва забон бидод, ки «ман њарб накунам ва шамшер 
накашам ва бар љой шавам, то ин кор файсал гирад». Ва чун рўзи 
дигар буд, сафњо бикашиданд ва майманаву майсара ва ќалбу 
љиноњин рост карданд ва муборизон њарб њамекарданд, то 
чоштгоњ. Ва амири аљалл Абдуррашид, адомаллоњ давлатуњу бар 
гўша истода буд ва њеч њарб накард. Ва чун амир Мавдуд, 
рањмату-л-Лоњ, чунон дид ба тани хеш њамла бурд ва бар 
маймана аз сипоњ зад ва бисёре мардум аз маймана бияфганд ва 
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маймана бар майсара зад ва майсара бар ќалб зад ва ба як њамла 
он лашкар бад-он бузургиро њазимат кард. 

Ва Артегини222 њољиб бо ѓуломони сарой аз паси ќафои эшон 
андар нишастанд ва њамекуштанд ва њамезаданд ва њамегириф-
танд, то бисёр мардум кушта ва гирифта шуд. Ва амир 
Муњаммадро дастгир карданд ва писари ў Ањмадро ва Сулаймон 
ибни Юсуфро ва ќавме аз бузургзодагони давлатро дастгир 
карданд. Пас амир Мавдуд, бифармуд, то њамаро бикуштанд ва 
баъзеро тирборон карданд ва баъзеро бар думи аспи муъарбид 
бастанд……. 

 
БОБИ ЧАЊОР(ДАЊУМ) 

АНДАР ИСТИХРОЉИ ЧАЊОР ТАЪРИХ АЗ ЯКДИГАР 
 
 
Бидон ки таърихњое, ки мустаъмал аст ва њамаи мунаљљимон 

ва ањли њисоб онро истиъмол кунанд, се таърих аст, чун румї ва 
арабї ва порсї. Ва ман ба ин њар cе таърихи њиндувон замм 
кардам, то њар чањор таърих аз якдигар берун ояд ва тариќи он 
падид кардам, биъивни Аллоњу ва тавфиќа.  

Аммо таърихи румї, ки дурањдтар аст, аз гоњи Зулќарнайн 
гиранд, ки ў ба подшоњї нишаст ба Маќдуниё ва он рўзи 
душанбе буд, аввали тишрину-л-аввал ва миёни ў ва миёни 
таърихи њиљрат чандини 340701 рўз бошад ва миёни (таърихи) 
румї ва (таърихи) порсї чандини 344324 рўз бошад. 

Ва таърихи њиљрї аз рўзи одинаи ѓурраи муњаррами сари 
соли нахустин, ки пайѓамбари мо, салла-л-Лоњу алайњи ва 
саллам, аз Макка ба Мадина омад ва њиљрат кард, (гиранд) ва 
миёни (таърихи) њиљрат ва миёни таърихи порсї чандини 3623 
рўз аст. 

(Ва таърихи порсї аз гоњи Яздиљурд ибни Шањриёр гиранд, 
ки ў ба подшоњї нишаст ва он рўз сешанбе буд, аввали 
фарвардинмоњ ва бисту ду рўз аз хилофати Абубакри Сиддиќ, 
разийа-л-Лоњи анњу, гузашта буд). 

Агар таърихи њиљрї ёфта шуд, солњои тамоми ўро бигир ва 
андар бисту як њазору дувисту шасту ду зарбат кун ва он маблаѓ, 
ки ба њосил ояд, бар шаст ќисмат кун (ва агар боќии ќисмат 
чандини 30 ё бештар бувад, як бар њосили ќисмат барафзой, 
њосил) айёми он солњои тамом бошад. Пас кусури ин соли маќсуд 
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он чи бошад аз моњу рўз бар вай афзой, љумла рўзњо бошад аз 
ибтидои њиљрат, то он рўзи маќсуд. 

Ва чун хоњї, ки таърихи румї аз (торихи) њиљрат бидонї, он 
рўзњо, ки миёни таърихи румї ва таърихи њиљрат аст, бо он 
рўзгор барафзой, то рўзњои таърихи (њиљрї) румї гардад ва чун 
хоњї, ки то онро сол гардонї, он рўзњоро андар шаст зарбат кун, 
пас он маблаѓро, ки ба њосил (ояд) бар бисту як њазору нуњсад ва 
понздањ ќисмат кун, то солњои (тамоми румї) ба њосил гардад ва 
он чи (љуз айёми солњои тамом ) боќї монад, моњу рўз гардон, то 
рўзи маќсуд ба њосил ояд. 

(Ва чун хоњї, ки таърихи порсї аз таърихи њиљрат бидонї, он 
рўзњо, ки миёни таърихи њиљрї ва таърихи порсї аст, аз он 
рўзгор нуќсон кун, то рўзњои таърихи њиљрї форсї гардад, пас 
он он маблаѓро, ки ба њосил ояд, бар сесаду шасту панљ ќисмат 
кун, то солњои тамоми форсї ба њосил ояд ва он чї љуз айёми 
солњои тамом боќї монад, моњу рўз гардон, то рўзи маќсуд ба 
њосил ояд). 

Ва агар таърихи форсї ба њосил бошад, солњои тамоми ўро 
андар сесаду шасту панљ зарбат кун, то њамаи (солњои тамом) рўз 
гардад ва кусури соли маќсудро (он чи бошад аз моњу рўз) бар 
(вай) барафзой, (љумла рўзњо бошад аз ибтидои таърихи порсї то 
он рўзи маќсуд). 

Ва агар таърихи арабї хоњї берун (орї аз торихи порсї, он 
рўзњо, ки миёни таърихи арабї ва таърихи порсї аст, бо он 
рўзгор барафзой, то рўзњои таърихи порсї арабї гардад. Ва он 
маблаѓ, ки ба њосил ояд, бар бисту як њазору дувисту шасту ду 
ќисмат кун, то солњои тамоми арабї ба њосил ояд ва он чи љуз 
айёми солњои тамом боќї монад, моњу рўз гардон, то рўзи 
маќсуд ба њосил ояд. 

Ва чун хоњї, ки таърихи румї аз таърихи порсї бидонї, он 
рўзњо, ки миёни таърихи румї ва таърихи порсї аст, бо он рўзгор 
барафзой, то рўзњои таърихи порсї румї гардад ва он рўзњо 
андар шаст зарбат кун, пас он маблаѓ, ки ба њосил ояд ва он чи 
љуз айёми солњои тамом боќї монад, моњу рўз гардон, то рўзи 
маќсуд ба њосил ояд. 

Ва агар таърихи румї ба њосил бошад), бинењ солњои тамоми 
румиро ва андар бисту як њазору нуњсаду понздањ зарбат кун ва 
он (маблаѓ)-ро (ки ба њосил ояд) бар шаст ќисмат кун, то њама 
рўз гардад (ва кусури рўзњои соли маќсуд – он чи бошад аз моњу 
рўз – барафзой, љумла рўзњо бошад аз ибтидои таърихи румї, то 
он рўзи маќсуд). 



244 

Ва чун хоњї бо таърихи румї таърихи њиљрї аз вай берун 
орї, он тафовут, ки миёни ин таърих ва таърихи маќсуд бошад, 
аз он кам кун, то рўзњои таърихи арабї бо румї њосил шавад ва 
чун хоњї, ки он рўзњоро соли арабї гардонї, маьлаѓи рўзњо 
андар шаст зарбат кун ва пас он маблаѓро, ки ба њосил ояд, бар 
бисту як њазору дувисту шасту ду ќисмат кун, то солњои (тамоми 
арабї) ба њосил гардад ва он чи (љуз айёми солњои тамом) боќї 
монад, (моњ ва) рўз бувад аз аввали сол то рўзи маќсуд. 

Чун рўзњои (таърихи) румї ёбї ва хоњї то таърихи порсї аз 
вай истихрољ кунї, пас он миќдор, ки миёни таърихи румї ва 
таърихи порсї аст аз рўзњо, аз вай нуќсон кун, то рўзњои таърихи 
румї порсї гардад ва боќиро бар сесаду шасту панљ ќисмат кун, 
то солњои (тамоми) порсї аз вай берун ояд ва он чи љуз айёми 
солњои тамом) боќї монад, моњу рўз бошад (аз ибтидои сол то 
рўзи маќсуд). 

Бидон, ки таърихи њиндувон, он чи мустаъмал аст миёни 
эшон, онро шаккол223 гўянд. Ва «кол» ваќт бошад ба луѓати 
њиндувон ва «Шак» подшоње будааст эшонро ва бар њамаи 
њиндувон ѓалаба карда буд ва мар њиндувонро бисёр ранљ 
намуда буд. Ва чун ў њалок шуд, эшон он марги ўро чун иде 
доштанд ва љашн сохтанд ва аз он љо таърих нињоданд. 

Ва чун хоњем, ки ин таърихи (њиндувон) аз он таърихњои 
маъруф берун орем, бигирем ин таърихи машњурро рўз 
гардонем, агар румї бошад, чандини 1019273 барафзоем ва агар 
њиљрї бошад чандини 1359974 барафзоем ва агар форсї бошад, 
чандини 1363597 барафзоем ва он чи ба њосил шавад, ба ду љой 
нињем, нигоњ дорем, пас зарб кунем (яке аз) он мањфузро андар 
55739 ва ќисмат кунем онро бар 3506481 ва он чи берун ояд бар 
он мањфузи дигар афзоем ва он чиро (ки ба њосил ояд) ба ду љой 
нињем ва яке аз он андар 5311 зарбат кунем ва ќисмат кунем он 
маблаѓро бар 5343330 ва он чи берун ояд, зарбат кунем андар 30 
ва он чи љамъ шавад, аз он љойи дигар нуќсон кунем ва боќиро 
бар 30 ќисмат кунем, моњ берун ояд ва он чи боќї монад, рўз 
бувад. Пас ин моњњоро бар дувоздањ ќисмат кунем, то солњои 
тамом њосил гардад ва аз вай чандини 3178 нуќсон кунем, он чи 
боќї монад, соли шаккол бошад. 

Ва чун бо соли шаккол чандини 1972947179 барафзоем, 
таърихи аввали рафтори ситорагон аз сари њамал берун ояд, ба 
ќавли њиндувон. 

 
Ин буд тамомии маќолати таворих ва ахбор, ки ёд кардем ва 

акнун сухан андар идњо гўйем, иншоолоњи таъоло. 

                                                 
223 Шикол  
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МАЌОЛАТИ ДУВВУМ 
АНДАР ЉАДВАЛЊОИ ИДЊО ВА АСБОБИ ОН АНДАР 

РАСМЊОИ ПАНЉ УММАТ 
 
Чунин гўяд љамъкунандаи ин китоби Зайну-л-ахбор: идњое, 

ки маъњуди њар уммате аст, хабаре аст на фањоме ва расме аст, на 
бурњоне, ки чун њодисае биюфтодї аз ѓаму шодї, ё ќањр ё фатњ, 
онро расме нињодандї њар уммате ва чун њар соле бад-он рўз 
бирасад, шодї кунанд, ё таъаббуд намоянд ва рўза доранд.  

Ва аммо чунонки андар кутуби мутаќаддимон ёфтаам – ки 
ривоят кардаанд аз сиќоти њар уммат – ки мумкин аст он хабар 
њаќиќат набошад, (балки) ањли њар уммате бар он њикоят ва 
ривоят муттафиќанд ва он њолро муътаќиданд. Пас он идњоро ин 
љо биёвардам ва ибтидо аз идњои мусалмонон кардам. Ва би-л-
Лоњу-л-тавфиќ. 

 
БОБИ ПОНЗДАЊУМ 

АНДАР ЉАДВАЛИ ИДЊОИ МУСАЛМОНОН 
 
Бидон ки идњои мусалмонон бисёр аст, ки ањли њар мазњабе 

онро истиъмол кунанд ва ман он чи ёфтам, ба хосса аз кутуби хоља 
Абурайњон, рањмату-л-Лоњ, биёвардам ва онро ба љадвал кардам, 
то ёфтани он бар љўянда осонтар бувад. Ва онро бар чањор љадвал 
нињод: нахустин љадвали адади идњо, дудигар љадвали номњои њар 
ид ва седигар љадвали рўзи гузашта аз њар моњи тозиён, чањорум, 
љадвали номи моњњои тозиён. Ва љадвал ин аст.  

 
Адад Рўзњои бузурги исломї аз 

моњњои араб  
Рўзи гузаш-
та аз њар 
моњ 

Моњњо  

1 
2 
3 
 
 
4 
5 

Ѓурраи сол ва оѓози сана
Тосуъо бар вазни ошуро  
Ошуро, аз ошур, авали моњњои 
яњуд гирифта шуда 
Рўзи шањодати Њусайн ибни 
Алї ибни Абитолиб дар 
Карбало, алайњимо-с-салом 
Гардидани ќибла ба 
Байтулмаќдис, дар аввали 
ислом њаждањ моњ 
Омадани асњобу-л-фили 
Њабаша барои вайронии Макка

1
9 
10 
 
10 
 
16 
 
17 

Муњаррам 
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6 
 
7 

Овардани сари буридаи Њусайн 
ибни Алї, алайњу-с-салом ба 
Димишќ  
Ибтидои бемории мавти 
расулуллоњ сала-л-Лоњи ва 
олињи ва саллам 

16 
 
 20 

 
Сафар  

8 
 
9 
 
 
10 
 
11 
 
12 

Вафоти набї, салла-л-Лоњи ва 
олињи ва саллам, субњи душанбе 
Хуруљи набї, салла-л-Лоњи ва 
олињи ва саллам аз Макка ва 
пинњон шудан дар ѓор бо 
Абубакри Сиддиќ (рз) 
Омадани набї, салла-л-Лоњи ва 
олињи ва саллам ба њиљрат дар 
Мадина 
Тазвиљи Хадиља буд бо 
пайѓамбар, салла-л-Лоњи ва 
олињи ва саллам 
Валодати набї, салла-л-Лоњи ва 
олињи ва саллам рўзи душанбе 
оммулфил 

3
 
5 
 
 
9 
 
9 
 
12 

 
Рабиъу-л- 
аввал 

13 Сўхтани Каъба дар айёми 
муњосира, ки Хаљљољ Абдуллоњ 
ибни Зубайрро дар њисор дошт 

4 
Рабиъу-л- 
охир 

14 
15 

Таќрири фарзи салавот 
Љанги Љамал дар Басра бо 
Ойиша ва Талњату Зубайр 

15
 3 

Љимоди-л- 
аввал 

16 
 
17 
 
18 

Вафоти Батул Фотима бинти 
расул алайњимо-с-салом 
Вафоти Абибакри Сиддиќ 
алайњи ризвону-л-Лоњ  
Валодати Фотима бинти 
Хадиља бинти Хувайлид  

9
 
2 
 
4 

Љимоди-л- 
охир  

19 
 
20 
 
 
21 
22 
 
23 

Вафоти Њасан ибни Алї, 
разийа-л-Лоњи таъоло анњум  
Љанги Сиффин байни Алї ибни 
Абитолиб ва Муовият ибни 
Абисуфён, разийа-л-Лоњи 
анњумо.  
Мавлиди Муњаммад ибн ал-
Алавї  
Мабъаси набї алайњу-с-салом 

4
 
4 
 
 
12 
26 
 
27 

 
 
Раљаб  
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ба тамоми мардум
Шаби меърољ ва исроъ то 
Байтулмаќдис 

24 
 
25 
 
26 

Валодати Њусайн ибни Алї 
ибни Абетолиб алайњу-с-салом  
Лайлату-л-бироат, ки онро 
лайлату-л-сак њам гўянд  
Сарфи ќибла аз Байтулмаќдис 
ба Каъба ба намози дигар 

3
 
15 
 
16 

Шаъбон 

27 
 
 
28 
29 
30 
 
31 
 
 
32 
 
33 
 
34 
 
35 

Задани Абдуррањмон ибни 
Мулљам Алї ибни Абитолиб 
алайњу-с-саломро њангоми 
намози фаљр 
Воќиаи Бадр ва фирўзии 
нахустин  
Фатњи Макка 
Вафоти Алї ибни Абитолиб 
алайњу-с-салом аз зарби ибни 
Мулљам 
Вафоти Алї ибни Мўсо ар-Ризо 
ва бозгашти Маъмун аз 
сабзпўшї ба сиёњпўшї  
Зуњури Абумуслими 
соњибуддаъвати Аббосї дар 
Марв  
Хуруљи Бурќаъї дар Занаљ ва 
изњори фасод дар замин 
Вафоти Љаъфар ибни 
Муњаммад ас-Содиќ, разийа-л-
Лоњи анњу  
Шаби ќадр бошад ба ривояте  

16 
 
17 
19 
21 
 
21 
 
 
 
 
26 
26 
 
 27 

 
 
 
Рамазон 

36 
 
37 
 
38 
 
39 

Явми рањмат ва фитр, ки дар он 
рўза нагиранд 
Мубоњилаи набї алайњу-с-
салом, бо насораи Наљрон  
Ѓузваи Уњуд ва муќтили Њамза, 
алайњу-с-салом 
Вафоти Абитолиб ибни 
Абдулмуталлиб  

1
 
4 
 
17 
 
19 

Шаввол  

40 
 
41 

Бино нињодани Иброњим алай-
њу-с-салом, Каъбаро Маќтали 
Љаъфар ибни Абитолиб 

5
 
11 

Зу-л-ќаъда 
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42 
 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
 
52 
53 
 
54 

Заношўйии Фотимат аз-Зањро 
бо Алї ибни Абитолиб 
алайњимо-с-салом 
Маќтали Зайд ибни Алї ал-
Алавї  
Вафоти Муњаммад ибни Алї  
Муздалафа 
Тарвењ ва саќии њољиён  
Рўзи арафа ва истодан бар 
Арафот  
Рўзи гўспандкушон ва азњия дар 
Мино  
Явалќар  
Явмулнафр  
Маќтали Усмон ибни Аффон 
ризвону-л-Лоњи алайњ баъд аз 
шиддати муњосира  
Рўзи ѓадири хум барои шиъа  
Маќтали Умар ибни Хаттоб, 
разийа-л-Лоњи анњу 
Воќиаи Њарра дар Мадина  

1 
1 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 
17 
18 
27 
 
27 

 
 
 
 
 
 
 
Зу-л-њиљља  

 
 
 

БОБИ ШОНЗДАЊУМ 
АНДАР АСБОБИ ИДЊОИ МУСАЛМОНОН 

 
Ва чун идњо шинохта шуд, бояд ки сабаби он низ дониста ояд 

ва ман он чи донистам ва он чи шунидам ва он чи набишта 
ёфтам, ин љо биёвардам, то маълум бошад.  

1.Ѓуррати муњаррам ва рўзи нахустинро ѓуратулњавл ва сари 
сол хонанд. Ва ба њамаи миллатњо сари солро бузург доранд. Ва 
ањли љоњилияти араб ин дањ рўзи аввали муњаррамро сахт бузург 
доштандї ва пайѓамбари мо салла-л-Лоњи алайњї ва олињи ва 
саллам, ин аввали муњаррамро њурмат доштї. Ва пеш аз он ки 
оят омад ва рўзаи моњи рамазон фариза гашт, њамаи сањоба, 
разийа-л-Лоњу анњум, дањ рўзи аввали муњаррам ба љойи фариза 
рўза доштандї ва бар мо њама вољиб аст бар асари расул, салла-
л-Лоњи алайњи ва олињи ва саллам, рафтан ва ин рўзро бузург 
доштан.  
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2. Ва ин рўзро тосуъо гўянд, бар вазни ошуро ва ин рўзи 
бузургвор аст ва ин рўз мар ошуроро чунон бошад, ки арафа мар 
идро.  

3. Ин рўзи ошуро рўзи бузургвор аст ва ањли њамаи миллатњо 
ин рўзро бузург доранд ва андар ин рўз тоъатњо кунанду садаќа 
дињанд. Мар љуњудонро ид ва рўзи аввали сол аст, ки инро 
ашарто гўянд ва њамаи мардумони эшон он рўз рўза доранд ва 
гўянд, кўдакро андар гањвора шир дињанд. Ва ин ошуро ба 
наздики мусалмонон бузургвортар аз он аст, ки ашарто ба 
наздики эшон. 

Андар ин рўз маќтали амиралмуъминин Њусайн ибни Алї 
ибни Абитолиб, разийа-л-Лоњи анњумо буд ба Карбало ва ин 
сахт бузургвор рўз аст. Ва чун ин рўзњо бошад, бисёр мардум аз 
њар љо ба Карбало оянд ба зиёрати гўри Њусайн, разийа-л-Лоњи 
таъоло анњум, навња кунанд ва бар Язид лаънат кунанд.  

4. Андар ин рўз ќибла сўйи Байтулмаќдис гардонида шуд ва 
сабаби он чунон буд, ки андар аввали ислом фармон омад аз 
осмон мар пайѓамбарро, салла-л-Лоњи алайњи ва олињи ва 
саллам, дар намоз рўй сўйи Каъба њамекардї, то фармон омад, 
ки рўй сўйи Байтулмаќдис кун ва бар њукми фармони Эзад, 
таъоло, рўй бар он љониб карданд ва њаждањ моњ њам бар ин 
љумла рафт, то оят омад, дар рўй сўйи Каъба фармуд кардан. 

5. Ва ин рўз он буд, ки њабаша ба хароб кардани Каъба 
омаданд. Ва амири њабаша Абрања ном буд, ки ќасди Макка 
карда буд, то он хонаро вайрон кунад. Ва муроди ў он буд, то 
араб низ ба хонаи Каъба наоянд. Ва ин Абрања њаме хонае карда 
буд ва моли бисёр андар он сарф карда буд, хост то ин њаљљи 
мардумон њамин бошад. Ва бо вай лашкари бисёр буд ва филон 
буданд. Ин оммулфил андар санаи аснин ва самонин ва 
самонмоъа буд (882) аз гоњи Искандар ва санаи арбаъин (40) аз 
мулки Нуширвони одил.  

Ва андар ин ваќт ки ин асњобу-л-фил ба Макка омаданд, 
Абдуллоњ ибни Абдулмуталлиб, падари пайѓамбари мо, салла-л-
Лоњи алайњи ва олињи ва саллам, ба Шом буд ва чун ба Мадина 
расид, бимурд ва пайѓамбар, салла-л-Лоњи алайњи ва олињи ва 
саллам, андар шиками модар буд ва аз паси омадани асњобу-л-
фил ба панљоњ рўз мавлуди Муњаммад, расулуллоњ, салла-л-Лоњи 
алайњи ва олињи ва саллам, буд. Ва њабаша мар хонаро хароб 
натавонистанд кард ва Худой, аззу љалл, тайран абобилро бар 
эшон бигумошт. Бо санги гил, яъне сиљљил бар эшон њамезаданд. 
Ва њар љонвареро, ки он сиљљил биёфтї, бикуштї, то њама 
њазимат шуданд.  
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6. Андар ин рўз сари Њусайн ибни Алї, разийа-л-Лоњу 
таъоло анњум андар Димишќ оварданд, ба наздики Язид, лаъ-
нату-л-Лоњ. Ва мар Њусайнро, разийа-л-Лоњу анњум, Шамарзї-л-
љавшан кушт ва сари ў Амр ибни Саъд бурид ба Карбало. 

Андар ин рўз зиёрати чињилтан будааст, ки андар ислом 
чињил аброр љамъ шуданд ва андар ин рўз ба як љой гирд 
омаданд ва ба якдигар зиёрат карданд.  

7. Ибтидои бемории расул, салла-л-Лоњи алайњи ва олињи ва 
саллам, андар ин рўз буд аз иллати зоту-л-љанб, дањум андар ин 
беморї бимурд, салла-л-Лоњи алайњи ва олињи.  

Нахустин ѓазве, ки пайѓамбари мо, салла-л-Лоњи алайњи ва 
олињи ва саллам бо кофирон бикард ва кофиронро маќњур калд 
андар ин рўз буд.  

8. Андар ин рўз пайѓамбар, салла-л-Лоњи алайњи ва олињи ва 
саллам, аз Макка сўйи ѓор берун омад ва андар ѓор пинњон шуд, 
бо Абубакри Сиддиќ, разийа-л-Лоњи анњу. Ва се шаборўз андар 
ѓор бибуданд ва аз он љо берун омаданд ва сўйи Мадина 
рафтанд, расул салла-л-Лоњи алайњи ва олињи ва саллам ва 
Абубуакри Сиддиќ ва Омир ибни Фуњайра мавлои Абубакр ва 
Абдуллоњ ибни Урайќат.  

9. Андар ин рўз пайѓамбари мо салла-л-Лоњи алайњи ва 
олињи ва саллам, аз иллати зоту-л-љанб фармон ёфт ва он рўз 
душанбе буд, ваќти чоштгоњ.  

10. Андар ин рўз пайѓамбар, салла-л-Лоњи алайњи ва олињи 
ва саллам, аз Макка ба Мадина омад ба њиљрат. Ва чун аз ѓор 
берун омад, андар ин рўз ба Мадина расид ва ба Ќубо, бар сояи 
дарахт фуруд омад ва њафт рўз он љо бибуд. Пас андар Мадина 
даромад ва њар кас ба хонаи хеш арз карданд. Расул фармуд, 
салла-л-Лоњи алайњи ва олињи ва саллам, ки «шутури ман 
маъмур аст». Ва шутур њамерафт, то он љо зону зад, ки акнун 
масљиди расул аст, салла-л-Лоњи алайњи ва олињи ва саллам ва он 
љой мар ду ятимро буд ва ба наздики он хонаи Абуайюби ансорї 
буд. Расул, алайњу-с-салом, он љо фуруд омад ва он љойро аз 
ятимон бихариданд ва масљид кард.  

Андар ин рўз мавлиди амиралмуъминин Абулњасан Алї 
ибни Абитолиб, разийа-л-Лоњи анњум, буд ва модари ў Фотима 
бинт ал-Асад ал-Хурумї буд.  

11. Андар ин рўз тазвиљи Хадиља буд бо пайѓамбар, салла-л-
Лоњи алайњи ва олињи ва саллам. Чун он муъљизот њамедид ва 
низ ўро амин ёфт ба њамаи чизњо ва оќилу донову њушёр, раѓбат 
кард, ки расул, салла-л-Лоњи алайњи ва олињи ва саллам, шўйи ў 
бошад. Пас пайѓамбарро, салла-л-Лоњи алайњи ва олињи ва 
саллам, гуфт: «мар Абутолибро бигўй, то маро аз бањри ту, аз 
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падари ман бихоњад». Ва чун Абутолиб бихост, Хувайлид иљобат 
накард. Пас Хадиља, разийа-л-Лоњи таъоло анњу мизбонї сохт ва 
Абутолибро низ бихонд. Ва Абутолиб бо Хувайлид шароб хўрд 
ва чун Хувайлид маст шуд, Абутолиб Хадиљаро аз вай бихост, аз 
бањри Муњаммад ал-Мустафо, салла-л-Лоњи алайњї ва олињи ва 
саллам, ва Хувайлид иљобат кард ва њам андар он маљлис никоњ 
карданд. Дигар рўз чун Хувайлид њушёр шуд ва ўро хабар 
бидоданд, пашемон шуд, хост, ки аќди никоњро фасх кунад. Ва 
Хадиља ўро боздошт, гуфт: «ман зиштном гардам».  

12. Мавлиди пайѓамбари мо, салла-л-Лоњи алайњи ва олињи 
ва саллам ва Абубакр андар оммулфил ва андар ин рўз буд, ба 
хонае, ки онро хонаи ибни Юсуф хондандї андар Макка.  

13. Андар ин рўз Њаљљољ ибни Юсуф Каъбаро ба манљаниќ 
бикуфту бисўхт ва сабаб он буд, ки чун мар Њусайн ибни Алї, 
разийа-л-Лоњи анњумро бикуштанд ва Язид ибни Муовия бар 
вай чандон истихфоф бикард, Абдуллоњ ибн аз-Зубайр ба 
Мадина берун омад ва аз бањри хештан даъват кард ва ќасди 
бану Умайя кард ва њар чи аз бану Умайя ба Мадина буданд, 
њамаро аз Мадина берун кард. Ва Язид ибни Муовия мар 
Муслим ибни Уќбат ибн ал-Мариро224 ба њарби Абдуллоњ ибн 
аз-Зубайр фиристод. Ва ў ба Мадина шуд ва мар Абдуллоњро 
њазимат кард ва cе рўз фармуд, то Мадинаро ѓорат карданд…. 225 
Пас Муслим сўйи Макка рафт ва андар роњ бимурд. Ўро ба 
манзили Ќудайд дафн карданд. Њусайн ибни Намир ба Макка 
рафт ва хонаи Каъбаро њисор гирифт ва бисўхт, чунонки 
деворњои ў бисўхт ва биюфтод, то боз Абдуллоњ ибн аз-Зубайр 
ободон кард.  

14. Андар ин рўз мавлиди Љаъфар ибн Муњаммад ас-Содиќ 
буд, разийа-л-Лоњи анњу.  

 15. Андар ин рўз намози фариза бар панљ ваќт ќарор 
гирифт ва пеш аз ин њар гуна њамекарданд, бештару камтар, 
ќароре надошт, ки Эзад, таъоло, оят фиристод ва вањй кард бар 
расул, алайњу-с-салом ва гуфт намоз кунед ва нагуфт, чанд кунед 
ва кай кунед. Пас расул, салла-л-Лоњи алайњи ва олињи ва 
саллам, андар ин рўз ин намозњо бинињод ва ваќтњои он падид 
кард ва фаризаву суннат падид кард ва мар сањобаро бифармуд, 
ки чунин кунед. Ва чун Љабрайил, алайњу-с-салом, зї ў омад ва 
он бидид, аз вай писандид ва њам бар он ќарор бимонд.  

16. Ин рўз њарби Љамал буд, ки Талњат ва Зубайр бо 
амиралмуъминин Алї, разийа-л-Лоњи таъоло анњу, њарб 

                                                 
224 Ал-Мазанї 
225 Ва ваќт мара ин буд (ваќъати њурра ин буд? ) 
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карданд. Ва Ойиша, разийа-л-Лоњу анњоро аз Мадина бо хештан 
бибурданд. Ва Ойиша, разийа-л-Лоњу анњо, андар њавдаље 
нишаста буд ва бар уштуре нињода. Ва он њавдаљро њама ба тир 
бидўхтанд, аммо Ойишаро, разийа-л-Лоњу анњо, ранље нарасид 
аз он. Охир он ќавм, ки бо Ойиша буданд, њазимат шуданд ва 
уштури Ойишаро бигирифтанд. Ва Алї, разийа-л-Лоњу анњу, 
фармуд, ки ўро некў фуруд оварданд ва Алї ба наздики ў рафту 
узр хост. Ва Ойиша, разийа-л-Лоњу анњо, тангдилї кард ва бисёр 
суханон рафт миёни эшон. Охир Ойиша бозгашт ва ба Мадина 
бишуд. 

17. Андар ин рўз вафоти духтари пайѓамбари мо, алайњу-с-
салом, Фотимат ал-батўл, разийа-л-Лоњу анњо, буд ва сањоба, 
разийа-л-Лоњу анњум, андар ин рўз мотам гирифтанд. 

18. Вафоти Абубакри Сиддиќ, разийа-л-Лоњу анњу, андар ин 
рўз буд. Ва бар дили сањоба, разийа-л-Лоњу анњум, андар ин рўз 
ѓаме ва аламе сахт расид ва њама мотам гирифтанд бар вафоти 
Абубакри Сиддиќ, разийа-л-Лоњу анњу.  

19. Андар ин рўз рўзи мавлиди Фотимат аз-Зањро, разийа-л-
Лоњу анњо, духтари пайѓамбари мо, салла-л-Лоњи алайњи ва 
олињи ва саллам, буд ба Макка.  

20. Андар ин рўз вафоти Њасан ибни Алї, разийа-л-Лоњи 
таъоло анњум, буд. Ва чунин гўянд, баъзе ровиён, ки ўро зањр 
бидоданд ва андар ў кор кард ва аз он бимурд. Муовия ибн 
Абисуфён мар зани Њасан Љаъдат ибн Ал-Ашъас ибни Ќайс ал-
Киндиро понсад њазор дирам бипазируфт, то Љаъда он зањр ба 
Њасан бидод ва Њасан аз он зањр бимурд, то Муовия вилоят ба 
ќањр бигирифт.  

21. Њарби Сиффин андар ин рўз буд, ки Муовия бо Алї ибни 
Абитолиб разийа-л-Лоњи анњу, њарб кард. Ва Алї, разийа-л-Лоњи 
анњу, мар Муовияро ва сипоњи ўро маќњур кард. Ва чун њазимат 
хостанд шуд, Амр ибн ал-Ос ба наздики Муовия омаду гуфт: 
«низ љойи мардї ва муборазат намонд, ин љо њилат бояд кард». 
Пас Муовия ба ишораи Амр бифармуд, то сафњо Ќуръонро 
андар найза карданд ва овоз бидоданд, ки «мо шуморо ба дин 
њамехонем». Пас Алї, разийа-л-Лоњи анњу, бифармуд, то 
шамшерњо андар ниём карданд ва пирон андар миён шуданд ва 
бар он нињоданд, ки њакамайн насб кунанд ва мар Амр ибн ал-Ос 
ва Абумўсо ал-Ашъариро њакам карданд, то расид кор он љо, ки 
расид.  

22. Андар ин рўз Муњаммад ибни Алї ал-Алавиро модар 
бизод, ки ўро Боќир хондандї ва имоми шоъиён буд, аз љумлаи 
он њафт имом, ки эшон гўянд, яке ў буд.  
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23. Ин рўз берун омадани пайѓамбари мо, Муњаммади 
Мустафо, салла-л-Лоњи алайњи ва саллам, буд, ки ба Макка 
берун омад ва ба расулии Худой, азз ва љалл, даъво кард ва 
халќро ба Худой, азз ва љалл, хонд. Ва аввал касе Хадиља бинти 
Хувайлид буд, ки ба расулии ў ва ба ягонагии Эзад, таъоло 
бигаравид ва пас Алї ибни Абитолиб, разийа-л-Лоњу анњу ва пас 
Абубакри Сиддиќ, разийа-л-Лоњи анњу.  

24. Ин рўз пайѓамбари моро, салла-л-Лоњи алайњи ва саллам, 
аз Макка аз хонаи Умми Њонї ба Байтулмаќдис бурд Љабрайил, 
алайњу-с-салом. Ва дар Байтулмаќдис њамаи пайѓамбаронро, 
алайњу-с-салом, бидид. Ва аз он љо ба осмон бибурданд ўро, ба 
ќоби ќавсайн бирасид ва ба Эзад, таъоло, мунољот кард ва њафт 
осмонро бидид бо њамаи неъматњои алвони он, њамаи бињиштро 
бидид ва њамаи дўзахро бидид бо њама шиддатњои гуногуни он 
ва њам андар шаб бозомад ва ба Макка биёмад. Ва чун бигуфт, 
мушрикон бовар надоштанд ва аз вай нишонї хостанд ва ў 
нишонї бидод, ки корвони Макка, ки аз Шом њамеояд ба 
наздики Байтулмаќдис аст њанўз ва андар ў уштуре аст, ки як 
чашми боз дорад ва як љуволи ў испед ва яке сиёњ. Ва чун 
бозомад, њамчунон буд.  

25. Андар ин рўз мавлиди Њасайн ибни Алї ибни Абитолиб 
буд, разийа-л-Лоњи анњум ва пайѓамбари мо, салла-л-Лоњи 
алайњи ва саллам, ба ваќти валодати ў бисёре шодї кард.  

26. Шаби ин рўз шаби барот бошад ва ќазоњо, ки њаст, Эзад, 
таъоло, андар лавњи мањфуз биронда аст, андар ин шаб аз лавњи 
мањфуз сўйи осмони дунё фуруд оранд ва аз он љо ба фармони 
Эзад, таъоло, ба замин њамеоранд ва ин шабро лайлату-л-ќадр ва 
лайлату-л-сак низ гўянд.  

27. Андар ин рўз ќиблаи Байтулмаќдис сўйи Каъба гардонид 
ба фармони Эзад, таъоло ва сабаб он буд, ки чун фармони Эзад, 
таъоло, биёмад сўйи расул, алайњу-с-салом, ки намоз сўйи 
Байтулмаќдис кунанд, бар дили пайѓамбар, салла-л-Лоњи алайњи 
ва саллам, аз он ранљ омад ва аз фармони Эзад, таъоло, њеч чора 
набуд ва њаждањ моњ намоз бар он љониб карданд. Пас Эзад, азз 
ва љалл, вањй фиристод ва амр кард, ки намоз бар он љониби 
Каъба карданд ва ризои расул, салла-л-Лоњи алайњи ва саллам, 
нигоњ дошт ва пас аз он ќибла Каъба карданд.  

28. Андар ин рўз Абдуррањмон ибни Мулљам ал-Муродї 
андар масљид омад ба ваќти намози дигар ва мар Алї ибни 
Абетолибро, разийа-л-Лоњи анњу, ки он њазрат дар рукуъ буд, 
маљруњ кард, љароњати зишт ва њам аз он љароњат бимурд, 
ризвону-л-Лоњи алайњ.  
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29. Андар ин рўз ваќъати Бадр буд ва нахустини ѓазви ислом 
ин буд. Ва њафтсад кофир буд ва сесад мусалмонон. Пас Эзад, 
таъоло, мусалмононро зафар бидод ва бисёре аз кофиронро 
бикуштанд ва бисёрро дастгир карданд.  

30. Андар ин рўз пайѓамбар, салла-л-Лоњи алайњи ва саллам, 
аз Мадина ба Макка омад бо лашкаре анбўњ ва бо ањли Макка 
њарб кард ва шањри Макка бар эшон њисор кард ва бисёре аз 
эшон бикушт ва бисёре дастгир кард, то Эзад, таъоло, ўро 
фирўзї бидод ва Маккаро бигушод. Ва ањли Макка, аз расул, 
салла-л-Лоњи алайњи ва саллам, битарсиданд, ки Маккаро ва 
эшонро нест кунад ба интиќоми он љафоњо, ки эшон ба аввал 
карда буданд. Ва чун Макка фатњ кард ва андар шањр омад, 
расул гуфт, салла-л-Лоњи алайњи ва саллам, бо мардумони 
Макка: «Ман шуморо њамон гўям, ки бародари ман Юсуф, 
алайњу-с-салом, бародарони хешро гуфт: «ло тасриба алайкуму-
л-явма, яѓфиру-л-Лоњу лакум»226. Ва мардумони Макка бад-он 
шодмона гаштанд.  

31. Андар ин рўз Алї ибни Абитолиб, разийа-л-Лоњи анњу, аз 
он љароњат, ки уфтода буд ўро, фармон ёфт.  

32. Андар ин рўз вафоти Алї ибни М усо ар-Ризо буд, ки ба 
Тўс фармон ёфт227. Ва чунин гўянд, ки аз бањри Маъмун табаќи 
ангур оварданд, њаме аз он бихўрд ва боќї наздики Алї ибни 
Мўсо ар-Ризо, разийа-л-Лоњи анњу фиристод, ки «маро хуш омад 
аз ин ангур, ту низ бихур». Ва Алї ибни Мусо ар-Ризо бихўрд ва 
њам он шаб бимурд. Ва чунин гўянд, ки андар он ангур зањр буд. 
Ва Маъмун љома ва аломат сабз карда буд, чун ў бимурд, љомаи 
сабз бияфганд ва сиёњ пўшид.  

33. Андар ин рўз Абумуслим Абдуррањмон ибни Муслим, 
соњиби даъвати Аббосиён, берун омад аз дењи Мохон ва даъват 
ошкоро кард. Ва Сулаймон ибни Касири марвазї бо ў ёр буд. Ва 
Абумуслим бо Наср ибни Сайёр њарб кард ва ўро ќањр карду 
Хуросон бигирифт ва аз паси он Ироќ бигирифт ва давлати Бану 
Умайяро аз бех барканд ва нест кард ва Абулаббос ас-Саффоњро 
ба хилофат биншонд.  

34. Бурќаъї аз Басра буд ва андар ин рўз хурўљ кард. Ва 
чандин гоњ њамесохт (бо тохт) корон ва ќавме аз зангиён ва 
њабашиён ва зутон, ки ба Басра буд. Аз он љо корњои гирон эшон 
карданд ва аз эшон баъзе банда буданд ва баъзе озод. Ва 
Бурќаъї сари эшон бигардонид ва њамаро ба хештан даъват 
кард. Ва миъоде нињоданд, ки фулон рўз берун оянд ва хонањо 

                                                 
226 Сураи Юсуф (12: 92).  
227 ки бо Маъмун сўйи Баѓдод рафт њаме.  
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фаро гиранд. Ва чун рўзи ваъда биёмад, силоњи эшон бештар чўб 
ва устухони моњї буд, хонањои ањли Басра фурў карданд ва 
Бурќаъї дасти эшон мутлаќ кард, то моли мардумон 
њамеситаданд ва мусалмононро њамекуштанд ва занону авратони 
эшонро њамегирифтанд, то њама Басраро ќањр карданд ва 
кушиши бисёр бикарданд. Ва чанд ваќт Басраро бидоштанд ва 
раъияту њашами ў њама зутон ва зангиён ва њабашиён буданд.  

35. Андар ин рўз вафоти Љаъфар ибни Муњаммад ас-Содиќ 
буд, разийа-л-Лоњи анњу.  

36. Шаби ќадр шаби ин рўз бошад. Ва пайѓамбарро, салла-л-
Лоњи алайњи ва саллам пурсиданд аз шаби ќадр, гуфт: «Андар 
фардњои дањаи охир биљўйед», аммо бар аѓлаби занн шаби бисту 
њафтум бошад, ва Аллоњу аълам.  

37. Андар ин рўзи ид рўзагушоён рўза гушоянд ва рўзи 
рањмат аст ва рўза нашояд дошт.  

38. Андар ин рўз муљодалаи пайѓамбари мо, салла-л-Лоњи 
алайњи ва саллам, буд бо тарсоёни Наљрон ва мунозара рафта 
буд бар Исо, алайњу-с-салом. Тарсоён гуфтанд, ў писари Худой 
буд, таъолиу-л-Лоњ амо яќулуна ва пайѓамбар, алайњу-с-салом, 
гуфт: «Худой, таъолоро зану фарзанд нест ва ба њеч чиз њољаташ 
нест». Пас пайѓамбар, алайњу-с-салом, тарсоёнро гуфт, ки «мо 
ибтињол кунем» ва ибтињол лаънат кардан бошад. Гуфт: «Шумо 
биёед ва фарзандону занону хешонро биёред ва мо биёем ва 
занону фарзандони хешро биёрем ва пас лаънат кунем бар њар 
касе, ки дурўѓ гўяд ё њар ки дурўѓ гуфта бошад, аз ин ќавм то як 
сол њеч кас намонад, ило њама бимиранд ва њалок шаванд». 
Эшон битарсиданд, гуфтанд: «Мо њар сол сесад то чињилу 
панљоњто зирењ бидињем ва ин мубоњила накунем». Ва 
пайѓамбар, алайњу-с-салом, бад-он сулњ иљозат бидод.  

39. Андар ин рўз ѓазваи Уњуд буд ва андар ѓазва се њазор 
кофир буд ва њафтсад мусалмон ва мусалмонон аввал зафар 
ёфтанд ва бисёре бикуштанд. Ва Абдуллоњ ибни Љубайр солори 
тирандозони ањли ислом буд ва камингох њаме нигоњ доштанд. 
Пас аз он мардумон ба ѓорат машѓул гаштанд ва кофарон андар 
омадан гирифтанд аз он сулма ва ѓалаба карданд ва мутаљаббир 
шуданд ва бисёр мусалмонон шањодат ёфтанд.  

40. Андар ин рўз Абитолиб ибни Абдулмуталлиб бимурд ва 
чун ў бимурд, кофарони Макка, бар пайѓамбар, салла-л-Лоњи 
алайњи ва саллам, истихфоф карданд, то њиљрат боист кард аз 
Макка ба Мадина.  

41. Андар ин рўз Иброњим пайѓамбар, алайњу-с-салом, 
ќоидаи Ќаъба баровард ва чунин омада аст андар ахбор, ки 
санги ќоидаи Хона аз бињишт оварданд ва андар он ваќт ки банї 
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Ќурайш бинои хонаи Каъбаро боз карданд ва ба ќаъри он фуруд 
рафтанд, санге сабз падид омад зери асоси ў ва њарчанд оњан бар 
он санги сабз заданд, кор накард, донистанд, ки он санг аз 
бињишт аст ва аз он љо бунёд нињоданд ва бароварданд.  

42. Маќтали Љаъфар ибни Абитолиб, разийа-л-Лоњи анњу, ки 
ўро Љаъфар ут-Тайёр хонанд, андар ин рўз буд.  

43. Андар ин рўз тазвиљи Фотимат аз-Зањро буд, бо Алї ибни 
Абетолиб, разийа-л-Лоњи анњумо, ба фармони Эзад, таъоло, ки 
Љабрайил алайњи-с-салом, аз осмон овард.  

44. Андар ин рўз мавлиди Зайд ибни Алї ал-Алавї буд, ки 
ўро Бану Умайя бикуштанд ва сари ў андар чўбе карданд. Ва 
Абумуслим соњибуддаъвати Аббосиён аз Марв берун омад ва ба 
сабаби хуни ў чанд њазор хун рехт ва мулк аз Бану Умайя бибурд.  

45. Андар ин рўз вафоти Муњаммад ибни Алї ал-Амир буд, 
имоми шиъа.  

46. Ин рўз ба муздалафа бошанд ва аз манзил бираванд ва 
рўй ба њаљљ нињанд.  

47. Ин рўзи тарвењ бувад, ки њуљљољи Хонаи Худой обњо 
бардоранд ва ќасди Арафот кунанд ва ба Мино биистанд.  

48. Ин рўзи арафа бошад, ки њољиён андар Арафот биистанд 
ва Сафову Марваро тавоф кунанд ва санг андозанд ва њаљ 
кунанд.  

49. Ин рўз иди гўспандкушон бошад, ки ба Макка ќурбон 
кунанд ва андар ин рўз рўза нашояд доштан ва на дигар рўз ва 
айёми ташриќ аз бузургвории ин рўзњо.  

50. Ин рўзро рўзи ќарр гўянд, яъне ки аз љойгоњи њаљљ 
бираванд. 

51. Ин рўзро рўзи аввали нафр гўянд, ки нахустин корвон, ки 
аз Макка бираванд, ин рўз бошад.  

52.Андар ин рўз мар Усмон ибни Аффонро, разийа-л-Лоњи 
анњу бикуштанд, ки ѓавѓо андар хонаи ў уфтоданд ва ў мусњаф 
њамехонд ва њам бар он њол ўро бикуштанд ва хуни ў бар мусњаф 
бирехт.  

53. Ин рўзро ѓадири хум гўянд. 
54. Андар ин рўз маќтали Умар ибн ал-Хаттоб, разийа-л-

Лоњи анњу, ки Абулавлуњ ѓуломи Муѓийра ўро љароњат кард ва 
аз он љароњат бимурд. Ва њикояти ин чунон буд, ки ин Абулавлуњ 
аљамї буд, бандаи Муѓийра ва cе пеша медонист, оњангарї ва 
дурудгариву осиёбонї. Ва Муѓийра њар рўз аз вай панљ дирам 
њамехост ва пеши Умар ибн ул-Хаттоб, разийа-л-Лоњи анњу 
омаданд ва Муѓийра гуфт: «Ё амиралмуъминин, ин бандаи ман 
аст ва се пеша донад ва аз вай њар рўз панљ дирам њамехоњам». 
Абулавлуњ гуфт: «тоќати ин надорам». Умар гуфт: «Ин се пеша, 
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ки ту дорї њар рўз панљ дирам бибояд дод ва ин бисёр набошад, 
ки аз осиёгарї ин вољиб ояд додан». Абулавлуњ аз пеши ў берун 
омад ва ба забони аљамї њамегуфт, ки «агар ман осиёе нанињам, 
ки то ќиёмат аз он сухан гўянд, мард нестам». Ва пас дашна 
бикард ва сари онро об бидод ва андар масљид омад ба ваќти 
намоз, фурсат ёфт ва Умарро, разийа-л-Лоњи анњу, бизад ва 
маљруњ кард ва аз он љароњат бимурд, разийа-л-Лоњи анњу.  

55. Андар ин рўз ваќъати Њарра будааст ба Мадина ва сабаб 
он буд, ки чун Абдуллоњ Њанзала, ки падарашро «Ѓасилу-л-
малоика» гуфтандї бо ањли Мадина иттифоќ карда, бар Язид 
ибни Муовия хуруљ карданд ва бану Умайяро аз Мадина берун 
карданд, Язид ибни Муовия мар Муслим ибни Уќба ал-Мариро 
ба Мадина фиристод ба њарби эшон ва Муслим бо ањли Мадина 
љанги азим кард ва Абдуллоњ ибни Њанзала бо аксари ањли 
Мадина шањид шуданд. Баъд аз он Муслим ибни Уќба андар 
уфтод ва Мадинаро ѓорат кард ва бад-он сабаб бар муњољир ва 
ансор сахт ранљ расид ва њаргиз бар мусалмонон аз он 
мункиртар коре нарасида буд ва он рўзро «явму-л-њурра» ном 
карданд.  

Ин буд тамомии идњо ва ваќоеъи мусалмонон, ки ёфтам.  
 
 
 

БОБИ ЊАФДАЊУМ 
ШИНОХТАНИ ИДЊОИ ЉУЊУДОН БА ЉАДВАЛ 

 
Аммо љуњудонро идњост ва андар њар иде эшонро амрест. Ва 

андар Таврот он амрњо биёмада аст ва нашояд эшонро, ки аз он 
амр берун шаванд. Ва баъзе аз он идњову љашнњо ањбори эшон 
нињодаанд ва ин љуњудони ин замона бар иќтидои эшон 
њамераванд. Ва аз њама муњимтар эшонро шанбе аст, ки эшонро 
дар рўзи шанбе аз њама шуѓлњо фориѓ бояд шуд. Ва сию њашт 
кор аст, ки эшонро дар рўзи шанбе нашояд кард ва њаром аст бар 
эшон. Агар яке аз он бикунанд, куштан бар эшон вољиб шавад, 
ба њукми ояти Таврот: нахустин, шудёр кардан заминро, дудигар 
замин киштан ва cедигар, андар кишт давонидан, чањорум, кишт 
даравидан, панљом, харос афгандан, шашум, дос кардан, њафтум, 
тухм андохтан, њаштум, таъом гардонидан аз љой ба љой, нуњум, 
cуруд задан, дањум, шир дўхтан, ёздањум, дарахт буридан, 
дувоздањум, њезум шикастан, сездањум, орд сириштан, 
чањордањум, нон пухтан, понздањум, гўшт бирён кардан, 
шонздањум, оташ афрўхтан, њафдањум, ду бор сўзан задан аз 
бањри дўхтанро, њаждањум давол буридан, нуздањум, љома 
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шустан, бистум, љома ранг кардан, бисту якум, ду њарф 
навиштан, бисту дувум, њарф пок кардан аз љой, бисту сеюм, 
љонвар куштан, бисту чањорум, сайд кардан, бисту панљум, њезум 
овардан, бисту шашум, об овардан, бисту њафтум, хўша чидан, 
бисту њаштум љувоз гирифтан, бисту нуњум, чизе ос кардан, 
сиюм, дарахт нишондан, сию якум, байъ ва шаро кардан, сию 
дувум, коло бар бањо нињодан, сиву сеюм, аз њадди дењ берун 
шудан, сию чањорум, андар њадди дењ шудан, сию панљум, коло 
аз љой ба љой бурдан, сию шашум, љой гардонидан, сию њафтум, 
замин кандан, сию њаштум, чизе аз љой баркандан. Ин њама 
чизњо бар эшон њаром аст ва њамчунин андар њар љашневу иде 
бисёр чизњо бар эшон њаром аст.  

Ва ман ба љадвал овардам идњои эшонро њам бар он љумла, 
ки идњои мусалмононро гуфтам ва љадвал ин аст, ки ин љо 
кашида ояд, то маълум гардад.  

 
Адад Идњо ва рўзњои љуњудон Рўзњои 

моњњо 
Моњњо 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Иди сари сол 
Рўзаи Кадлиё 
Рўзаи Рибо Аќибо  
Рўзаи азоб 
Рўзаи кабур  
Аввали иди мазол 
Аробо, ки охири мазол бошад 
Иди љамъ  
Иди табрик  

1
3 
5 
7 
10 
15 
21 
22 
23 
 

 
 
 
 
Ташрин 

10 Рўзаи Сидќиё 6 Марњасун 
11 
12 

Рўзаи ниёњ
Рўзаи њанка ва ин њашт рўз 
бошад 

8
 

Каслив 

13 
14 
15 
16 

Аввали пайдо шудани торикї 
Рўзаи торикї  
Рўзаи дигар  
Рўзаи њисор  

5
8 
9 
10 

Тис  

17 
18 

Рўзаи марги сидиќин
Рўзаи фитнае, ки миёни асбот 
уфтод  

5
23 

Шифат 

19 
20 
21 

Рўзаи марги Мўсо, алайњу-с-
салом 
Рўзаи фитнаи миёни коњинон 

7
9 
13 

 
Озор 
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22 
23 

Рўзи албурї
Иди маљла ва фарањњомон  
Њам аз он гуна 

14
15 
 

24 
25 
26 
27 
 
28 
  

Рўзаи марги писарони Њорун,
алайњу-с-салом 
Рўзаи марги Марям бинти 
Имрон 
Иди фатирхорон  
Иди кис ва охири айёми фатир 
ва ѓарќ шудани Фиръавн 
 Рўзаи вафоти Юшаъ ибни 
Нун 

1
10 
15 
 
21 
 
 26 

 
Найсин 

29 
30 
31 

Рўзаи тобут 
Иди фасњи кењин ва вафоти 
Ашмуйил пайѓамбар  
Рўзаи вафоти Ашмуйил, 
пайѓамбар алайњу-с-салом  

10
15 
28 

Ир 

32 
33 
34 
35 

Иди ансара, ду рўз
Рўзаи аљал ва рўзаи бокура 
низ гўяндаш 
Рўзаи маќтали уламо 
Рўзаи маќтали Њанино 

6
23 
25 
27 

Сиван 

36 Рўзаи ибтидои њисори 
Уршалим ва вайрон карданаш 

14 Тамуз

37 
38 
39 
40 

Рўзаи марги Њорун, алайњу-с-
салом 
Рўзаи вайрон сохтани 
Бахтуннаср Байтулмаќдисро  
Рўзаи берун омадани 
Бахтуннаср аз Байтулмаќдис 
Рўзаи мурдани чароѓи њайкал 

1
9 
15 
13 

Уб 

41 Рўзаи марги љосусон 7 Элал
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БОБИ ЊАЖДАЊУМ 
АНДАР АСБОБИ ИДЊОИ ЉУЊУДОН 

 
Чун аз љадвали идњои љуњудон фориѓ гаштем, акнун сабабњо 

ва рўзњо гўйем: 
1.Иди сари солро Иширто гўянд ва он ду рўзи аввал бувад ба 

Ташрї. Ва эшонро наси оят омадааст андар Таврот ба рўза 
доштани он рўз. Ва андар ин рўз буд, ки ќурбони Иброњим, 
алайњу-с-салом пазируфта шуд ва кабш омад бадали Исњоќ, 
алайњу-с-салом. Ќурбон кард ва бад-ин сабаб андар суру 
бидаманд се бор ва гўянд он овоз буд, ки Иблис мар Сораро 
шунавонид. Ва чунин гўянд, ки ин ќурбон андар моњи найсон 
буд, аммо ин љо оварданд, чунонки њиљрати пайѓамбар, салла-л-
Лоњи алайњи ва олињи ва саллам, андар моњи рабиъу-л-аввал буд 
ва ба муњаррам оварданд.  

2. Ин рўзаи Кадлиё ибни Ањиќом ибни Шофон аст, ки ўро 
Бахтуннаср ба Байтулмаќдис подшоњї бидод, аз паи он ки банї 
Исройилро барда карда буд. Ва ў бар он зуъафо подшоњ гашт ба 
Байтулмаќдис . Ва чун аз пешравон ва сарњангон ва љуњудон ўро 
ба иътиќоди дуруст андар Бахтуннаср диданд, аз вай хашм 
гирифтанд ва аз кўњпояњо, ки буданд, ќасди ў карданд ва ўро 
бикуштанд бо ќавме аз калдониён, ки бо ў буданд. Ва он ќавм 
чун ўро кушта буданд, аз Бахтуннаср битарсиданд, аз 
Байтулмаќдис бирафтанд ва ба Миср шуда, он љо ватан сохтанд.  

3. Савми Рибо Аќибо он бувад, ки ўро ба рўзгори юнониён 
иноят ба њабс карданд, то андар зиндон бимурд ва њам андар он 
рўз ба иттифоќи бист тан аз раисиёни бани Исройил бимурданд 
ба фаљо ва ин рўз ба сабаби ин њолро рўза доранд.  

4. Ва ин рўзаи азобро сабаб хатои Довуд пайѓамбар, алайњу-
с-салом, буд, ки банї Исройилро ињсо кард ва Худой, азз ва 
љалл, сўйи вай пайѓом фиристод дар забони Њод пайѓамбар, ки 
«ин хато буд, ки ту кардї ва ин хаторо уќубат аст. Акнун ихтиёр 
кун аз ин се чиз як чиз: ё њафт сол муќими ќањт бошї ва ё душман 
бар ту мусаллат шавад ва туро аз вилояти ту берун кунад ва се 
моњ аз хонумони худ ѓойиб бошї ва ё марг уфтад андар миёни ин 
ќавми ту cе рўз ва бисёре аз эшон бимиранд. Аз ин се чиз яке 
ихтиёр кун». Пас Довуд, алайњу-с-салом, марг ихтиёр кард ва 
андар ин ним рўз њафтод њазор мардум аз банї Исройил 
бимурданд.  

5. Ин рўзаи кабурро маънї кафорат бошад ва ин тавбаи банї 
Исройил буд, ки аз гўсола парастидан карданд. Ва агар ин рўз ба 
рўзи шанбе ояд, онро ошуро гўянд ва он рўз рўза доштан бар 
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эшон фариза аст ба наси Таврот. Ва ин рўза фариза аст эшонро 
ва агар надорад касе ба унфу ќањр бифармоянд – ва рўзаро ба 
забони ибрї таъйино гўянд – аммо дигар рўзањо ба табарруъ 
доранд ба ваќти њодисањои дигар, чунонки пеш аз ин ёд кардем 
ба куштани Кадлиё ва уќубат ба марги фаљо.  

Ва эшонро ду рўз ба якљой рўза нест, зеро ки шаборўзї бисту 
чањор соат бошад ва эшонро бисту панљ соат рўза доштан дуруст 
наёяд.  

6. Аммо иди мазол. Маънии «мазол» соя бувад ва сабаби ў он 
бошад, ки андар сифри cедигар аз Таврот чунон аст, ки фармуда 
аст эшонро, ки «чун таъомњои хешро наќл кунед, њафт рўз ид 
кунед ва муъаттал бибошед фароѓ аз њамаи корњо, рўзи њаштум 
роњат бибошед ва сояњо созед ва зери он биншинед, то 
мухолифони шумо бидонанд, ки ман шуморо андар соя ва роњат 
биншондам». Бад-ин сабаб эшон тахтњо созанд аз шохањову 
баргњои сабз андар ањди ин ид, аз њар дарахте, ки бад-он буќъа 
бошад.  

7. Ва иди аробо њаљљи эшон бошад, ки гирдогирди мазбањ 
кўбанд музу турунљу барги хурмо ва шохи бед. Ва аробо номи 
бед бошад ва бад-ин тартиб ин идро бедбедон низ гўянд.  

8. Ин иди љамъро ба луѓати эшон исорат гўянд ва љумлаи 
идњо бад-ин ид бигзарад ва маънии ин охирини идњо бошад. 

9. Иди табрик ва ин идро ба забони ибрї «баркас» гўянд, 
яъне барака ва марги Мўсо низ гўянд, зеро ки Мўсо, алайњу-с-
салом, дуо карда буд ва аз Худой, таъоло, бихоста буд, то андар 
аљали ў таъхир кунад ва Эзад, таъоло, дуои ў мустаљоб кард ва 
ўро њолат дода буд ва чун њолати дувум наздик омад, донист, ки 
инро низ муњлат набошад ва ўро аз он рўз мотаме буд.  

10. Рўзаи Сидќиё. Ин он буд, ки ин Бахтуннаср бар 
Байтулмаќдис подшоњ гашт нахустин бор ва мар Бутоњини 
маликро асир гирифт. Ва чун Сидќиё андар ў осї шуд, бори 
дигар биёмад ва Байтулмаќдисро њисор кард ва њафт моњ њисор 
дошт. Пас Сидќиё бигурехт ва Бахтуннаср мар ўро бигирифт ва 
њамаи фарзандон пеши ў ќурбон кард ва ўро бибасту ба Бобил 
бурд ва андар зиндон боздошт.  

11. Ин рўзаи ниёњро сабаб Яњуёќими малики бузург буд, ки 
ўро Ќинус гуфтандї. Ва чунон буд, ки Юруњи дабир аз забони 
Ирмиё пайѓамбар нома набишт бад-ин Ќинус, он чи ба 
Байтулмаќдис расида буд аз сипоњи Бахтуннаср ва Ќинус бар 
хештан аз он ранљ, ки бар дили ў расид, бисўхт.  

12. Рўзаи њанка. «Њанка»-ро тафсир покї бошад ва низом. Ва 
сабаб он буда аст, ки Антиёхус, малики Антокия бар љуњудон 
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ѓалаба гирифт ва норавоињо бисёр кард. Ва Буѓрос вазири ў буд 
ва дањ чиз аз расмњои бад, ки бар љуњудон ѓалаба гирифт, нињод: 
нахуст, ба бад даст боз доштан ва дувум, ќурбон бо гўри яла 
кардан ва сеюм, аз њайз нашустан ва чањорум, аз намоз даст 
боздоштан ва панљум, хатна нокардан, ва шашум, Таврот 
нахондан ва њафтум, гуноњ кардан ва њаштум, бар сари дукод 
нестан228, то эшонро насибе набошад аз савоби он ва нуњум, 
оташ андар мазбањ биёвард (?) ва дањум, духтарони дўшизаро ба 
малик додан, то бо эшон будї, пас ба шўй бидодандї. То ба 
канизе расид, ки ўро њашт бародар буданд ва чун ваќти он ваъда 
буд, он духтар рўй гушода ва ороста берун омад, то он 
бародарон ва њамаи ќавм ўро бидиданд. Ва чун бародари 
кењтари ў он бидид, сахт мункар омад ўро, пас њилат кард ва 
љомаи занон бипўшид ва хештанро бар гунаи занон неку биёрост 
ва бар дари ин халифат омад, ки ин расмњои бад нињода буд ва 
пеши амир шуд. Чун холї шуд, пас ин амирро бикушт ва њамаи 
банї Исройил аз он зиштї ва палидї бирастанд. Пас шаби 
нахустин як чароѓ афрўхтанд бар дарњои хонаи хеш, дудигар шаб 
ду чароѓ афрўхтанд ва њамчунин то њаштум шаб чароѓ бар адади 
он бародарон бияфрўхтанд ва он расм то бад-ин ѓоят бимонд.  

13. Пайдо шудани зулмат ва рўзаи он. Чунин гўянд, ки 
сабаби ў он буд, ки Талмо, малики Миср бар банї Исройил 
икроњ кард, то Тавротро аз ибрї ба юнонї тарљума карданд. 
Бад-ин сабаб љањон торик шуд ва се рўз торик буд. Ва ин хабаре 
маъруф аст, ки Филидлиќусро биншонд ва Филидлиќус аз он 
нусхат гирифт. Андар он ваќт ба Миср озод кард ва ба љойи 
эшон некуї кард ва эшонро ба хонањои хеш бозфиристод. Ва ин 
тарљума њафтод тан карданд аз кањанаи эшон ва онро «наќли 
сабъин» гўянд ва ин аз тахлитњо ва тањрифњои Таврот яке буд, ки 
Худой, азз ва љалл, андар Ќуръон ёд карда аст: «Юњайфирун 
алкалими ъан маввозиъањи»229 . Ва он торикї се рўз бибуд.  

14. Дудигар рўз рўза бидоштанд ва он расм бимонд миёни 
ишон.  

15. Ин рўза аз паси рўзаи зулмат ояд. Чунин гўянд сиќоти 
ишон, ки бузургони банї Исройил андар кутуби эшон чунон ёд 
кардаанд ва аз мункарї ва саъбї, ки сабаби он буд, андар кутуби 
хеш падид накарданд.  

16. Рўзаи њисор ва сабаб он буд, ки чун Бахтуннаср дувум 
бор ба Байтулмаќдис омад ва андар сифри мулук набишта аст, 

                                                 
228 Дар ҳарду нусха чунин аст ва тасҳеҳи он муяссар нашуд (А.Ҳ)  
229 Сураи Ан-нисо (4: 46) ва сураи ал-Моида (5:13).  
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ки Бахтуннаср ба Уршалим, яъне Байтулмаќдис бирафт андар 
дањум сол аз мулки ў ва андар вай фуруд омад рўзи дањум, яънї 
тамуз ва манљаниќњо насб кард ва Байтулмаќдисро бигирифт ва 
вайрон кард. 

17. Рўзаи марги сидиќин. Ин ба рўзгори Юшаъ ибни Нун 
буд. Порсоён буданд, ки тадбирњо эшон кардандї ва мар банї 
Исройилро панд додандї ва андар миёни шуъаби эшон 
ихтисобњо кардандї. Пас он њама порсоён ба якбора бимурданд 
ва Юшаъ фармуд, то њама рўза доштанд ва ин суннат гашт 
эшонро.  

18. Рўзаи куштани асбот. Сабаби ин рўза он буд, ки сибти 
Ибни Ёмин ибни Яъќуб фуљуре бикарданд, ки мењмоне омад 
эшонро ва ба хонаи пире фуруд омад бо зани хеш. Пас ин сибт 
гирд омданд ва он занро аз он худованди хона бихостанд, то бо 
вай фуљур кунанд. Ва ў бисёр шафоат кард ва духтари дўшизаи 
хешро пеши эшон бурд, ки инро бадали он зан бигиранд ва эшон 
сухан нашниданд ва шафоъати ў рад карданд ва андар хонаи ў 
уфтоданду он зани мењмонро берун оварданд ва њама шаб бо вай 
њаме гирд омаданд, то субњ бидамид. Ва чун шуъаби банї 
Исройил аз ин њол огоњ шуданд љињод карданд ба фармон ва 
бисту панљ њазор мард аз он сибт бикуштанд ва њафтсад мард аз 
он ќабила бигурехт ва андар зовияњои биёбон шуданд, то аз 
куштан бирастанд.  

19. Фитнаи коњинон. Он буд, ки фитна уфтод миёни ду 
ќабилаи банї Исройил - яке ќабиларо «шимо» хондандї, 
дудигарро «њалил» - андар кори дин. Бисёр мардум аз якдигар 
бикуштанд, пас сарони банї Исройил андар миёни эшон шуданд, 
то эшон сулњ карданд.  

20. Андар ин рўз Мўсо, алайњу-с-салом, бимурд ва банї 
Исройил бад-ин сабаб он рўз рўза доштанд ва акнун мар эшонро 
суннат гаштааст.  

21. Ин рўзи албурї чун ќуръа бошад ва эшон онро «муѓало» 
гўянд ва тафсири ў китоб бошад. Ва сабаби ин чунон будааст, ки 
малики Бобилро вазире буд, номи вазир Њомон ва зане буд, он 
занро Мурдхо230 ном буд. Ва зан аз банї Исройил буд ва Њомон 
њамеша малики Бобилро тањрис њамекард, то банї Исройилро 
ранљ њаменамудї. Ва муроди вазир он буд, ки Мурдхо ба 
фармони ў бошад ва Мурдхо иљобат накард ва њар рўз малики 
Бобилро њаристар њамегардонид, то ќавмеро аз эшон 
биёварданд, ки бикуштанд ба туњмате, ки эшонро карданд. Пас 

                                                 
230 Муридхо 
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Мурдхо њоли хеш ва раѓбати Њомон бад-ў пеши малик бигуфт. 
Ва Њомонро њозир карданд ва аз вай пурсид, ў мункир шуд. 
Фармуд, то ќуръа заданд, бар Њомон омад ва чанд тан, ки хабар 
доштанд, бар сињњати он гувоњї бидоданд, чунонки маликро 
маълум гашт. Пас бифармуд, то Њомонро бибастанд ва ўро ба 
обу оташ ва ба сармову ба гармо уќубатњо карданд. Пас бар дор 
кардандаш ва бикуштандаш ва то бад-ин ѓоят расм мондааст, ки 
андар ин рўз тамосилњо кунанд ба номи Њомон ва ўро бисўзанд. 
Ва ин рўзро Њомонкўб низ гўянд.  

22 ва 23. Ин ду рўзро шарњ наёфтам андар кутуб.  
24. Рўзаи марги писарони Њорун. Яке аз эшон Модоб ном 

буд ва дигаре Абињаво. Њар ду тан пешравони коњинони банї 
Исройил буданд ва андар биёбони Тури Сино бисўхтанд ва сабаб 
он буд, ки андар оташи бегона ќурбонгоњ оварданд пеши Эзад, 
таъоло, чунонки андар Таврот падид аст, андар сифри чањорум. 
Ва Эзад, таъоло вањда, њамон оташро бар эшон мусаллат кард, 
то бисўхтанд њар ду тан. 

25. Андар ин рўз марги Марям буд ва андар сифри чањорум 
аз Таврот падид аст, ки эшон чун ба биёбони Тињ андар омаданд 
андар моњи нахустин, хоњари Мўсо, алайњу-с-салом, бимурд, ки 
зане бас порсо ва мустаљобуддаъват буд. Чун андар Тињ омад ва 
љойи хушку беоб, дуо кард ва Худой, азз ва љалл, ба баракати 
дуои ў чашмањо берун овард андар Тињ ва чун ў бимурд, он њама 
чашмањо хушк гашт ва мардумони банї Исройил ва сутурони 
эшон њама ташна ва зоеъ монданд ва пеши Мўсову Њорун 
омаданд ва бинолиданд аз он ранљ, ки бар эшон буд. Пас Мўсо 
ва Њорун ба Худой, азз ва љалл, шафоат карданд, то Эзад, 
таъоло, Мўсоро бифармуд, ки «асо бар санг зан». Ва чун Мўсо, 
алайњу-с-салом, асо бар санг бизад, об берун омад. 

26. Рўзи фатирхордагї. Ўро бисњо гўянд ва фисњ гўянд низ ва 
тафсири фисњ дињиш ва бахшудан бошад. Ва ин њаљљи гўспанд 
ќурбон кардан бувад эшонро ва андар ин рўз буд, ки банї 
Исройил аз Миср берун омаданд ба ваќти намози шом, башитоб, 
чунонки орд тар гардид ва њамчунон фатир бипухтанд. Пас 
эшонро фармон омад, ки њафт шаборўз фатир хўрданд ва хамир 
нахўрданд ва хамир аз хонањо дур доштанд андар он айём, ки аз 
Фиръавн њаметарсиданд. Ва чун рўзи њафтум буд, Фиръавн бо 
сипоњи хеш бар асари эшон биёмаданд ва чун ба рўди Нил 
расиданд, пас фармон омад обро, то аз њам боз шуд ва замини 
хушк миёни об берун омад, то банї Исройил бигзаштанд ва чун 
фиръавн бо ќавми хеш андар аќиби эшон даррасид ва обро бар 
он љумла дид, асп андар ў ронд ва чун миёни рўд расид, об андар 
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омад ва фиръавнро ва њамаи ќавмашро ѓарќа кард. Ва он рўз 
бисту якуми найсон буд ва ин рўзро кис гўянд ва хамир хўрдан 
бар банї Исройил њалол шуд. Ва маънии «кис» куштан бувад ба 
забони суриёнї.  

27. Иди кис ин рўз бувад, ки шарњи он гуфтам.  
28. Андар ин рўз Юшаъ ибни Нун бимурд, ки ў шогирди 

Мўсо буд андар ваќти зиндагонии Мўсо ва чун Мўсо бимурд, 
Юшаъ халифати ў буд бар банї Исройил. Чун банї Исройил аз 
Тињ берун омаданд, ў бимурд. Банї Исройил он рўз рўза 
доштанд ва он суннат231 гашт бар эшон. Ва баъзе гўянд, ин рўз ба 
њаждањуми ир ояд.  

29. Андар ин рўз рўзаи тобут бошад. Ва сабаби ин чунон буд, 
ки банї Исройил бо ањли Фаластин њарб карданд, андар он ваќт 
ки Олии коњин ќозии эшон буд. Тобути банї Исройил ба эшон 
буд. Ва ањли Фаластин бар банї Исройил ѓалаба карданд ва ду 
писари Олиро - Њафтар ва дудигар Финњос бикуштанд ва сї 
њазор мард аз банї Исройил (тобутро) даррабуданд ва 
бибурданду андар бутхонаи хеш бинињоданд. Ва чун ин хабар ба 
наздики Олї расид, бењуш гашт ва аз курсї фурў уфтод ва 
пушташ бишкасту андар соат бимурд.  

30. Фисњи кењин. Ва расми эшон он аст, ки агар касе андар 
шартњое, ки андар фисњ бошад, таќсир карда бошад, андар моњи 
найсон ва он иди фисњ аз вай фоит шуда бошад, андар ин рўз 
онро ќазо кунад. Ва ин фармоиш андар Таврот ба насси оят, 
эшонро омада бошад.  

31. Андар ин рўз Ашмуйили пайѓамбар бимурд. Ва ўро Олии 
коњин парварда буд. Ва Ашмуйил он буд, ки банї Исроийил ўро 
гуфтандї: «абъас лано маликан нуќотил фї сабили-л-Лоњи»232 . 
Пас ў Шовил, яъне Толутро њидоят кард, ўро пеши хеш хонд ва 
ба равѓани ќудс бияндуд мар ўро ва пас бар банї Исройил малик 
кард ва њамаро фармуд, то мутиъи ў бошанд.  

32. Ин рўз иди ансара бошад ва ба ибрї асарто гўянд. Ва ин 
ном муштаќ аст аз иљтимоъ. Ва Эзад, андар сифри cедигар гуфта 
аст, ки «нигањ доред ба ваќти дурудан ва навбова њар чи даравед, 
бардоред ва ба хонаи Худой, азз ва љалл, баред фармонро, андар 
рўзи дувум». Ва њам андар ин рўз дањ оят фуруд омад ва аз фисњ 
то вай њафт њафта бошад ба насси ояти Таврот. Пас ба ќиёс 
вољиб кунад, ки рўзи бокур дувум ид бошад.  

                                                 
231 Сабаб 
232 Сураи ал-Баќара (2: 246).  
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33. Рўзаи аљал, яъне гўсола. Ва ин парастиши гўсола як бор 
буд ба айёми Мўсо, алайњу-с-салом, ки ба мунољот рафта буд ба 
Тури Сино. Ва ин дигар бор буд, то банї Исройил бар эшон 
љињод карданд ва эшон боздоштанд. Ва ин он рўза аст, ки 
Суриъам нињода аст аз бањри эшон, ки бар дањ асбот подшоњ буд 
аз банї Исройил аз паси вилояти Сулаймон, алайњу-с-салом. 
Эшонро манъ кард аз бурдани бокур сўйи Байтулмаќдис.  

34. Аммо уламои куштаи эшон Шамъуну Ашмуйил ва 
Њанино буданд ва он Њанинои дигар сўхта шуда, андар Таврот 
печида, ба рўзи боз шудани њисори Уршалим. Чунон иттифоќ 
уфтод, ки ду тахтаи шањодати Мўсо бишикаст, ки эшонро ба 
хашм бияндохт ва њам андар ин рўз чунон иттифоќ уфтод, ки 
Тастумус, малики юнониён Тавротро бисўхт ва њам андар ин рўз 
санаме насб карданд андар њайкал ба рўзгори Маншо.  

35. Андар ин рўз Њанино, ки эшон гўянд ў паѓамбар буд, 
кушта шуд.  

36. Андар ин рўз ба ибтидо, Байтулмаќдисро вайрон 
карданд. Ва андар сифри мулук чунин гўяд, ки ин нуњуми моњи 
панљум буд, яънї моњи найсон ва њам андар ин рўз Тайтуси 
ќайсар Байтулмаќдисро хароб кард. Ва замин, ў бифармуд, то 
њама шудёр карданд ва андар ў кишт кард. Ва андар ин рўз буд, 
ки Эзад, таъоло, замини мавъуд бар банї Исройил њаром кард, 
то андар Тињ бимонданд.  

37. Андар ин рўз Њорун, алайњи-с-ссалом бимурд ва мар банї 
Исройилро он мусибате саъб буд ба марги ў.  

38. Андар ин рўз Бахтуннаср Байтулмаќдисро вайрон кард.  
39. Андар ин рўз Бахтуннаср аз Байтулмаќдис берун омад ва 

суйи Бобил рафт ва даст аз куштан ва гирифтани банї Исройил 
бидошт.  

40. Мурдани чароѓ андар њайкал ва ин он чароѓ буд, ки бар 
љониби маѓриб аз ў нињода аст. Ва он чароѓро Оњоди малик 
бикушт.  

41. Ин рўзи марги љосусони эшон буда аст ва он дувоздањ тан 
буданд, дањ тан фаљо бимурданд, ки банї Исройилро бим 
намуданд ба дурўѓ ва он ду тан, ки бим нанамуданд ба дурўѓ 
зинда бимонданд, то аз Тињ берун омаданд ба заминњои мавруси 
хеш. Ва ин ду тан яке Юшаъ буд, дудигар Колиб, бо фарзандони 
хеш ба саломат аз Тињ берун омаданд.  

Ин буд тамоми сурњои љуњудон, ки ёд кардем ва 
бипардохтем, ба тавфиќи таборак ва таъоло.  
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БОБИ НУЗДАЊУМ 
АНДАР ИДЊОИ ТАРСОЁН БА ЉАДВАЛ 

 
Аммо бидон, ки ањли миллати тарсоёнро ба се гурўњ 

кардаанд ба љадвал, он чи машњур аст, яке аз эшон малкоиёнанд, 
дудигар, яъќубиён, седигар, настуриён. Ва ин њар гурўњеро андар 
сол рўзњои маълум аст аз рўзањо ва идњо ва зикронњо ва рўзгорњо 
аст, ки андар моњњои суриёнї биёяд. Ва бештар аз ин 
малкоиёнрост ва эшон андар он муболиѓат зиёдатар кунанд ва 
баъзе мар настуриёнро ва баъзе мар яъќубиёнро . Ва ман номњои 
мазоњибро љадвале сохтам ва њар мазњаберо њарфе раќам кардам. 
Аммо аломати яъќубиён «я» ва аломати малкоиён «м» ва 
аломати настуриён «т», то маълум бошад. Ва он чи љамъ 
тавонистам кард, њама андар ин љадвал љамъ кардам ва ўро панљ 
љадвал нињодам: љадвали нахустин адади рўзањо ва идњо ва 
зикрон ба њуруф ва он чи шарњ биёфтам, раќами љумали ў ба 
сиёњї набиштам ва он чи шарњи он мутаъаззир гашт ва 
натавонистам ёфт, раќами он ба шарње набиштам сурх. Ва 
љадвали дудигар номи идњо ва рўзгори тарсоён ва љадвали 
седигар, рўзгори гузашта аз моњњои суриёнї ба ваќти њар иде ва 
љашневу зикроне, љадвали чањорум, номи моњњои суриёнї, 
љадвали панљум, раќами мазњабњои эшон ба њуруфи љумал. Ва 
љадвал ин аст, ки ман ин љо падид кардам, то маълум гардад:  

 
Адад
њо 

Идњо ва рўзањо (ва зукронњо)-и 
тарсоён 

Рўзњо Моњњо Мазњабњо 

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 

Зикрони Иброњим Халилуллоњ ар-
рањмон ва вазиши боди сабо 
Зикрони асњобу-л-кањф 
Зикрони Луќо  
Фармон ёфтани сесаду њаждањ тан 
усќуфон  
Боздоштан аз хўрдани тезињо ва 
муљомиъат  
Њаракати фањул ва имании 
кашишњо 

9
 
15 
18 
20 
22 
29 

Тишр
ину-
л-ав- 
вал 

М 
 
М 
М 
Я 

7 
8 

Ваќти борон
Иди зайтун ва боздоштан аз 
хўрдани оби сард 

17
23 

Тишр
ину-
л- 
охир 
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9 
10 

Зикрони Юсуф, ки тани Масењ ба 
гўр кард 
Милоди Исо ибни Марям  

22
25 

Кону
ну-л- 
аввал  

М  
Ш233 

11 
12 

Иди динњ
Тамоми иди динњ 

5
13 

Кону
ну-л- 
охир 

М 
М 

13 
14 
 
15 
 
16 
17 

Уфтодани љамраи нахустин 
Баромадани љамраи дувум ва гарм 
шудани замин  
Бар шудани об аз бехи дарахтон ба 
сўйи шохањо 
Уфтодани љамраи седигар 
Аввали айёми аљуз 

7
14 
 
15 
 
21 
26 

 
Шабо
т  

 

18 
19 

Парњез аз хўрдани тезињо
Падид омадани парасту ба Ѓазнин 

7
8 

Озор 
 

 

20 Ибтидои мадди Фурот  24 Найс
он 

 

21 
 
22 

Вазидани бодњои хуш ва каштї 
рондани ањли дарё 
Иди вард 

16
 
25 

Аёза
м  

 

23 
24 
25 
 
26 

Аввали мадди рўди Нил
Љашн ба шањри Миср 
Рафтани боди самум ва зиёдат 
шудани оби рўди Нил 
Мавлиди Яњё ибни Закариё 

16
? 
24 
 
25 

Њари
зон 

 
 
 
М 

27 
28 

Аввали айёми боњур 
Иморати боѓњои раз ба Миср  

19
20 

Тамуз  

29 
30 
31 
 
32 

Зикрони ал-Ясаъ ва зиёни гармоба 
рафтан  
Иди Тури тобур  
Уфтодани љамраи тобистон ва гарм 
шудани њаво  
Маќтали Яњё ибни Закариё ва хуш 
шудани шабњо  

3
6 
26 
 
29 

Об  
М 
Ш 
 
М 

33 
 
34 
35 
36 

Зиёдат шудани оби рўди Нил ва 
шикастани тобистон 
Мавлиди Марям бинти Имрон  
Пайдо шудани салиб 
Ихтиёри бод барои мустаќбал  

5
8 
14 
 
24 

Элул  
 
М 
М 

 

                                                 
233 Мурод аз «Ш» рўз ва иди муштараки њар се мазњаб аст (А.Ҳ ) 
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(БОБИ БИСТУМ 
АНДАР) АСБОБИ ИДЊОИ ТАРСОЁН 

ВА ЧИГУНАГИИ ЊАР ИДЕ 
 
1.Зикрони Иброњиму-л-Халил, алайњи-с-салом. Тарсоён ин 

рўзро бузург доранд ва садаќањо дињанд ва гўянд, андар ин рўз 
Иброњим, алайњи-с-салом, андар оташ саломат монд.  

Андар ин рўз боди сабо вазад ва андар ин ваќт аз ќасду 
њиљомат кардан боздоранд ва гўянд, агар бад-ин рўз хун 
бардошта шавад, мазаррати ў зиёдат аз манфаъат бошад.  

2. Андар кутубњои ќадим дидам, ки ин асњобу-л-кањф ба 
рўзгори Ќалтиёнуси малик буданд. Ва ў эшонро ба дини худ хонд 
ва эшон иљобат накарданд ва аз пеши ў бигурехтанд ва андар 
ѓоре шуданд. Ва эшон њафт тан буданд ва яке саг буд бо эшон ва 
андар он ѓор нињуфтиданд. Эзад, таъоло, хоб бар эшон афганд, 
сесаду нуњ сол хуфта бимонданд ва андар ин рўзи аввали 
ташрину-л-аввал аз хоб бедор шуданд. Ва берун омад як тан аз 
эшон ва чун мардумон ўро бидиданд, бо вай бирафтанд, то он 
дигаронро низ бибинанд. Эзад, таъоло, он роњи ѓор бар он як тан 
ва бар њамагон муштабињ гардонид, то њеч кас эшонро 
андарнаёфт ва бори дигар бихуфтиданд андар он ѓор ва њанўз 
хуфтаанд, то охиру-з-замон.  

3. Ин рўзро зикрони Луќо гўянд ва Башорат ва Инљил гўянд. 
Ва он лафз муъарраб аст аз Инглиюн ва андар он ахбори Масењ 
аст аз аввал то охир. Ва онро чањор тан набиштаанд ба луѓати 
мухталиф, яке Матї буд ба Фаластин ба забони ибрї, дудигар 
Марќус буд ба Рум набишт, ба забони румї, cе дигар Юњанно 
набишт ба Афсиси Юнон ба забони юнонї ва чањорум Луќо ба 
Искандария ба забони юнонї. Пас ин њар чањор Инљилро 
Ингилиюн гўянд. Ва ин зикрони Луќо бад-он сабаб ном 
нињоданд, ки ў бас порсо буд ва бузург. Чун тарљумаи Инглиюн 
тамом кард, он рўзро зикроне нињоданд. 

4. Ин сесаду њаждањ тан њама усќуфон буданд ва зоњидон ва 
тарсоён ва њама андар як рўз фармон ёфтанд ва бимурданд.  

5. Андар ин ваќт аттиббо боздоранд аз тезињо хўрдан. Ва 
муљомаъат кардан андар ин ваќт сахт макруњ доранд.  

6. Фуњул њаракат кунанд ва ањли каштињо иман гарданд аз 
бодњои мухолиф. 

7. Њафдањуми тишрину-л-охир ваќти борон бошад ва андар 
ин рўз борон бошад ва хато кам уфтад.  

8. Иди зайтун бошад. Ва чунин гўянд, ки њар чи андар 
вилояти Рум сор бувад, њама ба канисаи Марям биёянд ва њар 
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яке аз эшон зайтуне андар дањан гирифта ва он љо бияфгананд ва 
мардумон ўро бардоранд ва аз вай равѓан кунанд ва андар 
чароѓи каниса ба кор баранд. Ва баъзе гўянд, он тилисми 
Балинос аст.  

Табибон андар ин рўз боздоранд аз хўрдани оби сард, хосса 
андар шаб аз паси хоб, ки хатар бошад, ки он об зардоб гардад 
андар тани мардум. Таоми гўшти мурѓ фармоянд хўрдан, то 
бихўрад пухта ва оби гарм хўрдан пеш аз таом ва аз паси ў 
муљомаъат кардан ситуда бувад андар ин ваќт.  

9. Зикрони Юсуф. Ва ин он Юсуф будааст, ки тани Масењ 
андар гўр нињод ба ќавли эшон ва он андар ин рўз будааст ва ин 
рўзро бад-ин сабаб бузург доранд. 

10. Аммо милод, шаби мавлуди Исо ибни Марям будааст, 
салавоту-л-Лоњи алайњи ва он ихтилоф, ки андар шаби ў аст, 
бисёр аст, агар бигўям, китоб дароз гардад ва андар рўзи ў њам 
хилоф карданд ва гуфтанд, он валодат дар шашуми конуну-л-
охир буд.  

11. Иди динњ ба он рўз бошад, ки Яњё ба нањри Урдун фуруд 
рафт.  

12. Тамоми ид он бошад, ки падарон ба кўњи Тури Сино 
кушта шуданд.  

13. Андар ин рўз њафтуми шабот, баромадани љамраи 
нухустин бошад ва њаво аз сардї майл ба гармї кунад.  

14. Чањордањуми шабот љамраи дувум барояд ва њаво хуштар 
гардад.  

Андар ин рўз ѓаливоз ва баѓмурѓ падид ояд ва зери замин 
гарм гардад ва љањон хуррамтар гардад.  

15. Андар ин рўз, понздањуми шабот, об аз бехи дарахтон 
сўйи шох бар шавад ва дарахтон тозаву тар биистанд.  

16. Уфтодани љамраи cедигар бисту якуми шабот бошад ва 
њаво нек хуш гардад ва сармо камтар шавад.  

17. Ин рўзи бисту шашуми шабот, аввали айёми аљуз шавад 
ва андар ин рўз њаво ба ѓоят сард биистад ва сармои саъб кунад. 
Пас рўй ба гармї нињад.  

18. Андар ин рўзи њаштуми озор парасту бибинанд ба диёри 
Ѓазнин ва њаво хуш гардад.  

19. Рўзи њафтуми озор. Аттиббо андар ин ваќт гўшти моњї 
хўрдан фармоянд ва њалво ва аз тезињо парњез фармоянд кардан.  

20. Рўзи бисту чањоруми найсон, мадди Фурот ибтидо кунад 
ва њар рўз њаме мадд кунад, то ба ваќти љазр бирасад.  
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21. Андар ин рўз бодњои дарё хуш гардад ва бодњои мухолиф 
низ наёяд ва ањли дарё каштї рондан гиранд ва хатар набошад 
низ каштиро.  

22. Аммо иди вард он будааст, ки модари Яњё ибни Закариё, 
алайњимо-с-салом, ба наздики Марям омад ва аз бањри ў гул 
туњфа овард ва ў ситад, бад-он мар Худойро, азз ва љалл, шукр 
кард ва шодї намуд.  

23. Андар ин ваќт мадди рўди Нил ибтидо кунад ва он об 
моддат гирад ва ќавї гардад.  

24. Чунин гўяд Сиёдиќи Мисрї андар куноши хеш, ки андар 
ин рўз ба шањри Миср боралкаъ (?) бошад ва эшонро љашне 
бувад.  

25. Андар ин ваќт боди самум рафтан гирад ба љойњои одат 
ва зиёдат шудани рўди Нил бошад ва тоъун ќавї гардад.  

26. Мавлиди Яњё ибни Закариё, алайњумо-с-салом, андар ин 
рўз будааст ва андар ин ваќт гармо ќувват гирад ва фармони 
ѓайби тарсоён њам андар ин рўз бошад.  

27. Ин нуздањуми тамуз бошад ва аввали боњур бошад. Ва ин 
айёми боњур шаш рўз бошад. Ва ањли таљориб ин шаш рўзро бар 
зимистони мустаќбал далел гирифтаанд ва њар рўзе, ки аз ин 
рўзњо борон бошад ва њаво тира бошад, он моњ аз зимистон бо 
борони бисёр бувад ва агар боњур бар хушкї гузарад, низ хушк 
бошад, валлоњу аълам.  

Дањуми ин рўзро маволиду-с-сана хонанд ва њар бурље, ки 
моњ андар ў бошад бад-ин рўз, он бурљ далели сол бувад; агар 
моњ ба њамал бувад, гандум камтар бувад ва агар моњ ба савр 
бошад, боронњо бисёр бувад ва иллати дарди сар бар мардумон 
чира гардад ва ба тобистон самум ва ба зимистон сармо бисёр 
бувад ва мевањоро офат расад. Ва агар моњ ба саратон бошад, 
соле хушк бошад ва подшоњ бар мардумон ситам кунад. Ва агар 
моњ ба асад бошад, ѓалла бисёр бувад аз гандум ва љаву арзан ва 
мардумон дурўѓ бисёр гўянд андар муъомилот ва мардумон 
сафарњо кунанд аз ситами султонон. Ва агар моњ ба сунбула 
бошад, боронњо бисёр бувад ва кишт неку шавад ва меваи 
дарахтон њам неку бошад, аммо чањорпоёнро офат расад. Ва агар 
моњ ба аќраб бошад, нархњо арзон бошад ва љањон аз шўриш 
орамида бувад, аммо беморињо бисёр бувад. Ва агар моњ ба ќавс 
бошад, бо роњат бошад ва маишат фарох бувад, аммо хусуматњо 
пайваста бувад миёнаи оммаи мардумон. Ва агар моњ ба љаддї 
бошад, борон бисёр бувад ва ѓалла фаровон бошад ва подшоњ 
сипоњњо бисёр фиристад ба њар љой ва нархњо арзон бувад. Ва 
агар моњ ба далв бошад, лашкариёнро офат расад ва иллати 
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яраќон андар миёни мардумон бисёр уфтад андар он сол. Ва агар 
моњ ба њут бошад, боронњо бисёр ояд ва соле бохайр бошад ва 
нархњо арзон бувад. Валлоњу аълам.  

Андар ин рўз калбулљаббор тулуъ кунад. 
28. Андар ин рўз ба Миср разњои ангур бибуронанд ва 

боѓњоро иморат кунанд.  
29. Андар ин рўз зикрони ал-Ясаъ бошад ва андар ин ваќт 

аттиббо аз гармоба рафтан боздоранд ва аз мева хўрдани бисёр, 
ки њар ду зиён дорад.  

30. Ин рўзро иди Тури тобур гўянд ва ин он рўз бувад ба 
ќавли эшон, ки Масењ аз миён берун шуд ва аз шогирдон холї 
шуд ва бар кўњ рафт миёни абр ва бо Мўсо ибни Имрон ва Илёси 
зинда дидор кард ва эшонро бидид, пас боз бар шогирдон омад.  

31. Андар ин рўз љамраи тобистон биюфтад ва ба ѓояти 
гармо бирасад ва ѓояти тобистон ин рўз бошад.  

32. Андар ин ваќт шаб хуш гардад ва самум ба љойњои одат 
бишканад. Ва маќтали Яњё ибни Закариё, алайњума-с-салом, низ 
андар ин рўз будааст.  

33. Марям бинти Имрон андар ин рўз зод ва инро эшон 
бузург доранд.  

Андар ин ваќт бодњо хуш гардад ва гармои тобистон 
бишканад ва зери замин сард гардад.  

34. Андар ин рўз рўди Нил зиёдат гирад ва њар рўз ќавитар 
мешавад. Ва андар ин чињил рўз хун бардоштан ва дору хўрдан 
ва њамаи истифроѓњо ситуда доранд.  

35. Иди пайдо шудани салиб ва сабаби ин чунон буд, ки бар 
осмон шањобе падид падид омад, монанди салиб. Пас 
Ќустантини маликро гуфтанд, ки «агар ту рояти хешро бар он 
мисол кунї, зафар ёбї». Бикарду зафар ёфт. Ва сабаби тарсо 
гаштани Ќустантин он буд. Ва он расм андар миёни тарсоён 
монда аст, ки андар лашкарњо салиб бардоранд пеши њар 
подшоње ва битриќе.  

36. Андар ин рўз мар бодро нигоњ доранд, то кадом бод ояд. 
Њар боде, ки андар ин рўз вазад, андар њама мустаќбал ѓалаба 
мар он бодро бошад.  

Ин миќдор ёфтам аз шарњи аъёд ва савм ва зикрони тарсоён, 
ки ёд кардем, би изни Аллањ.  
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БОБИ БИСТУ ЯКУМ 
АНДАР ИДЊО ВА РАСМЊОИ МУЃОН БА ЉАДВАЛ 

 
Кунун сухан андар маънии идњои муѓон ва аљамиён гўем ва 

падид кунам, ки њар иде ба кадом рўз бошад аз рўзњои эшон. Ва 
он рўзро андар љадвал овардам, њам бар он љумла, ки аз они 
арабиён гуфтам. Ва инро ба чањор љадвал андар овардам: нахуст 
адад, (дудигар) љашнњо ва идњо. Ва љадвали cедигар андар 
рўзњои моњњои аљамиён. Љадвали чањорум андар моњњои муѓон. 
Љадвал ин аст, ки ин љо кашида омад:  
Адад Идњо ва љашнњои муѓон Рўзњои 

моњ 
Моњњо 

1 
2 
3 
4 

Наврўзи мулук 
Наврўзи бузург, ки хосса 
хонандаш 
Ибтидои боз 
Фарвардингон 

1
6 
17 
19 

Фарвардин 

5 
6 
7 

Урдибињиштгон
Аввали гањанбори седигар  
 Охири гањанбори седигар 

3
26 
30 

Урдибињиштмоњ 

8 
9 
10 

Хурдодгон
Аввали гањанбори 
чањорум  
Охири гањанбори чањорум 

6
26 
30 

Хурдодмоњ 

11 Тиргон, ки ўро љашни 
саршўйї гўянд 

13 Тирмоњ

12 Мурдодгон 7 Мурдодмоњ 
13 
14 
15 

Шањриваргон, ки ўро 
Озарљашн гўянд 
Аввали гањанбори панљум  
Охири гањанбори панљум 

4
16 
20 

Шањривармоњ  

16  
17 

Мењргон 
Ромрўзи Мењргони бузург 

16
21 

Мењрмоњ
 

18 
19 

Обонгон 
Аввали дањрўзаи 
фарвардгон ва аввали 
айёми масруќа 

10
26-30 

Обонмоњ

20 
21 

Бањорљашн, ки ўро рукубу-
л-кусаљ гўянд  
Љашни озаргон  

1
 
9 

Озармоњ

22 
23 

Иди хура, ки ўро навад рўз 
гўянд 

1
8  
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24 
25 
26 
 
27 
28 
29 

Иди дайи аввал
Иди гањанбори нахустин  
Сайри сур  
Иди дайи дудигар, охири 
гањанбори нахустин  
Батикон  
Шаби ковкуњал  
Иди дайи седигар  

11
14 
15 
 
15 
16 
23 

 
Даймоњ 

30  
31 
32 
33 

Бањманљана 
Барсада  
Шаби сада  
Обрезгон ба Сипоњон  

2
5 
10 
30 

Бањманмоњ  

34 
35 
36 

Навиштани таъвизи 
газандагон 
Аввали гањанбори ду 
дигар  
Охири гањанбори ду дигар 

5
11 
15 

Исфандормазмоњ 

  
 
 

БОБИ БИСТУ ДУВУМ 
АНДАР ШАРЊИ ЉАШНЊО ВА ИДЊОИ МУЃОН 

 
Мар муѓонро љашнњои фаровон будааст андар рўзгори 

ќадим ва ман он чї ёфтам, ин љо биёвардам, андар ин љадвалњо 
ва акнун шарњи сабаби њар якеро бигўям њам бар он љумла, ки 
андар кутуб ёфтаам.  

1.Ин рўзро Наврўз гўянд, зеро ки сари сол бошад ва шаб бо 
рўз баробар шавад ва сояњо аз деворњо бигзарад ва офтоб аз 
равзанњо уфтад. Ва расми муѓон андар рўзгори подшоњии эшон 
чунон будї, ки хирољњо андар ин рўз ифтитоњ кардандї. 
Аљамиён чунин гўянд: андар ин рўз Љамшед бар гўсола нишаст 
ва сўйи љануб рафт ба њарби девон ва сиёњон – ва маънї зангиён 
бошад – бо эшон корзор кард ва њамаро маќњур кард.  

2. Ин рўзро Наврўзи бузург гўянд ва чунин гўянд: Љамшед аз 
њарби сиёњон ва девон андар ин рўз бозомад, бо зафару фирўзї 
ва ѓанимати фаровон овард. Пас он зару љавоњир, ки ѓанимат 
оварда буд, бар тахти хеш анбор кард, то њар кас бибинад. Ва 
офтоб аз равзан андар уфтод ва бар он љавоњиру зар ва њамаи 
хона аз акси он равшан гашт. Бад-ин сабаб ўро «Шед» лаќаб 
карданд ва «шед» ба порсї «равшаної» бувад ва офтобро бад-ин 
сабаб «хуршед» гўянд, ки «хур» ќурси офтоб бошад ва «шед» 
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равшан ва андар ин рўз љойњоро об зананд, ки ин рўз номи 
фириштае аст, ки бар об муваккил аст ба ќавли эшон.  

3. Ин рўз ибтидои боз бошад муѓонро. Ва ин бозро ба тозї 
«замзама» гўянд ва ин аз сухан бозистодан бошад ва андар ростї 
сухан гуфтан ба ваќти изтирор ва андар ин рўз боз гиранд ва низ 
бо касе сухан нагўянд. Ва андар Занди эшон чунон аст мар 
эшонро, ки чун парастиши Яздон кунанд, ба њамаи андом бояд 
кард ва забонро њам фориѓ бояд кард аз гуфтор, то парастиш 
тамом бувад.  

Ва ин боз ба замони хўрдан низ гиранд ва сухан нагўянд, то 
таом тамом нахўранд. Ва чунин гўянд, ки ин рўзи Сурўш ном 
фириштае аст, ки Эзад, таъоло, мар ўро бигумошта аст бар ранљ 
доштан мар девонро ва ин рўзро андар њар моње, ки биёяд, 
бузург доранд ва муборак доранд.  

4. Ин рўзи нуздањумро фарвардингон гўянд ва ин рўз 
мувофиќи моњ аст. Ва андар расми муѓон чунон рафта аст, ки њар 
рўзе ки мувофиќи номи он моњ бувад, ки андар ў бошад, он рўзро 
бузург доранд.  

5. Ин рўзи седигарро урдибињиштгон гўянд ва ўро њам ба 
сабаби тавофуќ бо номи моњ, бузург доранд ва андар ў љашн 
созанд. Ва гўянд, ин рўз ба номи фириштае аст, ки бар оташ 
муваккил аст.  

6. Ин гањанбор шаш аст ва ин он шаш рўз аст, ки Эзад, 
таъоло, халќро андар ин шаш рўз офарид, чунонки андар кутуби 
мунзал, чун Тавроту Инљил ва Забуру Фурќон пайдост.  

Аммо муѓон чунин гўянд, ки Худо, таборак ва таъоло, 
осмонро андар гањанбори нахустин офарид ва он ёздањуми234 дай 
буд ва обро андар гањанбори дудигар офарид ва он ёздањуми 
исфандормуз буд ва заминро андар гањанбори седигар офарид ва 
он бисту шашуми урдибињишт буд ва наботро андар гањанбори 
чањорум офарид (ва он бисту шашуми хурдод буд ва 
чањорпоёнро андар гањанбори панљум офарид) ва он 
шонздањуми235 шањривар буд ва мардумро андар гањанбори 
шашум офарид ва он аввали рўзи масруќа буд, охири обон.  

Ва ин бад-он луѓат аст, ки китоби Абисто аст ва ман шарњи 
ин гањанбор ин љо муљмал бигуфтам, то њар љой, ки биёяд, 
хонандаро маълум бувад.  

7. Охири гањанбори седигар бувад.  
8. Хурдодгон бошад ва ин рўз бо моњ мувофиќ аст.  

                                                 
234 Аввали  
235 Њафдањуми  
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9-10. Гањанбори чањорум бувад (ки нахустин рўзи он 
аштодрўз аз хурдодмоњ ва охири он Анеронрўз аз хурдодмоњ 
бошад).  

11. Ба тиргонрўз сездањуми моњи тир мувофиќи моњ аст ва ин 
он рўз бувад, ки Ораш тир андохт андар он ваќт, ки миёни 
Манучењр ва Афросиёб сулњ уфтод ва Манучењрро гуфт: «њар љо 
ки тири ту бирасад (аз они ту бошад)». Пас Ораш тир бияндохт 
аз кўњи Рўён ва он тир андар кўње уфтод миёни Фарѓона ва 
Тухористон ва он тир рўзи дигар бад-ин кўњ расид ва муѓон 
дигар рўз љашн кунанд ва гўянд, дудигар рўз ин љо расид.  

Ва андар тиргон, порсиён ѓусл кунанд ва сафолинањо ва 
оташдонњо бишкананд ва чунин гўянд, ки мардумон андар ин 
рўз аз њисори Афросиёб бирастанд ва њар кас ба сари кори хеш 
шуданд. Ва њам андар ин айём гандум бо мева бипазанду 
бихўранд ва гўянд, андар он ваќт њама гандум пухтанд ва 
хўрданд, ки орд натавонистанд кард, зеро ки њама андар њисор 
буданд.  

Сар шустан аз бањри он аст, ки чунин гўянд, ки чун 
Кайхусрав аз њарби Афросиёб бозгашт, бар сари чашма фуруд 
омад танњо, хобаш фурў бурд. Пас Бежан ибни Гев фароз расид, 
ўро хуфта ёфта, об бар вай зад, то аз он хоб бедор шуд ва андар 
ин рўз ѓусл кардан миёни эшон расм бимонд.  

12. Мурдодгон бошад.  
13. Ин рўзи шањриваргонро Озарљашн гўянд, зеро ки андар 

охири айёми тобистон аст ва аввали таѓйири њаво бувад ва майл 
кардани њаво ба сардї ва раѓбати мардумон ба оташ афрўхтан 
пеши хеш.  

14-15. Гањанбори панљум бувад ва андар нимаи шањривармоњ 
ба мењррўз ва ин рўзи тањорат аст ва порсиёнро нест, валекин 
сухани машњур аст. Ва аввали фасли тирмоњ аст ва ўро хазони 
аввал гўянд ва аз паси ў понздањум рўз хазони дудигар бошад ва 
хазони хос ва ом низ гўянд инро.  

16. Ин рўз Мењргон бошад ва номи рўзу номи моњ 
муттафиќанд. Ва чунин гўянд, ки андар ин рўз Афридун бар 
Беварасп, ки ўро Зањњок гўянд, зафар ёфт, мар Зањњокро асир 
гирифт ва ба Дамованд бурду он љо ба њабс кард ўро.  

17. Мењргони бузург бошад ва баъзе аз муѓон чунин гўянд, 
ки ин фирўзии Афридун бар Беварасп ромрўз будааст аз 
мењрмоњ. Ва Зардушт, ки муѓон ўро ба пайѓамбарї доранд, 
эшонро фармуда аст бузург доштани ин рўз ва рўзи Наврўзро.  

18. Андар рўзи обонгон (ба амри Зав ибни) Тањмоспи бузург 
об равон карданд дар љўйњо, ки Афросиёб биёганда буд. Ва њам 
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андар ин рўз хайр расид њама кишварњоро, ки подшоњї аз Зањњок 
бишуд ва бо Афридун расид ва мардумон бар молу милки хеш 
молик гаштанд ва бо зану фарзанди хеш андар иманї 
биншастанд, ки андар рўзгор иманї набуд.  

19. Аммо фарвардгон рўзгоре аст муѓонро, ки таом ва шароб 
созанд ва ба љой бинњанд ва гўянд, руњи мурдагони мо биёянд ва 
он бихўранд ва эшон ин айёмро мансуби кушта ва парвариши 
руњ (донанд) ва ин охири обонмоњ бошад.  

Аммо айёми масруќа аз љумлаи кабиса аст, то сол тамом 
шавад ва ин аз паси Зардушт карданд ва муѓон андар ин ихтилоф 
карданд. Баъзе гўянд, ки фарвардгон панљ рўзи бозпасин аст ва 
баъзе гўянд, панљ рўзи масруќа аст. Аз бањри ин – ињтиётро – то 
фарвардгон фоит нашавад, ин дањ рўзро, панљ рўзи бозпасини 
обон ва панљ рўзи масруќаро аз фарвардгон нињоданд.  

(Нахустин рўз аз панљ рўзи масруќа аввали гањанбори 
шашум бувад ва охирин рўзи масруќа охири гањанбори шашум.  

20. Озаргон бошад ва ин рўз бо моњ мувофиќ аст).  
21. Аммо бањорљашн, ки ўро рукуби кусаљ гўянд. Ва андар 

рўзгори акосира ин озармоњ ба ваќти бањор омад. Ва андар ин 
рўз марде кўсаро бар хар нишондандї, љомаи ѓалила пўшида ва 
дастори хеш андар сар баста ва бодбезан бардошта, худро бод 
њамекардї ва лахте аз сури зимистонї бар хештан ба расан баста 
доштї ва бад-он ишорат њамекардї мардумонро, ки сармо 
гузашт ва гармо омад. Ва андар ин ваќт баъзе аз Порс ин расм ба 
љой оранд аз бањри танзу масхарагиро. Валекин бодбезан зањри 
он бечора бувад ва љомаи ѓалила љон кандани ў бувад.  

22. Андар ин рўз љашни њурарўз бувад. Ва ин моњи дай ба 
наздики муѓон моњи Худой аст ва аввал рўзи ўро њам ба номи ў 
хонанд ва ин рўзро сахт муборак доранд ва навад рўз низ 
гўяндаш, ки аз ин рўз то навад рўз Наврўз бувад.  

23. Иди дай аввали ў бошад.  
24. Аввали гањанбори нахустин бошад.  
25. Бад-ин рўзи сайрсур муѓон таомњо созанду бихўранд ва 

чунин гўянд, ки он таомњо мазаррати девонро рафъ кунад. Ва 
чунин гўянд, ки андар ин рўз буд, ки девон бар Љам ѓалаба 
карданд ва ўро бикуштанд.  

26. Ин рўз иди дудигари дай бувад ва охири гањанбори 
нахустин бувад.  

27. Рўзи батикон он бошад, ки муѓон тамосилњо кунанд, чун 
мардум аз гил ва ё аз орд ва он тамосилро аз паси дарњо сахт 
кунанд. Ва акнун он бигзоштаанд, ки он ба бутпарастї (монад 
ва) онро мункар доранд.  
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28. Ва аммо шаби ковкалил, ки аз паси понздањуми моњ 
бошад, он аст, ки говеро  биёроянду берун оранд. Ва чунин 
гўянд, ки чун Афридунро аз шири модар боз карданд, бар гов 
нишаст. Ва андар ин рўз буд, ки он гов Асфиён, падари 
Афридунро итлоќ карданд, ки Зањњок ўро аз Асфиён боздошта 
буд, кор бар вай танг гирифта буд. Ва муѓон бад-ин сабаб он 
рўзро бузург доранд, аз љињати Афридун ва Асфиёнро.  

29. Иди дайи седигар бошад.  
30. Ин рўз бањманљана бошад ва расми аљамиён чунон аст, ки 

андар ин рўз деге бипазанд ва аз њамаи наботњо ва донгуњо ва 
тухмњову гўштњои њар њайвоне андар ў кунанд ва онро деги 
бањманљана хонанд ва бипазанду ба њар љой бифурўшанд. Ва 
андар ин рўз бањмани сурх бо шири тоза бихўранд ва онро 
муборак доранд. Ва чунин гўянд, ки њифзро суд дорад ва чашми 
бад боз дорад.  

31. Ва ин барсадаро навсада низ хонанд ва ў пеш аз сада ба 
панљ рўз бошад.  

32. Садаи бузург. Чунин гўянд муѓон, ки андар ин рўз сад 
мардум тамом шуда буд аз насли Мешї ва Мешона ва эшон ду 
мардуми нахустин буванд, чунонки мусалмонон гўянд Одам ва 
Њаво, муѓонро он ду тан буданд. Ва боз баъзе гуфтанд, миёни ин 
рўз ва миёни Наврўз сад шаборўз бувад, яънї панљоњ рўз ва 
панљоњ шаб, бад-ин сабаб Сада ном кардандаш. Аммо сабаби 
оташ афрўхтан андар вай он аст, ки андар он шаб Армойил, ки 
вазири Беварасп буд, марде некуният буд ва чун Зањњок њар рўз 
ду мардро аз бањри морони хеш куштан фармуд, ин Армойил, аз 
он ду мард якеро бикуштї ва якеро рањо кардї ва ўро гуфтї, то 
аз љањониён пинњон шудї ба љойе, ки кас хабари эшон наёфтї. Ва 
чун Афридун бар Зањњок зафар ёфт, ин мардумони озодкардаи 
Армойил сад мардум шуда буданд ва њама андар кўњи Дамованд 
пинњон буданд. Ва Армойил пеши Афридун омада, бад-ў таќриб 
кард ва ин бо вай бигуфт. Афридун ўро устувор надошт, пас 
сиќаи хешро Афридун бад-он кўњ фиристод, то бингарад ва 
(њаќиќат) падид кунад ва ўро хабар дињад. Ва Армойил 
бифармуд, то он мардумони мутанаккир њар касе оташе 
људогона бияфрўхтанд. Пас сад оташ бияфрўхтанд, чунонки 
њамаро Афридун бидид. Ва бад-он чи Армойил шафаќат карда 
буд дар њаќќи онњо, ўро Афридун биситуд ва вилояти Дамованд 
ба Армойил бидод, то бад-ин ѓоят њанўз фарзандони ў доранд.  

33. Аммо обрезгони Сипоњон он аст, ки мардумон обро бар 
оби дигар резанд. Ва сабаби ин он буд, ки борон аз Эрон 
бозистод ба рўзгори Фирўз ибни Яздиљурд, љадди Нуширвони -



279 

одил. Ва Фирўз ба оташкада шуд, ки онро Озархура гўянд ва 
бисёр парастиш кард ва хайр ба дарвешон бидод ва пеши Эзад, 
таъоло, фаровон љазаъу зорї кард, то борон гушода гашт. 

Ва њар гоњ, ки андар ин рўз борон ояд, муѓон он рўзро шодї 
кунанд ва иде созанд ва ин расм ба Сипоњон то бад-ин ѓоят 
монда аст.  

34. Ин рўзи панљуми исфандормуз бошад ва ин њам номи 
фириштае аст, ки бар замин муваккал аст ва бар занони покизаи 
мастура. Ва андар рўзгори пешин ин ид хосса мар занонро будї 
ва ин рўзро «мардигирон» гуфтандї, ки ба муроди хеш мард 
гирифтандї. Ва ин рўзро «катбат урриќоъ» низ гўянд ва 
таъвизњо нависанд аз бањри њашарот ва њавомро ва бар дарњо ва 
деворњо барбишолоянд, то мазаррати он камтар бошад.  

35. Аввали гањанбори дудигар ба ёздањуми исфандормузмоњ 
бошад.  

36. Охири гањанбори дудигар ба понздањуми исфанд-
ормузмоњ бошад). 

Ин буд сабабњои идњо ва љашнњои муѓон, ки падид кардем. 
Ва биллоњу-л-тавфиќ ва њува-л-муваффаќ ва-л-муъин.  

 
 
 

БОБИ БИСТУ СЕЮМ 
АНДАР ИДЊОИ ЊИНДУВОН БА ЉАДВАЛ 

 
Аммо бидон, ки њиндувон идро жотр гўянд ва маънии 

«жотр» њаракат бошад сўйи сафар. Ва бештар аз идњои њиндувон 
он аст, ки ба занону кўдакон бозбаста аст. Ва ман идњои эшонро, 
он чї ёфтам, ин љо љамъ кардам ва андар љадвал овардам, то 
ёфтани он осон бошад. Ва љадвали њиндувон њам бар он расм 
нињодам, ки љадвали идњои муѓон аст. Ва љадвал ин аст:  
Ададњо Идњои њиндувон Номњои 

моњњо 
Рўзњои 
моњ 

1 
2 
3 

Акдус
Њиндулї чайтр  
Чайтр љашат  

Чайтр 
2
11 
22 

4 
5 

Гауртар
Басанта 

Байсок 3
10 

6 Иди рупа панља Љират 1
7 Ањорї, ин моњ сартосар 

чун иде бувад 
Ашор Њама 

8 
9 

Мањонафамї
Пуњой Ашуљаљ 

8
16 
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10 Иди Асук ва оњуй низ 
гўяндаш 

23 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Питрипакша
Њарболї 
Гобњат  
Дурубњар 
Барбат  
Карора 
Гунолањид 

 
 
Бањодирпат 

1 
3 
6 
8 
11 
16 
26-27 

18 Диволї Кортаг 1 
19 Гувон ботриљ Мангуњар 3 
20 
21 
22 

Иди Пуњавал
Аштак  
Согорутам  

Пауш 
Њама 
8 
8 

23 
24 

Њатриљ
Монсиртаг Мог 

3 
23 

25 
26 
27 
28 

Пуроратаг
Удод 
Шивротар  
Пуйаттана 

Полган 
8 
25 
26 
23 

 
 

БОБИ БИСТУ ЧАЊОРУМ 
АНДАР ШАРЊИ ИДЊОИ ЊИНДУВОН 

 
Акнун шарњи сабабњо ва расмњои њар идеро аз они њиндувон 

бигўем, бар он љумла, ки андар кутуб ёфтам.  
1.Ин рўзро Акдус гўянд ва ин иди ањли Кашмир аст. Сабаб 

ин будааст, ки Муттї, малики эшон зафар ёфт бар туркон236, ки 
Њиндустон гирифта буданд.  

 Ва ба наздики эшон чунон аст, ки ин Муттї малики њамаи 
љањон буд - ва бештар аз он подшоњони хешро њамчунин донанд - 
ва он таърихи Муттиро бузург доранд. Аммо на чунон аст, ки 
эшон гўянд, њарчанд ки мумкин бошад, ки њамчунонки яке 
порсї, ё яке туркї, ё яке арабї, ё яке румї љањонро бигирад, аљаб 
набошад, агар њинду низ бигирад, аммо ахбори љањон машњур 
аст ва андар кутуб муљаллад аст, аммо ба њеч љой наёмада аст, ки 
њиндуе њама љањон бигирифт. Валекин љуз Њиндустон љањон 
надонанд ва чун касе њамаи Њиндустон бигирад, гўянд, њамаи 
љањон ў дорад.  

                                                 
236 Бузургон 
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2. Ин рўзро њиндулї гўянд ва ин иде аст эшонро, ки њама бар 
«девњари Босидев» гирд оянд ва он баѓ андар водиљ нињанд ва 
њамељунбонанд, чунонки расми водиљ бошад. Ва ба хонањои хеш 
андар ин рўз њамчунин водиљњо афгананд ва шодї кунанд. Ва 
чун истиќболи ин моњ набошад, онро бањанд гўянд ва он рўз иди 
занон бошад, хештанро биёроянд ва пеши шавњарони хеш оянд 
ва аз эшон њадия хоњанд.  

3. Ин рўзро чайтр љашат гўянд ва ин иде аст, ки шодї кунанд 
бар номи Багњабат ва андар ў cарњо бишўянд ва садаќа дињанд.  

4. Ин Гаутар иди занон бошад ба номи Гаур духтари кўњи 
Њимољил ва ў зани Мањодев буда аст. Андар ин рўз сар шўянд ва 
хештанро биёроянд ва номи ў андар сухан гўянд ва чароѓњо 
бияфрўзанд ва таќарруб кунанд ба бўйи хуш ва њеч нахўранд ва 
андар водиљ бозї кунанд ва чун рўз бувад садаќа дињанд ва таом 
бардоранд.  

Водиљ ресмони дарозе аст, ки бар чўбе бастаанд ва бар миёни 
ин ресмон тахта ё гањвора бастаанд ва бутонро андар миёни он 
тахта ё гањвора нињанд ва онро водиљ хонанд ва гоњ мардону гоњ 
занон ва кўдакон бар он тахта нишинанд ва онро биљунбонанд. 
Ва онро ба форсї «гоз» гўянд. 

5. Ин рўзи Басанта андар дањуми бисок бошад. Андар ин рўз 
барањманон ба сањро берун шаванд, бо подшоње њозир бошанд ва 
оташњои бузург бияфрўзанд, њар љой чањор оташ ва он ќурбони 
як барањмане бошад, то чањор барањман бувад ба адади чањор 
Бед. Пас рўзи шонздањум баргарданд ва андар ин моњ шаб бо рўз 
баробар шавад ва эшон онро ба њисоб нигоњ доранд ва он рўз ид 
кунанд ва барањманон андар он рўз мењмонињо кунанд.  

6. Ин рўзи аввали љират бошад, ки рўзи иљтимоъ бошад. 
Андар ин рўз ид кунанд ва навбоваи киштро бигиранд ва андар 
об андозанд бар сабили табаррук ва шодињо кунанд. Рупа панља 
андар истиќболи љират бошад ва ин иди занон бошад.  

7. Моњи Ашор андар ояд, њамаи моњ садаќа дињанд ва инро 
оњорї хонанд ва андар вай њамаи авонињо ва ханурњои сафолина 
нав кунанд ва андар истиќболи саробан237 мењмонињои 
барањманон бувад ва онро чун иде доранд.  

8. Мањонафамї, яънї рўзи њаштуми Ашуљаљ бувад, ки моњ 
андар манзили Мул бувад, нуздањум манзил, яънї шула. Ибтидо 
кунанд макидани найшакарро. Ва ин Мањонафамї хоњари 
Босидев будааст. Ба навбоваи ќасаб шакар ќурбон кунанд ва ба 

                                                 
237 Дар санскрит «шраван» ё «сраван» ҳарду моҳи сован аст (А.Ҳ.)  
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наздики он бут баранд, ки Бањагбут хонанд ва садаќаи бисёр 
дињанду бузича бикушанд.  

9. Шонздањум рўзи Пуњой бувад ва чунин гўянд њиндувон, ки 
ин номи Босидев аст ва андар ваќт ки Босидевро холи ў Канис 
бихонда буд ба куштї гирифтан ва акнун расм гашта аст, ки 
мардумон бо љонварони дигар бозї кунанд ва як бо дигар 
куштињо гиранд ва мењмонињо созанд.  

10. Бисту сеюми ў ид бувад ва андар ў садаќа дињанд мар 
барањманонро. Ин рўзро асук хонанд ва оњуй низ гўяндаш. Ва ин 
он ваќт бошад, ки моњ андар њафтум манзил, яънї зироъ бошад. 
Ин ид рўзи бозї ва шодї кардан бошад.  

11. Ва андар моњи бањодирпат чун моњ ба манзили Маг 
расад, дањум манзил, он бутро, ки Патар пакаш гўянд, яъни 
падарон, ним моњ ўро парастиш кунанд, зеро ки омадани моњ 
бад-ин манзил бошад, андар ин ваќт наздики истиќбол бошад. 
Ва андар ин ваќт садаќа дињанд ба номи падарон понздањ рўз. 

12. Ин рўзро Њарболї гўянд, седигари бањодирпат бошад ва 
ин иди занон бошад. Чунон созанд, ки бигиранд чизе аз ханурњо 
ва аз њар тухме андар ў бикоранд ва чун бируста бошад андар ин 
рўз биёранд ва гулу бўйњои хуш бар вай афгананд ва њама шаб 
бозї кунанд. Чун бомдод бошад, биёянд бо он набот, то ба сари 
њавзњо ва он наботро бишўянд ва хештанро бишўянд ва пас 
садаќа дињанд.  

13. Гобњат бувад ва ин рўзи шашум бувад, ки андар ин рўз 
зиндониёнро таом дињанд.  

14. Дуруб њар рўзи њаштум бувад, ки моњ ними ќурси хеш 
гардад. Андар ин рўз хештанро бишўянд ва донгуњо руста 
кунанд ва андар ин рўз донгуњо хуш созанд ва бихўранд ва 
фарзандонро надињанд. Ва ин ид, ки занон кунанд, аз бањри 
талабидани фарзандро кунанд, то бор гиранд.  

15. Барбут, ин рўзи понздањуми бањодирпат бошад. Андар ин 
рўз ресмоне бисозанд дароз, дар миќдори болои бути Содин ва 
он ресмони муламаъро барбут хонанд. Пас он ресмонро ба 
наздики Содин њадия баранд. Ва чунин гўянд, ки ин ресмон 
барозандаи Босидев аст ва андар Содин афгананд, чунонки то 
пойи ў бирасад ва пас нишот кунанд. Ва ин рўз иде бузург бошад 
эшонро.  

16. Инро карора гўянд ва ин шонздањуми бањодирпат бошад 
ва муддати ин ид њафт рўз бошад. Кўдаконро биёроянд ва бўйи 
хуш кунанд ва бо љонварони дигар бозї кунанд. Ва чун рўзи 
њафтум бошад, мардон хештанро биёроянд ва барањманон садаќа 
дињанд ва аъмоли хайр кунанд.  
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17. Ва чун моњ ба манзили руњанї ояд, чањорум манзил, яънї 
дабаронро, ки гунолњид гўянд, се рўз ид кунанд ва шодињо 
намоянд ва бозї кунанд ва чунон гўянд, ки Босидев андар ин рўз 
зойид. 

Чунин гўяд фарозоварандаи ин китоб Абусаъид Абдулњай 
ибн аз-Зањњок, ки чунин бишнидам аз Хоља Абурайњон 
Муњаммад ибни Ањмад ал-Берунї, рањмату-л-Лоњ, ки гуфт, 
Љибшарми њинду чунин гуфт, ки мардумони Кашмир рўзи бисту 
шашум ва бисту њафтуми бањодирпат ид кунанд ба сабаби он ки 
андар ин ду рўз порае чўб, ки онро гуна гўянд, оби Бањт биёрад 
ва миёнаи ќасабаи Аддаштон орад, ки дорулмулки Кашмир аст.  

Ва чунин гўянд эшон, ки он чўб Мањодев фиристад ва 
хосияти он љўб он аст, ки агар касе ќасд кунад, ки он чўбро 
бигирад, натавонад гирифт ва ин ба даст наёяд. Ва баъзе аз ањли 
Кашмир гўянд, ки ин аз он њавз барояд, ки ўро Кудайшањр гўянд 
ва он њавз бар чапи оби Бањт аст. Ва ин андар нимаи бисок 
бошад, ба ќавли ањли Кашмир ва мумкинтар бошад, зеро ки 
бисок ваќти обхез бошад ва ин наздик аст бад-он чи ба Гургон 
аст, ки њар сол ба ваќти обхез чўбе дар миќдори ду мардболой аз 
об барояд ва чанд рўз бибошад ва нопайдо шавад, ки њеч касро 
даст бад-ў нарасад. Ва чунин шунидам, ки Кобус ибни Вушмгир 
занљире сохт, бифармуд, то бияндохтанд ва андар он чўб 
афганданд ва онро муњкам бибастанд, рўзи дигар нигоњ карданд, 
занљир бар љой буд ва чўб нопайдо шуда буд.  

Ва њам Љибшарм гуфт, ки андар њудуди Савот андар кўњњои 
ноњияти Гирї љойе аст, ки панљоњу се рўд он љо гирд ояд ва онро 
Таранљой гўянд, об андар ин ду рўз сапед гардад. Ва эшон чунин 
гўянд, ки Мањодев хештанро бад-он об андар он рўз бишўяд.  

18. Ин рўзро диволї гўянд ва ў аввали кортак бошад ва ин 
рўз иљтимоъ бошад андар бурљи мизон. Андар ин рўз хештанро 
бишўянд ва биёроянд ва барги танбул ва фуфил њадия баранд 
якдигарро ва ба девњарњо шаванд ва садаќа дињанду бозї кунанд 
ва шодї намоянд то ним рўз. Ва андар ин шаб бисёр чароѓњо 
бияфрўзанд ба њар љойе, чунонки њаво равшан гардад ва сабаби 
ин он будааст, ки Лачмї зани Босидев бо Бал ибни Беруљан ибни 
Барњалод, ки андар њафтум замин мањбус аст, њар сол андар ин 
рўз берун ояд ва бад-ин љањон ояд ва он рўзро «Бул рољ» гўянд, 
яънї подшоњии Бал.  

Ва чунин гўянд, ки ў андар «сатљак» будааст, яънї замонаи 
некї, мо низ шодї кунем ва некї кунем бо мардумон, монанди 
замона ва андар ин моњ аз паси истиќбол мењмонињо созанд ва 
занон дар он рўз хештанро биёроянд.  
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19. Гувон ботриљ. Ин рўз cедигари мангуњар бошад ва ин иди 
занон бошад, ки ба номи Гаур кунанд. Андар ин рўз ба хонањои 
тавонгарон гирд оянд ва њамаи бутони Гаурро, ки симин 
бошанд, гирд оранд ва бар курсї нињанд ва атр кунанд ўро ва 
њама шаб бозї кунанд ва дигар рўз садаќањо дињанд. Рўзи 
истиќболи мангњир њамчунон (ид) бошад.  

20. Ин рузи Пуњавал, чањоруми пуш бошад ва эшон андар ин 
моњ бисёр идњо кунанд, аммо андар ин рўзи Пурњавал, таоми 
ширин созанд ва аз он таом хўранд.  

21. Инро иди Аштак гўянд ва ин рўзи њаштуми пуш бошад. 
Андар ин рўз барањманонро гирд кунанд ва таом созанд аз бост 
ва ў сарма бошад ва бад-он барањманон дињанд, то бихўранд ва 
пас бисёр накўї кунанд эшонро.  

22. Ин рўз бисту шашуми пуш бошад ва ин рўзро 
Согорутам238гўянд ва андар ин рўз таомњо ва шалѓам хўранд.  

23. Ин рўзро њатриљ гўянд ва ин седигари мог бувад ва ин 
иди занон бошад, бар номи Гаур кунанд. Њама гирд оянд ба 
хонањои он мењтарони хеш, наздики бути Гаур. Ва пас андар 
гирдогирди ў љомањои фохир бинињанд ва атрњои хўшбўй ва 
хуришњои покиза ва андар њар маљмаъе, ки ин ид бикунанд, бояд 
ки саду њашт пора авонї нињода бошанд, њама пуроб карда, то 
он об сард шавад ва бад-он об хештанро бишўянд чањор бор аз 
рибоъи ин шаб. Пас дигар рўз садаќа дињанд ва арўсињову 
мењмонињо пайваста кунанд. Ва андар ин моњ занон хештанро 
бар умум, ба оби сард бишўянд ва андар охири ин моњ, рўзи 
бисту нуњум бад-он ваќт, ки аз шаб як соат ва хумс монда бошад, 
андар об шаванд ва њафт бор ба об фурў шаванд.  

24. Ин Монсиртаг рўзи бисту севуми мог бошад ва ўро 
Моњонан низ хонанд. Андар ин рўз мењмонињо кунанд ва таом аз 
гўшту моши сиёњи бузургдона созанд. 

25. Ин рўзро Пурортаг гўянд ва ин њаштуми полган бошад. 
Андар ин рўз аз бањри барањманон таомњо созанд аз орд ва 
равѓани гов. Аз њар гуна таом бад-эшон дињанд, то бихўранд 
табаррукро.  

26. Ин рўзро удод гўянд ва ин рўз андар истиќболи полган 
бошад. Ва ин иди занон аст ва инро Њулї низ гўянд. Маѓокњо 
биљўянд ва андар он маѓокњо оташњои ќавї бияфрўзанд ва ўро 
чомоња гўянд ва пас аз он оташ ба њар љонибе бияндозанд беруни 
дењ.  

                                                 
238 Сокор\Санкронат 
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27. Ва чун удод бигзарад, дигар шаб аз вайро Шивротур 
гўянд, андар ин шаб њама шаб бедор бошанд ва нахуспанд ва 
хидмати Мањодев кунанд ва бўйи хуш ва сипарѓамњо хадия 
баранд.  

28. Ин рўзро Пуйаттана гўянд ва ин рўз бисту сеюми полган 
бошад. Андар ў биринљ хўранд бо равѓани гову шаккар.  

Ин миќдор ёфтам аз идњои эшон, ки ёд кардам.  
 
Ин буд тамомии идњо, ки ёд кардем аз они панљ уммат, чун: 

мусалмонону љуњудон ва тарсоёну муѓону њиндувон. Ва тамом 
шуд маќолати идњо ва шарњњои он . Ва аз пас аз ин сухан андар 
маъориф ва ансоб гўем ва тавфиќ аз Худой, азз ва љалл, хоњам ба 
тамомии он. Иннању хайру муваффаќин ва муъинин.  

 
 

(МАЌОЛАТИ СЕЮМ 
АНДАР МАЪОРИФ ВА АНСОБИ ЧАЊОР ТАБАЌА) 

 
Чунин гўяд фарозоварандаи ин китоби Зайну-л-ахбор, ки чун 

аз таворихи мардумони Эроншањр, ки мардумони миёни љањон 
бошанд ба маќолати аввал ва идњои панљ уммат ба маќолати 
дувум бипардохтем, акнун бад-ин маќолати сеюм, маъориф ва 
ансоби он табаќоти мардум, ки ба чањор сўйи мардуми 
Эроншањр, ба шимолу маѓриб ва машриќу маѓриб бошанд, 
биёрам. Ва мин Аллоњу тавфиќ.  

 
 

БОБИ БИСТУ ПАНЉУМ 
АНДАР АЊВОЛ ВА АНСОБИ ТАБАЌОТИ 

МАРДУМ 
 
Чунин гўяд фарозоварандаи ин китоб Абусаъид Абдулњай 

ибн аз-Зањњок ибни Мањмуди Гардезї, ки чун Эзад, таборак ва 
таъоло, мар ин љањонро биёфарид, чунонки ў хост ва ин заминро 
мустаќарри банї Одам кард ва бад-он бар эшон миннат нињод, 
ки гуфт он љо: «Ва лаќад каррамно банї Одама ва њамалноњум 
фї-л-барри ва-л-бањри ва разаќноњум мина-т-таййиботи» 
(17:70).239 

Ва боз мардумонро мутафовит офарид, чунонки миёни 
љањонро чун Макка ва Њиљозу Яман ва Ироќу Хуросон ва 

                                                 
239 Сураи Исро (17:70).  
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Нимрўзу баъзе аз Шом – ва инро ба забони форсї Эрон хонанд, - 
ин турбатро Эзад, таборак ва таъоло, бар њамаи љањон фазл 
нињод андар ибтидои олам то бад-ин ѓоят, ин диёр ва ањли он 
муњтарам будаанд ва сайиди њамаи атроф будаанд. Ва аз ин диёр 
ба љойи дигар барда набурдаанд ва андар урфу одат нарафта аст, 
ки ин табаќа мар ањли дигар диёрро бандагї кардандї ва ё 
кунанд, балки ањли атроф мар ањли ин диёрро бандагї кардаанд 
ва бандаро аз атроф бад-ин диёр овардаанд ва суккони вилоятњо 
ва атроф мар ањли ин миёни љањонро чун банда будаанд, чи ба 
гузордани хирољ ва инќиёд ба тоъат ва чи гирифтани хирољ аз 
эшон ва барда гирифтан мар эшонро ва фурўхтану харидан. Ва 
ин бад-он сабаб аст, ки ањли ин миёнаи љањон ба хирад 
донотаранду ба аќл тамомтар ва ба мардї шуљоътару 
мумайизтар ва дурбинтару сахитар ва ањли атроф ба њамаи чизњо 
аз ин табаќа камтаранд. Ва бад-ин сабаб эшон мар ин ќавмро 
тойиъан ва мукрињан бандагї кунанд. Ва чун њоли миёни љањон 
бар ин љумла бувад ва мустаѓнї буданд аз таъриф кардан ва он 
ањволи эшон машњуртар ва маъруфтар аз он бувад, ки њаме 
таъриф боист. Ман маъорифи эшонро бигзоштам, ки агар ба 
маъорифи эшон машѓул гаштаме, китоб аз њадди ихтисор 
бигзаштї. Ањвол ва ансоби чањор табаќаро тафањњус кардам, ки 
бар чањор љониби љањон бошанд, чун ањли машриќу ањли маѓриб 
ва ањли шимолу ањли љануб. Аммо ањли машриќ њиндувон ва 
ањли маѓриб румиён ва ањли шимол туркон ва ањли љануб 
зангиён.  

 Ва оѓоз аз њол ва ансоби туркон кардем, ки эшон ба 
мусалмонон наздиктар бошанд.  

 
 

(БОБИ БИСТУ ШАШУМ 
АНДАР МАЪОРИФИ ТУРКОН) 

 
Чунин гўяд Убайдулллоњ ибни Хурдодбењ андар итоби 

«Ахбор», ки ў кардааст, ки туркон аз љумлаи чиниёнанд. Ва 
чунин гўяд Абдуллоњ ибн ал-Муќaффаъ андар китоби «Рубъ ад-
дунё», ки чун Нуњ пайѓамбар, алайњу-с-салом, аз каштї берун 
омад, љањон холї гашта буд аз мардум. Ва ўро се фарзанд буд: 
Сому Њом ва Ёфис. Пас љањонро бар фарзандони хеш ќисмат 
кард. Замини сиёњонро, чун Занљу Њабаша ва Нубаву Барбар ва 
бару бањру љазоири он диёр мар Њомро бидод ва Ироќу 
Хуросону Њиљоз ва Яману Шом ва Эроншањр насиби Сом омад 
ва Турку Саќлоб ва Яъљуљу Маъљуљ то Чин мар Ёфисро расид. 
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Ва аз он ки ин вилояти Туркистон аз ободонї дуртар буд, он 
диёрро Турк ном кард. Ва Нуњ, алайњу-с-салом, дуо кард ва аз 
Худой, азз ва љалл, бихост, то Ёфисро номе биёмўзад ва чун он 
номро бихонад, борон ояд. Андарваќт Худой, азз ва љалл, дуои 
вай мустаљоб кард ва Ёфисро биёмўхт. Ва чун Ёфис он ном 
биёмўхт, онро бар санг набишт ва андар гардани хеш овехт, аз 
бањри ињтиётро, то фаромўш накунад. Ва њар ваќт, ки бад-он ном 
борон хостї, борон омадї ва агар он сангро андар об задї ва он 
об ба бемор бидодї, бењтар шудї. Ва он сангро фарзандони ў ба 
мерос медоштанд, то насли ў бисёр шуд, чун ѓузу халух ва хазару 
монанди эшон. 

Пас лаљољ рафт миёни эшон ба сабаби он санг ва он ба дасти 
ѓузон буд ва иттифоќ карданд, ки «фулон рўз гирд оем ва ќуръа 
занем, то киро расад, бад-ў дињем». Пас ѓузон санге дигар њам 
бар он мисол бигирифтанд ва он дуо бар вай наќш карданд ва он 
мењтари эшон он санги музавварро андар гардан овехт. Ва чун 
рўзи миъод ќуръа заданд, халлухро омад. Он санги музаввар 
халлухиёнро бидоданд ва он санги аслї ба наздики ѓузон 
бимонд. Ва туркон, ки борон хоњанд ба санг аз ин сабаброст. 

Аммо тунукмўй ва танг хўйи эшон аст. 
Гўянд, Ёфис ба кўдакї бемор шуд ва њеч муъолиљат 

напазируфт, то гандапире мар модари Ёфисро гуфт: «инро хояи 
мўрча дењ ва шири гург, то ин иллат аз вай барад». Пас модар 
ўро як моњ пайваста аз ин њарду чиз њамедод, то аз он бемор 
бењтар шуд. Ва чун риш баровард, кўса омад ва фарзандонаш 
њамчунон омаданд. Ва ин каммўйї ба сабаби он хояи мўрча 
уфтод ўро ва бадхўйї ба сабаби шири гург. Ва асли туркон аз вай 
уфтода аст. 

Ва ман ќабила-ќабила, акнун эшонро чунонки андар кутуб 
ёфтам, бигўям: 

Аммо халлухиён. Чунин гўянд, ки ин Халлух марде буд аз 
мењтарони туркон ва аз љойе ба љойе њамешуданд. Ва модари 
Халлух бар сутуре нишаста буд ва љойе холї буд. Чокаре аз они 
Халлух бад-ин модари Халлух расид ва ќасди он зан кард ва аз 
вай андаровехт ва он зан ўро берун андохт ва тањдид кард бад-ў. 
Ва маълум аст, ки занони туркон сахт пок бошанд. Ва чун ин 
чокар он бидид, битарсид ва аз он љо бигурехт ва ба ноњияти 
Туѓузѓуз бишуд, ба вилояти хоќон ва марде аз љумлаи хоќониён 
ўро андар он шикоргоњ биёфт ба љойе сахт бад ва намадпора бар 
хештан баста. Ўро Ябоѓу ном кард. Пас ўро пеши хоќон бурд. 
Чун хоќон аз њоли ў бидонист, њамаи халлухиёнро, ки андар 
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вилояти ў буданд, љамъ кард ва ин Ябоѓуро бар эшон…. 240 
раёсат бидод ва он ќабиларо ябоѓу халлух ном кард. 

Пас марде аз Туркистон ба ќабилаи туѓузѓуз омад ва бар 
канизаке аз ябоѓуиён ошиќ шуд ва он канизакро бидуздид ва 
сўйи Туркистон бибурд. Ва хони Туркистон он канизакро аз вай 
бистад ва ба наздики хештан овард. Ва он канизакро неку 
њамедошт ва нома набишт ба ањли байти он канизак ва аз њоли 
канизак эшонро хабар бидод ва эшонро ба наздики хеш хонд. 
Чун биёмаданд, ба љойи њама аёдињо кард. Ва чун хабар бад-ин 
боќии ќабила расид, њамаи ќабила он љо рафтанд ва чун анбуњ 
шуданд, эшонро бар расми араб миёни вилояти хеш биншонданд 
ва хабуе241 бад-эшон бидод. 

Ва њама бар ин гуна њамебуданд, то туркистониён бар 
хоќониён тохтан оварданд ва дувоздањ мењтари маъруфро аз 
хоќониён куштанд. Ва шамшер андар нињоданд ва њамаи 
хоќониёнро бикуштанд ва он њама подшоњии хоќониён ба 
Чунпон монд аз халлухиён. Ва охирин касе, ки кушта шуд аз 
хоќониён, Хатѓалон хоќон буд ва аввал халлухї, ки биншаст 
Элмолмасан љабуя буд. Ва он раёсат андар халлухиён бимонд. Ва 
аз ин ќабилаи ябоѓу халлух андар Туркистон ќабилањо бисёр аст, 
ки шарњи он падид карда биёяд. 

Кимок. Асли эшон он будааст, ки мењтари таторон бимурд ва 
ўро ду писар монд. Мењтарписар подшоњї бигирифт. 
Кењтарписар аз бародар њасад кард. Ва ин кењтарро Шад ном буд 
ва ќасд кард, ки бародари мењтарро бикушад, натавонист. Бар 
хештан битарсид ва канизаке буд ин Шадро, ашиќаи ў буд ва он 
канизакро бардошту аз пеши бародар бигурехт ва ба љойе шуд, 
ки он љо оби бузург буд ва дарахтони бисёр ва сайди фаровон . 
Ва он љо харгоњ бизад ва фуруд омад. Ва њар рўз ин мард ва 
канизак њар ду тан сайд кардандї ва аз он гўшти сайд 
њамехўрдандї ва љома аз пўсти самуру санљоб ва ќоќум 
њамекардандї, то њафт тан аз маволидони татор ба наздики эшон 
омаданд, яке Эмї, дудигар Эмок ва седигар Татор ва чањорум 
Балондур ва панљум Хифчоќ ва шашум Ланќоз ва њафтум Иљлод. 
Ва ин ќавме буданд, ки сутурони худовандон ба чаро оварда 
буданд ва он љо, ки сутур буд, чарохўр намонда буд. Пас бар он 
љониб шуданд, ки Шад буд ба талаби гиёњ. Ва чун канизак 

                                                 
 240 Бор соъат  
241 Дар ҳарду нусха чунин омада аст, ки маънии он фаҳмида нашуд. 
Минорский дар таълиқоти «Ҳудуд-ул-олам» ин калимаро «ҷабуй» («ҷабуя») 
хонда аст, ки ба қавли Кошғарӣ лақабе буд, камтар аз хоқон (А.Ҳ.)  
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эшонро бидид, берун омад ва гуфт: «иртиш», яънї «фуруд оед» 
ва он обро бад-ин сабаб Иртиш ном карданд. 

Ва чун ин ќавм он канизакро бидонистанд, фуруд омаданд ва 
харгоњњо бизаданд. Ва чун Шад фароз расид, сайди фаровон 
овард ва эшонро мењмон дошт. Ва эшон он љо бимонданд, то 
зимистон ва чун барф биёмад, натавонистанд бозгашт ва он љо 
гиёњ фаровон буд. Њамаи зимистон он љо бибуданд ва чун љањон 
хуш гашт ва барф бархост, як танро ба бунгоњи таторон 
фиристоданд, то хабари он ќавм биёрад. Чун он љо расид, њамаи 
љойгоњро вайрон гашта дид ва аз мардум холї шуда, аз он ки 
душман омада буд ва њамаи ќавмро ѓорат карда буд ва бикушта 
ва он боќї, ки бимонда буданд, аз кўњпояњо сўйи ў омаданд. Ва 
ин мард холї шуд ва бо ёрони хеш бигуфт. Он њама мардумон 
рўй сўйи Иртиш нињоданд ва чун он љо расиданд, бар Шад ба 
раёсат салом карданд ва ўро бузург доштанд. Ва дигар ќавм, ки 
ин хабар бишниданд, омадан гирифтанд, то њафтсад тан гирд 
омаданд. Ва рўзгори дароз андар хидмати Шад бимонданд. Пас 
чун анбўњ шуданд, андар он кўњњо бипароганданд ва њафт ќабила 
шуданд, ба номи ин њафт тан, ки ёд кардем. Ва ин кимокиён њама 
бадхў бошанд ва бахилу ѓарибдушман. 

Ва ин Шад рўзе бар кинораи рўди Иртиш истода буд, бо 
ќавми хеш. Овозе омад, ки «ё Шад, андар об маро даст дењ». 
Чизе надид, илло мўй дид, ки бар сари об њамешуд. Аспро бибаст 
ва дар об шуд ва он мўйро бигирифт, зани ў буд – хотун. 
Пурсидаш, ки «чун андар об уфтодї?» Зан гуфт: «Нањанг маро 
гирифт аз кинори об». Ва мардумони Кимок он обро бузург 
доранд ва ўро бипарастанд ва саљда кунанд ва чунин гўянд эшон, 
ки ин об худои кимокиён аст. Ва Шадро Татаъ ном карданд, 
яънї ки овоз бишнид андар об шуд ва натарсид. 

Аммо роњи кимокиён аз Пороб ба Дењи нав шавад ва аз Дењи 
нав сўйи Кимок равад, рўде пеш ояд, он рўдро бигзорад ва андар 
регњо уфтад, ки туркон он љойро Алуман хонанд ва аз он љо ба 
рўде расад, ки онро Сафуќ гўянд ва аз вай бигзарї шўристон ояд 
ва аз он љо ба кўње расад, ки он кўњро Канд Уртоѓї хонанд. Њам 
андар ин рўдбор њамеравад андар миёни сабзиву гиёњу 
дарахтони шаш242, то бад-он љо расад, ки манбаъи ин рўд аст ва 
он кўње бузург аст. Пас бар кўњ равад ба роње борик ва аз Канд 
Уртоѓї сўйи рўди Исис243 фуруд шавад ва ин роњ аст, ки панљ рўз 
офтоб бар мардум наюфтад аз сояи дарахтон, то бад-ин љайњун 

                                                 
242 Ҳарду нусха «шаш (?) аст, шояд «гашн» бошад, яънӣ анбуҳ (А.Ҳ.)  
243 Ба қавли Минорский Исисро Моркворт бо Ишим татбиқ дода аст (А.Ҳ.)  
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расад, ки ўро Исис гўянд ва оби ў сиёњ бувад, аз њади машриќ 
њамеояд, то ба дари Табаристон расад ва аз њадди Исис то рўди 
Иртиш шавад, ки аввали њадди Кимок аст. 

Ва чањор сўйи ин руд сутурони вањшї бошанд ва аз ин 
сутурон њазор ё ду њазор ба як љой бибинанд ва чунин гўянд, ки 
нитољи эшон аз маркабони мулук будаанд, ки вањшї шуданд ва 
таносул њамекунанд. Ва он аспонро љуз ба каманд натавонанд 
гирифт. Ва чун бигиранд, барнишинанд ва риёзат кунандашон ва 
риёзат пазиранд ва бо мардум хў кунанд. Ва ин рўди Иртиш рўде 
бузург аст, чунонки агар марде бар ин кинораи рўд, агар истода 
бувад аз он кинораи дигар ўро натавон шинохт аз дурии 
масофат. Ва оби ў сиёњ аст. 

Ва аз ин рўди Иртиш бигзарад, андар хаймањои кимокиён 
уфтад. Ва эшонро деворбаст набошад, илло њама андар бешањову 
дарањо ва сањро нишинанд ва њама худовандони гову гўсфанд 
бошанд. Ва эшонро уштур набошад ва агар бозаргоне он љо 
уштур барад, як сол назияд, ки чун уштур аз он гиёњ бихўрад, 
бимирад. 

Ва эшонро намак набошад албатта ва агар касе як ман намак 
бидињад, пўсти самур бистонад. Ва хуриши эшон дар тобистон 
шири асп бошад, ки онро ќимиз хонанд ва ба зимистон ќадид 
кунанд њар кас ба миќдори ясори хеш аз гўшти гўспанд ва гов. 

Ва андар ин ноњият барфњои азим уфтад ва бошад, ки найза 
болои барф бошад бар сањро. Ва ба зимистон сутуронро сўйи 
вилояти Аѓроќ бибаранд ба љойе ки ўро Уктоѓ гўянд. Ва эшонро 
ба зери замин љойњои об бошад аз чўб сохта аз бањри зимистон. 
Чун барф ќавї гардад аз ин об хўранд, ки тирмоњ гирифта 
бошанд, ки сутурони эшон аз барф натавонанд шуд ба об хўрдан. 
Ва шикори эшон самуру ќоќум бошад. Ва раиси ишонро њамон 
ябѓу гўянд. 

Яѓмоиён. Аммо њоли яѓмоиён он бувад, ки чун Туркхоќон 
бидид, ки халлухиён бисёр шуданд ва ѓалаба гирифтанд ва бо 
њайтолони Тухористон суњбат карданд ва аз эшон занон хостанд 
ва зан бидоданд эшонро ва низ заифии Туркистон бидид ва бар 
вилояти хеш битарсид. Пас ќавме аз туѓузѓуз бигурехтанд ва аз 
миёни ќабилаи хеш берун омаданд ва андар миёни хуллухиён 
омаданд. Ва халлухиён бо эшон њеч гуна насохтанд. 

Пас Туркхоќон эшонро бифармуд, то миёни халлух ва кимок 
фуруд омаданд. Ва эшонро мењтаре буд, марде бад ва шарпарвар 
ва номи ў Яѓмо. Ва бар чапи Чин якмоња роњ мардумонеанд 
тавонгар ва бо сутури бисёр ва самури чинии нек аз он љо оранд. 
Андар миёни эшон таъассуб уфтод ва ќавме аз эшон ба 
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њамсоягии Туркхоќон омаданд ва чун ба наздики яѓмоиён 
омаданд ва бо эшон биёмехтанд, кас фиристоданд ба наздики 
хоќон ва аз ањволи хеш ўро хабар бидоданд ва гуфтанд: «мо ба 
хидмати ту омадем ва агар дастурї бошад, бо яѓмоиён ба њамин 
љой бошем». 

Туркхоќонро он хуш омад ва эшонро хубињо гуфт ва бад-он 
чи гуфтанд, дастурї бидод. Пас халлухиён бо эшон норавоињо 
њамекарданд, Чун сахт сутуњ гаштанд, аз он љо ба сўйи кимокиён 
шуданд ва чун якчанде баромад, Шад татаѓ эшонро ба дард 
доштан гирифт ва аз эшон хирољ хост ва бар эшон ранљ расид. 
Пас аз Туркхоќон амон хостанд ва аз миёни халлухиён ва 
кимокиён бирафтанд ва ба наздики хоќон шуданд. Ва хоќон мар 
ин мењтари ишонро Яѓмо татаѓ ном кард, мукоидаи Шад 
татаѓро. 

Хархизиён. Аммо сабаби љамъ шудани хархизиён ва мењтари 
эшон он буд, ки ў аз љумлаи саќлобиён буд ва аз бузургони 
Саќлоб яке ў буд. Ва ў ба Саќлоб буд ва аз Рум расуле омада буд. 
Ин мард он расулро бикушт ва сабаби куштан он буд, ки румиён 
аз насли Сом ибни Нуњанд ва саќлобиён аз насли Ёфис ва эшон 
ба саг бозгарданд, аз он ки ба шири саг парварда шудаанд. Ва 
ќиссаи ин чунон буд, ки чун хояи мўрча бистаданд аз бањри 
Ёфисро, мўрча дуо кард, ки Худой, азз ва љалл, Ёфисро шодї 
манамоёд аз фарзанд. Пас чун Ёфисро фарзанд омад, Акма ном 
буд ба њар ду чашм кўр ва андар он ваќт сагро чањор чашм будї. 
Ва саге буд аз они Ёфис ва он саг бизода буд ва Ёфис баччаи он 
сагро бикушта буд ва он писари Ёфис шири саг њамемакид, то 
чањорсола шуд ва гўши саг гирифтї ва њамерафтї бар расми 
кўрон. Пас чун саг дигар бачча овард, ин писари Ёфисро 
бигузошт ва Худой, азз ва љалро шукр кард, ки аз писари Ёфис 
бираст. Ва чун дигар рўз буд, он ду чашми саг бад-ин кўдак 
бозомада буд ва сагро ду чашм монда буд ва асари он бар рўйи 
саг њанўз монда аст. Ва бад-ин сабаб эшонро саглобї гўянд. Ва 
андар ин мунозара расулро бикушт ва чора набуд, ки он 
мењтарро аз Саќлоб бибояст рафт ва аз он љо бирафт. Ба Хазар 
омад ва Хазархоќон ўро неку њамедошт, то бимурд. Ва чун 
хоќони дигар биншаст, дил бар вай гирон кард, чора набуд, ки аз 
он љо бибояст рафт. 

Пас аз он љо бирафт ва ба наздики Яшљирт шуд ва ин 
Яшљирт марде аз бузургони Хазар буд ва нишасти ў миёни 
хазариён ва кимокиён буд, бо ду њазор сувор. Пас Хазархоќон ба 
наздики Яшљирт кас фиристод, ки саќлобиро берун кун. Ва ў бо 
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саќлобї бигуфт ва саќлобї сўйи вилояти Хазар рафт, ки миёни ў 
ва они эшон хешї буд. 

Чун андар роњ ба љойе расид, ки миёни Кимок буд ва 
Туѓузѓуз, хоќон бо ќабилаи хеш бад шуд ва аз эшон хашм гирифт 
ва эшонро бикуштанд ва ба тафориќ ягону дугон ба наздики 
саќлобї њамеомаданд. Њамаро бипазируфт ва некуї кард ба љойи 
эшон, то анбуњ шуданд. Ва ба наздики Яшљирт кас фиристод ва 
бо вай дўстї пайваст, то ќувват гирифт ва пас тохтан бурд бар 
ѓузон ва бисёре аз эшонро бикушт ва бисёреро асир гирифт ва 
моле азим ба њосил овард, чи аз ваљњи ѓорату тохтан ва чи аз 
ваљњи асирон, њамаро бозфурўхт ва он ќабиларо, ки бо вай љамъ 
шуда буданд, хархиз ном кард. 

Ва чун хабари вай ба Саќлоб расид, мардум аз Саќлоб ба 
наздики вай омаданд бо ањлу буна ва бо ин дигарон биёмехтанд 
ва пайвастагї карданд, то њама яке гаштанд. Ва аломати 
саќлобиён андар хархизиён пайдост, сурхии мўй ва сафедии пўст. 

Аммо роњи Хархиз аз Туѓузѓуз он аст, ки аз Љинонкас ба 
Хасан биравад ва аз Хасан ба Навхабак то Камизорат як-ду моња 
роњ аст миёни гиёњњо ва панљ рўз андар биёбон биравад ва аз 
Камизорат то Монбаклу ду рўз андар андар кўњњо равад, пас ба 
беша бирасад ва сањрову чашмањо ояд ва љойи шикор. Ва 
њамешавад, то кўње ояд, ки ўро Монбаклу гўянд, кўње баланд ва 
андар ў самур бисёр бувад ва санљобу оњуи мушк бошад ва 
дарахтони бисёру сайди фаровон ва кўње сахт ободон аст. 

Ва аз Монбаклу сўйи Кукмон шавад ба роње, ки андар ў 
чарохур аст ва чашмањои оби хуш ва сайди бисёр ва чањор рўз 
андар чунин љой њамеравад, то ба кўњи Кукмон расад, кўње 
баланд ва дарахтони бисёр ва роње борик. Аз Кукмон то Њоити 
Хархиз њафт рўз шавад ба роњи сањро ва сабзиву об ва љойњои 
хуш ва дарахтон ба якдигар пайваста, чунонки душман андар ў 
натавонад рафт, ки њамаи роњ њамчун бўстон аст, то ба њоити 
Хархиз расад ва он љо лашкаргоњи Хархизхоќон аст, бењтарин ва 
некутарини љойњо. Ва ўро се роњ аст, ки битавон рафт, дигар 
њамаи кўњњои баланд гирифта аст ва дарахтони дарњам печида. 
Ва аз ин се роњ яке сўйи Туѓузѓуз шавад ва ин сўйи љануб аст, 
дудигар сўйи Кимок ва Халлух шавад ва ин сўйи маѓриб аст ва 
седигар сўйи биёбон шавад. Ва cе моњ бибояд рафт, то ба 
ќабилае бузург расад, ки эшонро фурї гўянд. Ва инро низ ду роњ 
аст, ки сўйи биёбон шавад, яке семоња роњ, дудигар, ки бар чап 
шавад, думоња роњ. Аммо ин роње саъб аст, њама андар бешаву 
гашнњои дарахтон бояд рафт ва роње танг ва љойњои тангу оби 
бисёр ва рўдњои пайваста ва њамеша борон бошад он љо ва касе, 
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ки бад-он роњ равад, бояд ки тадбири љойи нуќл ва љома бисозад, 
ки бар он нишинад, ки он роњ њама об дорад ва бар замин чизе 
натавон нињод ва андар думи cутур бояд рафт, то аз он обњо 
бигзарад. Ва андар ин об мардумоне вањшї бошанд, ки бо њеч 
кас наёмезанд ва эшон сухани дигарон надонанд гуфтан ва кас 
сухани эшон надонад ва эшон вуњуши одамиёнанд ва њама чиз 
бар пўст кунанд ва њамаи колои эшон аз пўсти вуњуш бошад. Ва 
агар аз он обгир берун оянд, чун моњї бошанд, ки аз об берун 
ояд аз бас тангдилї. Ва камонњои эшон аз чўб бошад ва љомаи 
эшон аз пўсти вуњуш бувад ва таомашон гўшти шикорї бошад. 
Ва мазњаби эшон он бошад, ки њаргиз даст ба љома ва колои њеч 
кас надоранд. Ва чун љанг хоњанд кард, бо иёлу буна берун оянду 
њарб кунанд ва чун бар душман зафар ёбанд, даст бар колои 
эшон накунанд, аммо оташ андар колои душман зананд ва њеч 
чиз барнадоранд, магар силоњу оњан. Ва чун љимоъ кунанд, занро 
чањорпой биистонанд ва пас љимоъ кунанд. Ва кобини занон 
вуњуш кунанд ва ё дара, ки андар ў вуњушу дарахт бисёр бошад. 
Ва агар аз онон яке ба Хархиз уфтад таом нахўрад ва чун яке аз 
ёрони хеш бибинад, бигрезаду бишавад. Ва агар яке аз эшон 
бимирад, он мурдаро ба кўњ баранд ва аз дарахт биёвезанд, то 
ночиз бигардад. 

Ва мушку пўстњо ва шохи хуту аз ноњияти Хархиз оранд. 
Аммо мардумони хархиз мурдаро бисўзанд, њамчун њиндувон ва 
бигўянд: оташ поктарини чизњост ва њар чи андар вай уфтад, пок 
шавад ва мурдаро аз палидї ва гуноњ пок кунад. Ва андар 
Хархиз баъзе гов парастанду баъзе бод ва баъзе хорпушту баъзе 
аќъаќ ва баъзе бозу баъзе дарахтони некудидор. 

Ва андар миёни эшон марде бошад, ки њар соле ба рўзе 
маълум биёяд ва њамаи мутрибонро биёранд ва анвоъи олоти 
шодї њама њозир кунанд – ва он мардро фаѓитун хонанд, - чун 
мутрибон самоъ кардан гиранд, ў бењуш гардад. Пас аз вай 
бипурсанд њар чи андар он сол хоњад буд, аз тангиву фарохї ва 
борону ќањт ва биму иманї ва ѓалабаи душман, ў њамаро бигўяд 
ва бештар аз он њамчунон бошад, ки ў гуфта бошад. 

Аммо Таббатро сабаб он буд, ки марде будааст аз 
маъруфони њумайр, номи ў Собит. Ва ин Собит аз љумлаи 
муътамадони мулуки Яман буд, ки эшонро туббаъ гуфтандї. Ва 
чун туббаъ ниёбати подшоњї ба ин Собит бидод, модари ў руќъа 
набишт сўйи Собит, ки яке аз тубаъъон сўйи машриќ рафт ва 
бисёр кушиш кард, то ба вилояте расид, ки наботи он зар бувад 
ва хоки ў мушк бувад ва гиёњи ў бухурњо ва сайдњо оњуи мушк ва 
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бар кўњњои ў барф бувад ва сањрои ў хуррамтарини љойњо бувад 
ва кишти ў бадали об хоку гард хўрад. 

Чун Собит он руќъа бихонд, дилаш моил гашт ва лашкаре 
бузург сохту бирафт ва чун ба Таббат расид, ин њама аломатњо 
бидид, маълуми ў гашт, ки њамчунон аст. Бисёр шодї кард ва 
андар он буд, ки торикї бихост, чунонки мардумон якдигарро 
надиданд. Пас Иблис мар девонро бифармуд, то ин Собитро 
бирабуданд ва дар њаво бибурданд. Ва њамеша ин Собит 
љавшане доштї зери љома, ки њеч кас надонистї. Ва пас девон 
ўро ба сари кўње баланд бинињоданд ва бист рўз он љо 
бимонданд. Пас Иблис пеши ў омад бар шабењи марди пир ва 
ўро бифармуд: «Маро саљда кун ва фармонбурдор бош». Ў 
њамчунон кард, пас Иблис ўро аз сари кўњ фуруд овард ва 
бихуспонид ва бо вай љимоъ кард ва Иблис худ бихуфт ва ўро 
фармуд, то бо Иблис љимоъ кард. Пас мўйи Собит фуруд њишт 
њам бар мисоли мўйи занон ва муњраи шаба аз вай фуруд овехт 
ва асобаи зард бар пешонии ў бибаст. Ва пас шабуш бигирифт аз 
пањлўи вай ва андар дањан афганд ва биювборид ва гуфт, њар ки 
хоњад ки умри ў дароз гардад ва ўро душман набошад, аз ин 
љонвар бибояд хўрд. Ва бифармуд ўро, ки аз сарон ва пешравони 
лашкари хеш њафт танро бикуш ва номи њар як бигуфт. 

Пас Собит ўро бипурсид, ки «чун ин њама шартњо ба љо орам 
ва фармони ту бикунам, маро чї бошад?». Гуфт: «Хоќон гардї ва 
ин њама вилоят мусаххари ту гардад ва сайиди њама ќавм шавї». 
Пас ўро аз кўњ фуруд овард. Ва мардеро дид аз лашкариён, ки 
њаме њезум гирд карда. Ва андарзамон ўро бидид ва Иблисро чун 
пире бо вай њамеомад. Ва Собит ўро аз лашкариён пурсид. Гуфт, 
аз паси рафтани ту андар миёни эшон хилоф уфтод. Ва ин марди 
лашкарї аз Собит пурсид аз њоли ў. Иблис ўро љавоб бидод, ки 
ўро фириштагон бурданд, то Худой, азз ва љалл, ўро фармонњо 
фармуд ва ўро љавшане бипўшид ва маро бо вай фуруд фиристод. 

Дарваќт ин мард сўйи лашкаргоњ давид ва хабар бидод ањли 
лашкарро аз он чи дид ва шунид. Пас аз аќиби ў Собит андар 
расид ва њар чи бифармуда буд ўро бикард ва ўро хоќон ном 
карданд. Ва аз ин сабаб аст, ки таббатиён шабуш бихўранд ва бо 
якдигар муљомиъат кунанд ва мўйњо фурў њиланд чун занон ва 
асоба дар ў банданд. Ва мухотибаи Таббатхоќон чунин ки аз 
осмон фуруд омад ва бо вай љавшане буд аз нур. 

Аммо роњи Таббат аз Хутан берун ояд ва баргузарад бар 
кўњњои Хутан. Ва он кўњхо ободон аст ва андар ў чањорпоён 
бисёр бошанд аз гову гўсфанд ва кучќор. Ва аз ин кўњњо ба 
Алшон расад. Ва он љо пуле аст нињода аз як кинораи кўњ то 
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дигар кинораи кўњ ва чунин гўянд, ки он пул мардумони Хутан 
кардаанд андар рўзгори пешин. Ва аз ин пул то дари 
Таббатхоќон кўње аст, ки чун наздики ў шавї, аз њавои ў дами 
мардум бигардад, чунонки дам натавонад задан ва забонаш 
гирон шавад ва бисёр мардум андар он бимирад. Ва мардумони 
Таббат ин кўњро «Кўњи зањр» хонанд. Ва чун аз шањри Кошѓар 
раванд, бираванд бар рости роњ миёни ду кўњ аз сўйи машриќ ва 
бар ў бигзарад, ба вилояте расад, ки ўро Ўзганд гўянд ва вилояти 
ў чињил фарсанг аст, ниме аз ў кўњњо ва ниме печида каваристон. 

Ва Кошѓарро дењњои бисёр аст ва рустоњои бешумор. Ва 
андар айёми пешин он вилоят мар Таббатхоќонро будї. Аз 
вилояти Кошѓар ба Сорсомакас шавад ва аз он љо ба Алишу 
равад ва биёбон бибурад, то љўй ояд, ки сўи Куљо шавад ва бар 
лаби ин љўй сўйи пањлўи биёбон дењи Њамњон аст, ки таббатиён 
бошанд андар вай. Ва пас рўде ояд, ки ба каштї аз он рўд 
бигзаранд ва ба њадди таббатиён андар оянд. Ва чун ба вилояти 
Таббатхоќон расад, он љо бутхонае аст ва андар ў бутон бисёр 
бошанд. Ва аз он бутон яке бут аст бар тахт нишаста ва паси 
пушти ў чизе нињода аз чўб чун суру ва он бут бар он чўби чун 
суру такя зада. Чун даст бар пушти он бут фуруд орї, аз вай чун 
шарар оташ берун ояд. 

Ва бар чапи ин љой сањро аст ва биёбон ва андар вай 
дарахтони унноб бисёр бошад бар киронаи рўд. 

Барсахон. Аммо асли Барсахон аз Аљам ва Порс будааст. Ва 
сабаб он буд, ки чун Зу-л-ќарнайн бар Доро зафар ёфт ва Аљамро 
ќањр кард ва Эроншањр бигирифт, битарсид аз он ки мардумони 
Аљам мардумоне бо ройу тадбир ва шуљоъ буданд ва бо илми 
бисёр ва муњтолу дурбин ва њушёр буданд. Искандар андешид, 
ки чун вай биравад, эшон берун оянд ва халифатони ўро 
бикушанд ва подшоњї бигиранд. 

Пас аз њар вилояте як тан ё ду тан бар сабили гиравгон 
бистад ва бо хеш бибурд ва рўй сўйи Туркистон нињод ва аз он 
љо ќасди Хутан кард. Ва чун он љо расид, ки имрўз Барсахон аст, 
далелон мар Зу-л-ќарнайнро гуфтанд: «Андар пеши мо роњњои 
вайрон хоњад омад ва љойњои тангу беалаф ва ин буна, ки бо ту 
аст ба алаф андар монанд». Пас он чи зиёдат буд, бифармуд Зу-л-
ќарнайн, то њам он љо дафн карданд ва сутуронро алаф бор 
карданд ва ин мењтарзодагони Эронро фармуд, ки «шумо њам ин 
љо бибошед, то чун ман аз вилояти Чин бозоям, шуморо бо 
хештан ба вилояти шумо бозбарам». 

Эшон ба фармони ў он љо њамебуданд ва чун хабар омад, ки 
Искандар вилояти Чин бистад ва аз он љо сўйи Њиндустон рафт, 
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он мењтарзодагони Эрон навмед шуданд аз расидан ба љойи хеш. 
Пас кас фиристоданд ба Чин ва коргарон оварданд аз гилкору 
дурудгар ва наќќош ва фармуданд, то он љо љойњо сохтанд њам 
бар мисоли шањрњои Порс ва онро «Порсхон» ном карданд, яънї 
амири Порс. 

Аммо роњи Барсахон аз Навикас сўйи Кумбаркас шавад бар 
роњи чигилиён ва аз он љо ба Љил шавад ва ин Љил кўњ аст ва 
тафсири «љил» «танг» бошад ва аз он љо то Ёр дувоздањ фарсанг 
аст. Ва ин Ёр дење аст, ки аз вай се њазор мард берун ояд. Ва 
андар ин миён хаймањои чигил макин аст ва миёни эшон њеч 
ободонї нест ва бар чапи роњ буњайрае аст, ки онро Исиѓкўл 
гўянд, миќдори њафт рўз роњ аст, ки њафтод рўд андар ин 
Исиѓкўл љамъ шавад. Ва оби ў шўр аст ва аз он љо то Тунг панљ 
фарсанг аст ва аз Тунг то Барсахон серўза роњ аст ва андар ин 
роњ њеч нест, илло хаймањои чигилон. Ва дењќони Барсахонро 
«манъ» гўянд. Ва аз Барсахон шаш њазор мард берун ояд. Ва 
андар њаволии Исиѓкўл чигилиён нишинанд ва аз рости 
Барсахон ду баз аст, якеро Ябѓу гўянд, дудигарро Азор ва љўй 
аст, ки онро Нафсхон хонанд, бар љониби машриќ ва њудуди Чин 
шавад, Ва ин баз сахт баланд аст, чунонки мурѓоне, ки аз сўйи 
Чин оянд, аз он љо гузаштан натавонанд. 

Аммо ѓузон мардумонеанд, ки малики эшонро туѓузѓузхоќон 
гўянд. Ва андар рўзгори ќадим туѓузѓузхоќон марде буд, ки ўро 
Куртегин гуфтандї ва модари ў аз Чин буд ва хоќонї бародари 
ин Куртегин дошт, ки модари ў озод буд. Пас бародар ќасди 
куштани ў кард ва ўро гулў бибурид ва ба љойе, ки мурдагони 
эшон буданд, бияфганд. Ва дояе буд мар Куртегинро, ўро сўйи 
мониён бурд ва ба Доруиён, то ўро муъолиљат карданд ва он 
љароњатро дору карданд, то бењтар шуд. 

Пас ў ба шањри Азал омад, ки њазрати туѓузхоќон буд ва 
пинњон њамебуд. Ва чанд гоњ њилатњо карданд ва туѓузхоќонро аз 
хабари ў гуфтанд ва дили ў хуш карданд, то дастурї бидод ба 
омадани ў ва будани ў. Ва ўро пеши хеш бигзошт, аммо ўро ба 
Банљекас244 амирї бидод. Пас ин Куртегин андар истод ва ањли 
ноњиятро истимолат кард ва ба љойи эшон некуињо намуд ва 
фурсат њамељуст, то хабар шунид, ки туѓузхоќон ба сайд берун 
омад. Пас Куртегин њашаре анбуњ гирд кард ва ќасди туѓузхоќон 
кард. Ва чун баробари якдигар омаданд, њарб карданд ва 
Куртегин бар сипоњи хоќон зафар ёфт ва туѓузѓузхоќон 
бигурехту андар њисор шуд. Ва Куртегин бифармуд, то андар ин 
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деворњои њисор об афганданд, то деворњои њисор биюфтод. Пас 
Куртегин фармуд, то нидо карданд ва зинњориёнро амон 
бидоданд. Ва ањли њисор ѓамгин гашта буданд аз гуруснагї, њама 
берун омаданду зинњор хостанд. Њамаро зинњор бидоданд ва 
туѓузѓузхоќон андар њисор бимонд. Пас Куртегин касони хеш 
андар њисор фиристод, то ўро ба ханоќ бикуштанд ва хоќониро 
Куртегин бигирифт. 

Ва чунин гўянд, ки туѓузѓузхоќонро њазор чокар бошад ва 
чањорсад канизак ва ин њазор мард сол то сол пеши хоќон таом 
хўранд, њар рўз се бор ва чандон ки хоњанд таом бардоранд. Ва 
чун нон бихўранд, сегон шароб бихўранд ва шароби эшон аз 
ангур бошад. Ва ин хоќон пеши омма берун наёяд, магар ба 
ваќте нодир. Ва чун барнишинад, њама пешравон биёянд ва пеши 
ў бираванд андар роњ ва аз хонаи ў то кинораи шањр њама 
самотин зада бошанд. Ва аз раисони шањр яке пеши ў њамеравад 
ва бардобард њамекунад. Ва чун аз асп фуруд ояд ва асп аз дањлез 
оранд, њама пеши асп зону зананд, то он асп бигзарад. Ва 
туѓузѓузхоќон бар мазњаби диноварї 245 бошад, аммо андар шањр 
ва вилояти ў тарсо њаст ва санавию шаманї низ њаст. Ва ўро нуњ 
вазир аст. 

Ва чун касеро ба туњмати дуздї бигиранд, банд бар пойи ў 
нињанд ва даст бар гардани ў бибанданд ва бар њар роне дувист 
чўб бизанандаш ва сад чўб бар пушташ бизананд ва ўро гирди 
бозор бигардонанд. Пас њар ду дасту њар ду гўш ва бинии ў 
бибуранд ва мунодї бонг њамекунад, ки њар кас инро бибинад ва 
феъли ў накунад. 

Ва чун касе бо дўшиза зино кунад, сесад чўб бизананд ўро ва 
аспе модиён ва љоме симин ва панљоњ шатар сим бистонанд ва 
агар бо колум зино кунад, њар дуро ба дари малик оранд ва 
малик бифармояд, то њар якеро сесад чўб бизананд ва мардро 
дар харгоње пўшида боздоранд, то фарше аз намади нав тамом 
кунад, то ба шўйи зан дињанд ва он зани зонияро бад-он марди 
зонї дињанд. Ва шўйи зан он марди зониро лозим кунад, то аз 
бањри ў зан орад ва кобини он зан ў бидињад, агар зонї тавонгар 
бошад. Ва агар дарвеш бошад, сесад чўб бизананд ўро ва рањо 
кунандаш. 

Ва агар касе мард кушад, ўро товоне азим бикунанд, чунонки 
андар он мустаъсил гардад ва як моњ андар зиндонаш бидоранд 
ва сесад чўб бизананд ўро ва пас яла кунандаш. Ва агар дарвеш 
бошад, ба чўб иќтизо кунанд ва бигзорандаш. 

                                                 
 245 Дунёравї (?)  
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Ва туѓузѓузхоќон андар кўшк бошад ва деворбаст ва фарши ў 
намад бошад, аммо фарши ањли ислом бар рўйи ў кашанд ва 
дебои чинї бар рўйи фаршњо кашида. Аммо оммаи эшон њама 
сањрої бошанд ва хаймаву харгоњ доранд. Ва либоси мулуки 
эшон дебои чинї ва њарир бошад ва аз они омма њарир ва 
карбос. Ва љомаи эшон давољ бувад ва фарохостин ва 
дароздоман. Ва камари малики эшон ба њулият дур бошад ва чун 
ба маљлиси ў мардуми анбуњ биёяд, тољ бар сари ў нињанд ва чун 
барнишинад, сї њазор сувор бо ў барнишинанд, њама љавшану 
зирењ доранд ва њарб ба найза кунанд. 

Аммо роњњои эшон аз Барсахон то Банчул шавад ва аз 
Банчул ба Куљо шавад ва аз Куљо ба Азал шавад ва аз Азал ба 
Сикас шавад ва аз Сикас ба Макшамиѓаносур шавад ва аз Сур ба 
Њикат шавад ба миќдори якрўза роњ. Ва ин вилоят аз Куљо 
хурдтар аст ва ў бисту ду дењ аст. Ва ин сањрое аст, ки андар 
зимистон сармои сахт бошад ва барф андак уфтад ва ба тобистон 
гармои сахт уфтад. Ва аз љињати гармо мардумони он љо 
сардобањо созанд ва аз гармо он љо бошанд ва мардумони он љо 
беш андар сардоба бошанд ва аз борони он сањроњо дар хонањо 
гурезанд. Ва њамаи мардумони эшон камар банданд ва корду 
ханљар бар вай биёвезанд ва чизе, ки эшонро ба кор ояд аз он љо 
овехта доранд. Ва бар дари омили он љо њар рўз сесад ё чањорсад 
мард гирд оянд аз диновариён ва суњафи Мониро ба овози 
баланд њамехонанд. Ва дар пеши омил оянд ва салом кунанд ва 
бозгарданд. Ва аз Љинонљикас бо Зикард шавад ва ба Туѓузѓуз. 

Аммо вилояти Чин вилояти бузург аст ва агар ба шарњи 
њамаи вилояти он машѓул гардем, китоб аз њадди шарт берун 
шавад. 

Аммо роњњои ў аз Туѓузѓуз, аз Љинонљикас то Ќамул сўйи 
машриќ шавад, андар биёбон ва чун ба Баѓшур расад, рўд пеш 
ояд ва ба каштї бигзарад ва њаштум рўзро ба Ќамул расад ва аз 
Ќамул ба роњи сањро, ки чашмањо асту гиёњ, њафт рўз биравад, то 
ба шањре расад аз шањрњои Чин, онро Сољу гўянд. Ва аз он љо то 
се рўз ба Санглох расад ва аз Санглох њафт рўз ба Санњљу ва аз 
он љо то се рўз ба Хољу расад ва аз он љо то њашт рўз ба Куљо 
расад ва аз он љо то понздањ рўз ба рўде расад, ки он рўдро Ѓиён 
гўянд ва ба каштї аз он љо бигзарад. Аммо аз Баѓшур то 
Хумдон, ки шањри бузурги Чин аст, якмоња роњ аст, ба роњи 
работњо ва манзилњои ободон. 

Ва чунин гўянд, ки мамлакати Чин бузургтарин мамлакати 
рўйи замин аст ва тавонгартарини љойњо. Вилояти Чин љойи 
фарох аст ва њамаи мардуми он љо пахчбинї бошанд. Ва љомаи 
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эшон аз занону мардон дебо ва њарир бошад ва љомаи дарвешон 
ва бандагон њарир бошад ва њама остини фарох доранд ва 
доманњои дароз доранд, чунонки бар замин бикашанд аз дарозї. 
Ва кўйњои эшон њама пўшида бошад ва њар рўз се бор об зананду 
бирўбанд ва дарњои баланд бошад эшонро аз чўби савсан ва 
хонањои эшон бо тамосил бувад ва биноњои эшон аз гил ва хишт 
бошад. Ва малики эшон лашкаре анбуњ дорад. Ва чунин гўянд, 
ки чањор њазор марди бистгонихўр аст он маликро ва њаждањ 
њазор мардро солорї бошад. Ва мардумони Чин њама мулаббас 
бошанд ва бомурувват ва љомањои неку доранд ва авонињои 
фаровон доранд. 

Ва Абузайди њаким чунин гўяд, ки туркони ѓарчагон аз 
чиниёнанд. Ва њадњои Чин яке Хутан аст, дудигар Њиндустон, 
cедигар Булур ва чањорум Яъљуљу Маъљуљ. 

Ва Убайдуллоњ ибни Хурдодбењ чунин гўяд, ки њар кас андар 
Чин шавад ба илм донову бузург гардад. Ва мар Чинро маликон 
бисёранд, аммо бузургтарини маликон фаѓфур аст ва ў љуз дебои 
зар напўшад ва љуз аспи хинг барнанишинад ва андар њамаи Чин 
њеч кас ин ду чиз надорад, магар вай. Ва ўро андар соле як бор 
бибинанд, ки берун ояд ва бар асб бошад ва дигарон њама пиёда 
бошанд ва пешу паси ў њамераванд. Ва ў то ба гўристони 
падарони хеш бишавад ва чун наздики гўристон расад, пиёда 
шавад ва ба гўристон бираваду он љо бор дињад ва то ним рўз 
бибошад. Ва пас бозгардаду андар кўшки хеш бинишинад ва он 
љо яке ќуббаи дебои зард бизанад паси нишастгоњи хеш ва 
дигарон аз он ќубба бар он љониб. Ва њар чи андар подшоњии ў 
мутриб бошад, њама он љо њозир бошанд ва малик он рўз њар 
касеро, мењтару кењтар ато бахшад. Ва њеч кас ба наздики малик 
натавонад шуд, магар вазир ва ё њољиб ва ё расуле, ки аз наздики 
подшоње омада бошад. Ва андар соле њафт рўз бор дињад ва 
пешравони лашкару раисони шањр ўро бибинанд. 

Чун расуле бонг кунад, то эшонро пеши ў баранд, ўро 
бибинад ва чун расуле аз малике биёяд, пеши ў шавад ба ваќте ки 
фаѓфур фармояд. Ва яке вазир бар рости фаѓфур истода бошад ва 
дигаре бар чап ва ин расул аз дур бибинад, сари хеш барањна 
кунад ва ўро саљда кунад ва сар барнадорад, то нафармояндаш. 
Пас њољиб бо вазир пеш ояд ва аз расул сухан пурсад ва бо малик 
бигўяд. Пас малик бифармояд, то тахте дебо ва симини 
зарандудкарда ба хонаи расул баранд ва њар рўз ўро ба нон 
хўрдан ба хонаи малик оранд. 
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Ва чун малик бо канизак муљомиъат хоњад кард, мунаљљимон 
бар боми хонаи бор шаванд ва толиъ гиранд ва ваќти 
муљомиъати ўро ихтиёр кунанд. 

Ва бештар кишти Чин лалмї бошад ва чун борон камтар 
бошад, нархи ѓалла азиз гардад ва чун ѓалла гирон шавад, малик 
ба бутхона шавад ва шаманонро бигираду ба ѓул андар кашад ва 
банд барнињад ва тањдид кунад, ки «агар борон наёяд, ман 
шуморо бикушам». Ва њамчунон баста њамебошанд, то борон 
ояд. 

Ва андар кўшки малик саду њаштод кўс аст ва чун офтоб 
фурў хоњад шуд, ба якбор он саду њаштод кўсро бизананд ва чун 
мардумон онро бишнаванд, њама ба хонањо бишаванд ва чун 
офтоб фурў шавад, њеч кас дар бозор намонад. Пас асас андар 
бозор ва андар роњ оянд ва шамшерњо кашида, њар касеро бад-он 
ваќт аз беруни хона биёбанд, андарваќт гарданаш бизананд ва 
бар пушти ў бинависанд, ки ин љазои он касе аст, ки аз фармони 
малик берун ояд. Ва муљримро њеч уќубат накунад, илло 
бикушанд, магар душномро. Агар касеро ќазф кунанд, он 
ќозифро чўбе чанд бизананд ва яла кунанд. 

Ва чунин гўянд аз он сўйи Чин, њам аз мамлакати Чин, 
мардумонеанд сурхпўст ва сурхмўй ва њама андар сумљњо 
бошанд ва чун офтоб гарм шавад, андар сумљњо гурезанд ва чун 
офтоб фурў хоњад шуд аз сумљњо сўйи сањро берун оянд. 

Аммо роњњои ў аз Кошѓар ба Поиш бошад ва аз Поиш ба 
Кирмон шавад ва аз Кирмон ба Хумљон ва аз Хумљон ба Ѓазо ва 
аз Ѓазо ба Пунча ва аз Пунча бо Хаљикас ва аз Хаљикас ба 
Кандилу ва аз он љо ба Ройкуянд ва аз он љо ба Тадруф ва аз 
Тадруф ба Растуя шавад, то андар Чин уфтад пайваста ба дењњо 
њамешавад. Ва аз Растуя, ки ба Хутан ва Маси 246 Хутан аст, то 
шањри Чин шавад ва андар ин миён рўде ояд, онро Яра хонанд ва 
аз он љо ба дење расад, ки ўро Симубам гўянд ва аз он љо ба 
Каваристони мусалмонон шавад ва аз он љо ба Њарамї 247 шавад, 
ки аз Чин ояд ва аз он љо ба шањри Хутан шавад. 

Ва аз шањри Хутан то шањри Куљо понздањрўза роњ аст. Ва 
шањри Куљо шањри бузург аст аз њадди Чин, валекин туѓузѓузон 
доранд. 

Ва андар шањри Хутан бутони бисёранд ва андар он шањр 
шонздањ бањор аст ва дини эшон шаманон аст. Ва андар шањр ду 
калисои тарсоён аст, яке аз андаруни шањр, дудигар аз беруни 
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шањр. Ва андар бозори ў ќањбагон бошанд ва занони бадкирдор. 
Ва њамаи занону мардони эшон мўй фуруд њишта доранд. Ва 
љомаи эшон чун љомаи араб бошад. Ва мева бисёр бувад бад-он 
вилоят ва эшонро гандуму љав ва голу арзан ва кунљиду турунљ 
ва панба бисёр бувад ва абрешим бисёр бувад ва бештар либоси 
эшон аз абрешим бошад. Ва дарахти туд бисёр бошад. Ва як 
мардро бошад, ки ду њазор дарахт бошад ва разу ангур фаровон 
бошад ва амрудњои гуногун бувад. Ва андар љўйњои эшон 
cангпушт бошад. 

Ва андар вилояти Хутан осиёњо бисёр бошад. Ва њама осиёро 
санги зерин бигардад ва санги забарин сокин бошад, ки њеч 
наљунбад ва андар хонаи осиёб ѓарбелњо бошад аз њарири чинї 
ва чунон сохта, ки он ѓарбелро об љунбонад, то орд фурў равад 
ва сабўс бимонад. Ва эшонро олате бошад, ки онро нови осиёб 
гўянд ва ѓалла андар вай афгананд, онро пок кунад, хошок бар 
як љониб шавад ва ѓаллаи покиза бар дигар љониб. Ва бод он 
осиёбро ва њам об гардонад. Ва олате дигар бошад эшонро, ки 
бад-он куранљ ва гол кўбанд ва он чун муъалаф гирд сохта 
бошад ва чўбе ќавї андар он нињода ва санге ќавї бар он чўб 
баста ва буни он чўбро тилисм карда, ки об гардонад ўро. 

Хазар. Аммо роњи ў аз Гургонљ берун ояд, то ба кўњи Хоразм 
ва аз ин кўњ сўйи Баљинок шавад ва буњайраи Хоразм пеш ояд. 
Буњайраро бар рост бигзорад ва аз он љо бигзарад ба замине 
хушк расад ва биёбон ва нуњ рўз њамешавад, њар рўзе ё ду рўзе ба 
чоње расад, ки ба ресмон фуруд оянд ва сутуронро об дињанд. 
Чун рўзи дањум бошад ба чашмањо ва об расад ва сайд бошад он 
љо аз њар навъе ва аз мурѓу оњу ва андак моя гиёњ бошад. Андар 
ин шонздањрўза роњ, чун рўзи њафдањум ба хаймањои баниљокиён 
расад ва водии вилояти баниљокиён сирўза роњ аст, аз њар 
ноњияте уммате бад-эшон пайвастаанд аз вилояти Хифчох ва аз 
љануби маѓриб Хазар ва аз маѓриб Саќлоб ва ин њама ќавм ба 
ѓазванд ва баљинокиёнро ѓазва кунанд ва барда кунанду 
бифурўшанд. 

Ва ин баљинокиён худовандони мол бошанд ва худовандони 
сутурон ва гўспандони фаровон ва авонињои зарину симин бисёр 
бошад эшонро ва силоњи бисёр доранд ва камарњои симин 
доранд ва аламњою тиродњо доранд, ки андар њарбњо бардоранд. 
Ва эшонро буќњо бувад аз саруни гов, ки андар њарбњо зананд. 
Ва роњњои Баљинок сахт алвон ва нохуш аст, њар ки хоњад, ки аз 
он љо ба ноњияте берун равад, аспон бояд харид, ки аз њеч сў 
берун натавонад рафт, илло бар пушти cутур аз мункарї ва 
алвонии роњњои ў. Ва бозаргонон аз роњи бероњ раванд, ки он љо 
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шаванд, зеро ки њамаи роњи ў дарахтон аст ва он роњ ба аломоти 
ситора шиносанд. 

Аммо миёни баниљокиён ва Хазар дањрўза роњ аст андар 
биёбон ва дарахтистону беша аст, то ба Хазар расад. Ва вилояти 
Хазар љойи фарох аст ва бар пањлўи ў кўњи азим аст ва он кўњ то 
Тифлис бикашад. Ва эшонро малике аст, номи ў Алшод248, 
малики бузург аст. Ва эшон малики бузургро Хазархоќон гўянд 
ва бар Хазархоќон номе асту бас, аммо муроди њамаи шуѓли 
вилоят ва њашам бар Алшод249 бар аст ва њеч кас аз Алшод250 
бузургтар нест. Ва раиси бузургтари эшон љуњуд аст ва Алшод 
њам љуњуд аст ва њар ки бад-ў майл дорад аз сарњангон ва 
бузургон њамчунин ва он боќї бар динеанд, ки ба дини туркони 
ѓуз монад. 

Ва эшонро ду шањр аст бузург: якеро Сорѓаш гўянд, 
дудигарро Хатлаѓ ва муќоми эшон андар зимистон андар ин ду 
шањр бошад ва чун бањор ояд, сўйи сањро берун шаванд ва низ ба 
шањр наоянд, то зимистон андар наояд. Ва андар ин шањр ќавме 
аз мусалмонон бошанд ва эшонро масљидњо аст ва имомону 
муаззинон ва дабиристонњо. Мардумони Хазар аз он 
мусалмонон њар соле чизе бистонанд бар миќдори ниёзи њар як. 
Ва эшон њар сол ба вилояти баниљокиён ба ѓазв раванд ва аз он 
љо молу барда оранд. Ва ин Алшод хирољи худ меситонад ва бар 
лашкар тафриќа кунад. Ва бошад гањи ѓазви Бурдос низ аламњо 
ва тиродњо ва љавшанњои муњкам ва размањои нек доранд. 

Ва чун малики Хазар барнишинад, дањ њазор сувор бо ў 
барнишинад, аз ин баъзе бистгонихор бошанд ва баъзе аз љињати 
вазъият тавонгарон бошанд, ки бо малик бираванд ба созу олати 
хеш ва чун бар љонибе лашкар кашанд ва бираванд, лашкаре 
анбуњ ба хона бигзоранд аз бањри нигоњ доштани иёл ва бунаро. 
Ва эшонро талоеъ бошад, ки пеши лашкар њамешаванд ва 
шамъњову нафотњо аз мум сохта, пеши малик њамераванд, то ба 
рўшании он биравад бо лашкар. Ва чун ѓанимат ёбанд, њама гирд 
кунанд ба лашкаргоњ, пас солори эшон њар чи хоњад аз он 
ѓанимат аз бањри хешро бардорад ва боќї миёни лашкариён 
ќисмат кунад. Ва солори эшон бифармояд њар мардеро аз 
лашкарї, то мехе миќдори се раш сар тез карда, бо хештан 
бардорад ва чун лашкар фуруд ояд, он мехњо гирдогирди 
лашкаргоњ фуруд баранд ва бар њар мехе сипаре биёвезанд, то 
лашкаргоњ чун деворбасте шавад ва агар душман ќасди шабехун 
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кунад ва ё мукобира орад, њеч натавонад кард, ки лашкаргоњ аз 
он мехњо чун њисоре бошад. 

Ва андар вилояти Хазар киштзорњо ва бустонњо бисёр бошад 
ва неъмат фаровон бувад ва ангубин бисёр бошад ва муми нек аз 
он љо оранд. 

Аммо Бурдос миёни Хазар ва Булкор аст ва миёни Бурдос ва 
миёни Хазар понздањрўза роњ аст ва эшон андар итоъати малики 
Хазар бошанд. Ва аз Бурдос дањ њазор сувор берун ояд ва 
эшонро солоре набошад, ки фармон фармояд, илло ки дар њар 
мањаллате яке ё ду пир бошад, ки миёни эшон њукм кунанд ба 
хусумате ё чизе, ки эшонро уфтад. 

Ва ин Бурдос вилояти фарох аст. Ва њамасола мукошафа 
бошад миёни эшон ва булкориён ва баниљокиён. Ва ин 
мардумони бурдос њама љалд ва мардона бошанд ва дини эшон 
монанди дини ѓузон бошад. Ва њам некурўй ва сапедпўст 
бошанд. Агар яке аз эшон ба љойи дигаре хиёнате кунад, чун 
ситаме ё љароњате, миёни эшон сулњ набошад, илло њамчунон 
мукофот бикунанд. Ва чун канизаке расида шавад, аз тоъати 
падар даст боздорад ва њар киро хоњад, ихтиёр кунад ба шўй 
кардани хеш. Пас он мард биёяд ва ўро аз падараш бихоњад ва ба 
занї кунад. Ва эшонро уштуру гов фаровон бошад ва ангубин 
беандоза бошад эшонро ва бештар моли эшон аз дала бувад. Ва 
эшон ду гурўњанд, яке гурўњ мурдаро бисўзанд, дудигар гурўњ ба 
гўр кунанд. Ва нишасти эшон андар сањро бошад. Ва бештар 
дарахтони эшон чўби халанљ бошад ва эшонро киштзорњо бошад 
ва моли эшон низ аз ангубин бошад. Ва пўстин эшон аз пўсти 
дала кунанд. Вилояти эшон њафдањрўза роњ андар тўл аст ва 
њамчандин андар арз ва аз вилояти эшон то Хазар њам сањро аст 
ва роњи ободон бо чашмањо ва дарахтону обњои равон. Ва баъзе 
чун аз Бурдос ба Хазар шаванд, ба роњи оби Итил шаванд ва дар 
каштї нишинанд ва баъзе ба роњи хушк. Ва силоњи эшон зўбин 
ва тиру камон бошад ва эшонро љавшан ва зирењ набошад ва њар 
кас аз эшон асп надорад, магар касе, ки худованди неъмати бисёр 
бошад. Ва љомаи эшон фўта ва љаба бошад. Ва андар ин вилоят 
мева набошад ва шароби эшон аз ангубин бошад. Ва эшон кулоњ 
доранд ва аммома гирди ў бипечанд. 

Аммо Булкор пайваста аст бо ноњияти Бурдос. Ва ањли 
Булкор бар кинори љайњун бошанд, ки оби ў бар дарёи Хазар 
уфтад. Ва ин љайњунро оби Итил хонанд ва ў миёни Хазару 
Саќлоб аст. Ва малики эшонро амлон гўянд ва ў даъвои 
мусалмонї кунад. Ва ин ќавми булкор миќдори понсад њазор 
ањли байт аст. Ва њамаи замини эшон беша ва дарахтонаш 
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пайваста ва эшон андар он миён њамегарданд аз љойе ба љойе. Ва 
эшон се гурўњанд: нахустинро барсуло гўянд, ду- дигарро искол 
ва седигарро булкор. Ва маоши ин њар се гурўњ ба як љой аст ва 
хазариён бо эшон ситаду дод кунанд ва ба бозаргонї оянд ва 
русиён њамчунин. Ва бозаргонии эшон њама пўсти самуру ќоќум 
ва санљоб бошад. Ва эшон ќавмеанд, ки бар кинораи об 
нишинанд ва эшонро кишту барз бошад ва њамаи њубуб 
бикоранд, чун гандуму љав ва голу адас ва мош ва љуз он њар 
чизе. 

Ва бештари эшон даъвои мусалмонї кунанд ва дар вилояти 
эшон масљидњо бошад ва дабиристон ва муаззинону имомон. Ва 
чун кофаре ошнои хешро бибинад аз мусалмонон ўро саљда 
кунад. 

Ва миёни Булкор ва Бурдос серўза роњ аст ва пайваста ба 
ѓазв шаванд ва бар бурдосиён тохтан баранд ва эшонро 
бигиранд. 

Ва эшонро силоњ бисёр бувад ва њама сутурону аспони нек 
доранд ва чун малик бихоњад, cутур бад-ў дињанд. Ва чун марде 
зан орад, малик аз њар яке аспе бистонад ва чун каштии 
бозаргоне биёяд дањяк бистонад. Либоси эшон ба либоси 
мусалмонон монад ва гўристонњои эшон ба гўристонњои эшон 
монад. Ва бештар моли эшон аз дала бошад ва эшонро моли 
сомит набошад ва ба љойи сим, пўсти дала дињанд, яке ба ду 
дирам. Ва дирами эшон аз диёри ислом баранд, дираме бошад 
сапеду гирд. Ва ин дирам бибаранд ва аз эшон њар чизе бихаранд 
ва боз эшон он дирам ба русиён ва саќлобиён дињанд. Ва он ќавм 
љуз ба дирами сомити ахуриён нафурўшанд. 

Маљѓариён. Миёни вилояти Булкор ва вилояти Искал, ки њам 
аз Булкор аст, њадди маљѓариён аст. Ва ин маљѓариён исианд аз 
туркон. Ва солори он бо бист њазор сувор. Ва ин солорро 
«канда» хонанд ва ин номи малики бузургтари эшон аст ва он 
солор, ки шуѓлњо ронад, ўро «љала» хонанд ва маљѓариён он 
кунанд, ки љала фармояд. 

Ва эшонро сањро аст њама бо гиёњ ва љойи фарох ва вилояти 
эшон сад фарсанг андар сад фарсанг аст. Ва вилояти эшон ба 
дарёи Рум пайваста аст, ки аз рўди љайњун бар он дарё уфтад ва 
эшон андар миёни ин љўй нишинанд. Ва чун зимистон ояд, касе 
ки аз љайњун дуртар шуда бошад, ба наздики љайњун бозояд ва 
зимистон он љо бошад. Ва моњї гиранду маишат кунанд. Ва 
кинори он љайњун, ки бар чапи эшон аст бар љониби Саќлоб 
ќавмеанд аз Рум, њама тарсоанд ва эшонро нандар гўянд ва эшон 
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аз маљѓариён бештаранд, аммо заифтар бошанд. Ва ин ду љайњун 
якеро Итил, дудигарро Дубо гўянд. 

Чун маљѓариён бар кинори рўд бошанд, ин нандариёнро 
бибинанд ва аз бари нандариён бар кинораи рўд кўње аст бузург 
ва об бар пањлўи ин кўњ берун шавад ва аз паси он кўњ ќавме 
бошанд аз тарсоён ва эшонро мирвот гўянд. Ва миёни эшон ва 
миёни нандар дањрўза роњ аст. Ва эшон ќавме бисёранд ва љомаи 
эшон ба љомаи араб монад, аз амома ва пироњану љаба. Ва 
эшонро кишту барз бувад ва разон бошад. Ва оби эшон бар рўйи 
замин равад ва корез надоранд. 

Ва чунин гўянд, ки адади эшон аз Рум беш аст ва эшон 
уммате људогонаанд ва бештар бозаргонии эшон бо араб бошад. 

Ва он рўд, ки бар рости Маљѓариён аст, ба Саќлоб шавад ва 
аз он љо бар диёри Хазар уфтад. Ва он рўд аз ин њар ду рўд 
бузургтар аст. Ва вилояти маљѓариён њама дарахтон аст ва обгир 
аст ва замини ў намнок. Ва эшон њама бар Саќлоб ѓалаба кунанд 
ва пайваста саќлобиёнро муъанот фармоянд ва эшонро чун 
асири хеш доранд. Ва маљѓариён оташ парастанд ва ба ѓазви 
Саќлобу Рус раванд ва аз он љо барда оранд ва ба Рум баранду 
бифурўшанд. Ва ин маљѓариён мардумоне некудидор бошанду 
боманзар. Ва љомањои эшон дебо бошад ва силоњњои эшон 
симинандуд ва дурандуд бошад. Ва пайваста ба ѓорати 
саќлобиён раванд. 

Ва аз Маљѓариён то Саќлоб дањрўза роњ аст. Боѓбори251 
Саќлоб шањре аст, онро Вонтит хонанд. Ва эшонро расме аст 
андар зан хостан, ки чун зан бихоњанд, кобин буранд бар 
миќдори зан ва тавонгарии ў аз cутур, каму беш ба он ва чун ба 
кобин буридан биншинанд, падари духтар мар падари домодро 
ба хонаи хеш барад ва њар чи ўро бошад аз пўсти самур ва ќоќум 
ва санљобу дала ва ишками рўбоњ бо абрањои дебо, њамаи пўстњо 
гирд кунад миќдори дањ пўстин ва андар бисоте печад ва бар 
аспи падари домод бандад ва ўро сўйи хонаи ў гусел кунад. Ва 
њар чи аз љињати кобини духтар бояд, ки пазируфта бошанд аз 
сутуру сомит ва коло њама бад-ў фиристад, он ваќт зан ба хона 
оранд. 

Саќлоб. Ва миёни банљокиён ва миёни Саќлоб дањрўза роњ 
аст ва ин роње бероњ аст, аммо бар ин роњ чашмањо ва дарахтони 
бисёр аст. Ва вилояти Саќлоб љойи фарох аст бо дарахтони 
анбўњ ва эшон бештар андар миёни дарахтон бошанд ва эшонро 
раз набошад ва киштзор набошад. Ва эшонро козањо бошад аз 

                                                 
 251 Боғбор (дорои боғи бисёр?)  



306 

чўб сохта. Ва ангубин фаровон бошад он љо ва бошад, ки аз як 
ангубинљой панљоњ ман ё шаст ман ё сад ман ангубин берун 
оранд. 

Ва эшон хук бичаронанд ва рамањои хук бошад эшонро , 
чунонки моро гўспанд бувад. Ва агар касе бимирад аз эшон ўро 
бисўзанд. Ва агар занони эшон бимиранд, он занро даст 
бибуранд ва рўяш ба корд бибуранд. Ва чун мурдаро бисўзанд, 
рўзи дигар биёянд ва он хокистар аз он љо бигиранд ва андар 
љаррањо кунанд ва бар сар менињанд. Ва чун як соле аз марги 
мурда бигзарад, ангубини бисёр биёранд ва ањли байти мурда 
љамъ шаванд ва бар сари пуштаи ў шаванд ва аз ангубин 
бихўранд ва бозоянд. 

Ва эшон гов парастанд. Ва бештар кишти эшон говарс бошад 
ва чун ваќти даравидан бошад, он донаи гол андар кафлез 
кунанд ва пас сар сўйи осмон кунанд ва гўянд, ки «Ё раб! Инро 
ту рўзї кардї, моро ба арзонї дор». Ва эшонро навъ-навъ рўдњо 
бошад аз барбату танбўр ва нойу он чи бад-он монад. Ва нойи 
эшон дароз бошад, миќдори ду раш ва барбатро њашт рўд бувад 
ва пањн бошад. Ва шароби эшон аз ангубин бошад. Ва рўд ба 
ваќти сўхтани мурда зананд ва гўянд: «Мо шодї кунем, ки 
рањмат бар вай њаме фуруд ояд». Ва эшонро асп андак бошад. Ва 
љомаи эшон пироњан бошад ва мўза доранд. Ва кафши эшон бар 
мисоли мўзаи табарї бошад, ки занони Табаристон доранд. Ва 
маишати эшон сахт фарох набошад. Ва силоњи эшон, ки бад-он 
њарб кунанд, зўбину сипар ва найза бошад. Ва раиси эшон тољ 
нињад ва њама ўро мутиъу мунќод бошанд. Ва раиси мењтарро 
«суятмалик» хонанд ва «сунбаљ» халифати ўро хонанд. Ва шањри 
дорулмулки ўро Љароват гўянд. Њар моње се рўз андар он шањр 
рўзи бозор бошад, ки њамаи чизњо андар ў биљўянд ва 
бифурўшанд. 

Ва эшон њисор сохтан расм доранд. Њар тане чанд гирд оянд 
ва њисоре кунанд, ки маљѓариён ба њар ваќт бар эшон тохтан 
оранд ва эшонро ѓорат кунанд. Ва бад-он ваќт, ки маљѓариён 
биёянд, саќлобиён андар он њисор шаванд, ки сохта бошанд. Ва 
бештар муќоми эшон андар зимистон ба ќалъањо ва њисорњо 
бошад ва андар тобистон ба дарахтистон. 

Ва эшонро барда бисёр бошад. Ва агар дуздеро бигиранд, 
њама молаш биситонанд ва пас ўро ба кинораи вилоят фиристанд 
ва он љо азобњо кунандаш. Ва андар миёни эшон зино наравад. 
Ва агар зане мардеро дўст дорад, ба наздики ў мешавад ва чун 
даст бад-ў кунад, агар дўшиза бошад, ўро ба занї кунад, агар 
набошад, ўро бифурўшад ва бигўяд: «агар андар ту фалоњї будї, 
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ту хештанро нигоњ доштї». Ва агар зане шўйдор зино кунад, ўро 
бикушанд ва узр напазиранд. Ва шаробу ангубин фаровон бошад 
эшонро ва мард бошад, ки ўро сад хум шароби ангубин бошад. 

Аммо Рус. Љазирае аст, ки андар бањр нињода аст ва ин љазира 
серўза роњ андар серўза роњ аст ва њама дарахтон асту беша. Ва 
замини ў бас нам дорад, чунонки, агар пой бар нам нињї, биљунбад 
замин аз нам. Ва эшонро малике аст, ки ўро хоќони Рус гўянд. Ва 
андар ин љазира миќдори сад њазор мардум бошад. Ва њамеша ин 
мардумон ба ѓазви Саќлоб раванд андар каштї ва аз саќлобиён 
бигиранду барда кунанд ва сўйи хазарону Булкор баранду 
бифурўшанд. Ва эшонро кишту барз набошад ва кишти эшон 
ѓорати Саќлоб бошад. Ва чун фарзанде оядашон шамшери охта 
пеши ў бинињанд ва падар гўяд: «Маро аз зару сим мол нест, ки аз 
бањри ту мерос монам, ин мероси ту аст, худ биялфах ва худ бихўр». 
Ва бозоргонии эшон пўсти самур ва санљоб бувад ва дигар мўй. Ва 
эшон мардумоне покљома бошанд ва бардагонро неку доранд ва 
неку хоњанд ва мењмондўст бошанд ва ѓарибонро неку доранд ва 
раво надоранд, ки њеч кас аз эшон бар ѓариб ситам кунад. Ва агар 
ситам кунад, маломат кунандаш ва инсофи ѓариб бистонанд аз вай. 

Ва љомаи ањли Рус ва Саќлоб аз канаб бошад ва мардумони 
эшон дастбаранљани зарин доранд андар даст. Ва андар ин љазира 
шањрњои бузург аст. Ва андар миёни эшон шамшерњои сулаймонї 
фаровон бошад. Ва чун њарб кунанд, њама якдил бошанд ва хилоф 
накунанд якдигарро, хосса ба мушоњадати душман. Ва чун бар 
якдигар ба даъво пеши хоќон шаванд, агар ба фармони ў он даъво 
файсал шавад ва илло бифармояд, то шамшер бар шамшер зананд, 
њар кудом рахна шавад, худованди он шамшерро мазолим бошад. 

Ва эшонро табибон бошанд, ки њукми эшон бар мулуки эшон 
равон бошад. Ва агар табибе мардеро ва ё занеро бигирад ва расан 
андар гардани ў афганад ва аз љой биёвезад, то њалок бишавад ва 
гўяд: «ин фармони малик аст», кас ўро чизе нагўяд, илло бад-он 
ризо дињанд. Ва малики эшон аз бозаргонон дањяк ситонад. Ва 
њамеша аз эшон садгон ва дувистгон ба Саќлоб оянд ва ба ќањр аз 
эшон нафаќот ситонанд, то он љо бошанд. 

Ва аз Саќлоб бисёр мардумон он љо шаванд ва мар русиёнро 
бандагї кунанд, то аз бардагї иман бошанд. Ва шалворњо аст 
эшонро беш аз сад раш, чун бипўшанд ба зону кашанд ва он љо 
бибанданд. Ва аз љомањои давољ доранд ва кулоњ нињанд. Аммо 
њама бевафо бошанд, чунонки, агар як тан ба њољат равад, ду ё се 
тан бо силоњ бо вай бираванд ва ўро нигоњ доранд ва агар 
якдигарро танњо ёбанд, бикушанд. Ва чун марде бузургро 
бикушанд, аз бањри ў гўре бикананд, андар замин, фарох ва бузург, 
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чун хонаи фарох ва њамаи љомаи тани ў ва дастбаранљан ва 
кўзобриву шароб ва таому моли сомит бо ў бинињанд ва зани ўро 
зинда бо вай андар гўр биншонанд ва сари гўр бибанданд, то зан 
худ бимирад. 

Аммо вилояти Сарир. Аз Хазар то он љо дувоздањ фарсанг аст, 
аввал андар сањро равад, пас кўње баланд пеш ояд ва рўде. Ва cе рўз 
биравад, то ба ќалъати малик бирасад. Ва ин ќалъат бар сари кўње 
аст, чањор фарсанг андар чањор фарсанг ва девори ў аз санг. Ва мар 
он маликро ду тахт бошад, яке зарин, дудигар симин. Бар тахти 
зарин ў нишинад ва бар симин надимони ў. Бештар аз ањли он 
ќалъат тарсоанд ва боќї ањли мамлакати ў кофаранд. Ва ин 
малакатро бас252 ќабила ва мазњаб ва эшонро дењњо ва зиёъ аст. Ва 
эшон шед253 парастанд. Ва чун яке аз эшон бимирад, ўро бар љаноза 
нињанд ва ба майдоне берун баранд ва се рўз он љо бигузоранд, њам 
бар он љаноза нињода. Пас рўзи седигар биёянд, силоњњо пўшида аз 
љавшану зирењ ва силоњњои дигар бардошта, бар гўшаи майдон 
биистанд ва найзањо рост кунанд ва тир бар камон нињанд ва 
шамшерњо бикашанд ва бар он мурда њамла оранд, аммо таън 
накунанд ва чунин гўянд, ки сабаби ин он буд, ки марде аз эшон 
бимурд ва ўро ба гўр карданд ва чун рўзи седигар буд, аз гўр 
баромад. Ва чун аз вай пурсиданд, гуфт: «Њол аз ман ѓойиб шуда 
буд, шумо маро ба гўр кардед, пас љон андар гўр ба наздики ман 
омад, бархостаму берун омадам». Акнун чун касе аз эшон бимирад, 
ўро се рўз ба гўр накунанд ва пас ўро ба найзаву тиру шамшер 
битарсонанд, агар зинда бошад худ бархезад ва агар набошад ба 
гўр кунанд ўро ва ин расм бимонда аст. 

Ва малики эшонро «овоз» хонанд. Ва бар рости Сарир вилояте 
аст, ки онро Љандон гўянд. Ва ин мардумони Љандон се дин 
доранд. Чун рўзи одина бошад, бо мусалмонон ба масљиди одина 
оянд ва намози одина бикунанд ва бозгарданд ва чун якшанбе 
бошад андар калисо оянд ва бо тарсоён ба расми эшон парастиш 
кунанд. Ва агар касе аз эшон пурсад, ки чаро чунин кунед, гўянд: 
«Ин њар се фариќ мухолифи якдигаранд ва њар кас њамегўяд, ки 
њаќќ ба дасти ман аст, пас мо бо њар се фариќ мувофиќат бикунем, 
магар њаќро андар он ёбем». 

Ва ба дањфарсангии Сарир дарахте њаст, ки њеч бар надорад ва 
њар чањоршанбе мардумони ин шањр биёянд ва аз њар мева биёранд 
ва бар он дарахт биёвезанд. Пас ўро саљда кунанд ва он љо 
ќурбонињо кунанд. 

                                                 
252 Бист ҳазор  
253 Шер  
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Аллон. Аз Сарир берун равад се рўз андар кўњњо ва марѓзорњо 
њамеравад, то бо Аллон расад. Ва малики Аллон тарсо аст ва њамаи 
ањли мамлакати ў кофаранд, бут парастанд. Ва аз сарњади ў дањ рўз 
биравад миёни дарахтон ва љўйњову љойњои хуррам, то ба ќалъате 
расад, ки ўро Боби Аллон гўянд ва ў бар сари кўње нињода аст ва 
зери ин кўњ роњи рост. Ва њама гирд бар гирди ў кўњњои баланд аст 
ва њазор мард аст, ки ба ниёбат ин ќалъатро пос доранд ва шабу 
рўз ба тариќи ниёбат. 

Чигил ва Туркишї. Аммо роњи Чигил ва Туркишї, чун аз 
Навикас биравї, сўйи Банљекас бояд шуд. Дењќони Банљекасро 
«кулабќор» гўянд ва аз он љо њашт њазор мард берун ояд. Ва дење 
аст пайвастаи он, Ўзкас гўянд ва ўро дењќони дигар аст. Бар чапи 
ин дењ, cе дењ аст. Он дењи нахустро Суёб гўянд ва дењќони ў 
бародари ябѓу бошад, ё каси ў ва бо вай понсад сувор барнишинад 
ва он дењ ба кўњ наздик аст. Дудигар дењро Хуткиёл гўянд ва ў бар 
якфарсангии ин дењ аст. Ва аз он љо панљ њазор мард берун ояд. Ва 
дењќони ўро «яѓлило» гўянд ва ў туркишї аст ва бар сањро бошад. 
Ва седигар дењро Валуѓаѓ гўянд ва ин хурдтар аст, аз ў миќдори 
сесад тан берун ояд. Ва ин дењ њам ба кўњ наздик аст. Ва туркон ба 
ин кўњ таќарруб кунанд ва бад-ин кўњ савганд хўранд ва чунин 
гўянд, ки ин љойи раббулиззат аст, таъоло Аллоњу ъаммо яќулуна. 
Ва чун аз ин аќаба бигзарї, бар чапи ў вилояти Туркистон аст аз 
тухсиён ва Армон ва он љо дење аст, ки онро Сўён гўянд, миёни 
Узкас ва Армон ва аз он љо бист њазор мард берун ояд. 

Ва бад-он наздикї дење аст, ки онро Беглиѓ гўянд. Ва бародари 
љабуя (дењќон) бошад андар ин дењ. Ва чун вай барнишинад, бо вай 
понсад мард барнишинад ва агар њољат уфтад ўро, се њазор сувор 
барнишинад бо ў аз њаволии ин дењ. Ва дењќони ўро «бадонсонку» 
гўянд ва асли ў аз он љост. Ва аз он љо њафт њазор мард берун ояд. 
Ва наздики он аќаба об аст. Чун аз он љо бигзарї, туркони чигилї 
оянд ва хаймањо ва харгоњњои эшон ояд. 

 
Ин буд тамомии маъорифи туркон, ки ёфта шуд, баъзе аз 

«Масолик ва мамолик»- и Љайњонї ва баъзе аз «Тавзењу-д-дунё» ва 
баъзе аз китоби Убайдуллоњ ибни Хурдодбењ ва баъзе аз њар љой 
биёвардам. Ва шояд бувад, ки ба љуз аз ин эшонро ќабилањо аст, 
аммо ахбори эшон ёфта нашуд, то маъзур шумаранд. 
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БОБИ БИСТУ ЊАФТУМ 
АНДАР МАЪОРИФИ РУМИЁН 

 
Бидон, ки Рум мамлакате азим аст ва дењњои бисёр. Ва 

румиён мардумоне њушёр бошанд ва бузургдониш ва миллати 
эшон тарсо. Ва аз диёри Рум аз рўзгори ќадим то бад-ин ѓоят 
њукамо ва файласуфони бисёр будаанд ва кутуби бисёр таълиф 
кардаанд. Хосса андар илми тибб ва табоеъ.  

Каркис. Ба расми Артаксеркисас рафт ва аз бенизомї 
наяндешид ва насаби бадон ва хоста кард ва рўй ба тарабу шодї 
овард, њеч гуна аз оќибат наяндешид, то ки кењтарон бар вай 
берун омаданд ва ўро бикуштанд. Кори ў ба сар омад.  

Сафрёќус. Ва чун Сафрёќус бинишаст, ба аввали њол 
мутањаййир буд ва аз он муъомилат, ки бо Каркис карда буданд, 
њаросон буд. Ва чун аз подшоњии ў дањ сол гузашт, даст бар 
иморат бурд ва вилоятро ободон кард. Ва чун бист сол аз 
подшоњии ў бигузашт, сиёсатњо нињод ва гарданкашонро молиш 
бидод ва бисёр бадон ва мутамарридонро ќањр кард.  

Дорнуш. Чун Дорнуш ба подшоњї бинишаст, вилояте ободон 
дид, низ наяндешид ва пушт ба мамлакат овард ва темори он 
надошт ва андешаи он накашид, то њамаи вилояташ аз даст 
бишуд ва душманон бар вай берун омаданд ва бар вай ќањрњо 
карданд ва бад-ў ранљњо расониданд, то ў маниб гашт ва вилоят 
аз дасти ў бишуд. 

Артаксирксис, ки ўро Ардашер хонанд. Ва Афлотун ба рўз-
гори ў берун омад, ки китоби «Даъоим» кардааст. Ва ў ба дидори 
Афлотун шуд ва моле азим Афлотунро бахшид, ў напазируфт.  

Авхуш ибни Ардашер. Ин Авхуш марде илмдўст буд ва ањли 
илмро бузург доштї ва њамеша њакиме пеши ў будї. Ва китобе 
пеши ў будї, ки андар ў њаменигаристї ва њаргиз аз олиме ва 
китобе холї набудї. Ва чун умри ў ба охир расид, мар Арсинро 
валиањд кард.  

Арсин ибни Авхуш. Чун Арсин ба подшоњї бинишаст, њам 
бар расми падар рафт ва уламоро бар хеш наздик кард. Ва дўст 
доштї ањли илмро ва њамеша мунозараи калом ва љидол 
фармудї. Пас бисёр моли хеш андар ваљњи кутуб ва ањли илм 
сарф кард. 

Доро ибни Доро ибни Доро. Сахт мутакаббир буд ва касро 
зањра набуд, ки то ў нафармудї, пеши ў сухан гуфтї. Аммо ў дар 
њарби Искандар кушта шуд ва ба куштани ў хонадони мулуки 
Аљам вайрон гашт ва мамлакат аз порсиён бишуд ва ба 
Искандар расид. Ва рўзгори Искандариён омад ва эшон љањон 
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бигирифтанд. Ва мулуки тавоиф омаданд ва њамедоштанд, то 
рўзгори Ардашер ибни Бобак ибни Сосон.  

Ахбори Искандариён ва Батолиса андар рўзгори ў. Чун 
рўзгори порсиён ва ќибтиён ва банї Исройил бигузашт ва Зу-л-
ќарнайн мар Дороро ќањр кард ва ўро њазимат кард, пас вазири 
Доро ва амири фарас бисиголиданд, ки чун фурсат ёбанд, 
Дороро бикушанд ва сари ў пеши Зу-л-ќарнайн баранд, то 
эшонро бипазирад ва бад-он хидмат, ки карда бошанд, подош 
кунад. Ва бад-ин тартиб бо Доро њамерафтанд, то вай фуруд 
омаду бихуфт. Эшон њар ду фароз омаданд ва сари ў бибуриданд 
ва пеши Зу-л-ќарнайн омаданд. Чун эшонро бидид, бипурсид, ки 
«шумо аз они вай чї шуѓл доштед?» Гуфтанд, яке вазири ў буд ва 
яке соњиби шурати ў. Гуфт: Бо ў вафо накардед, бо ман њам 
накунед». Пас бифармуд, то пўсти њар ду биёњехтанд ва бар 
доришон карданд ва тирборон карданд. Ва бифармуд, то нидо 
кунанд, ки ин љазои он кас аст, ки бар худованди хеш бевафої 
кунад.  

Зу-л-ќарнайн. Ўро Искандар хондандї ва номи ў Ахшандрус 
ибни Файлаќус ибни Мусибир ибни Њермес ибни Њардус ибни 
Рум ибни Латї ибни Лусон ибни Ёфис ибни Сарљун ибни Румия 
ибни Барбат ибни Нуфайл ибни Руфї ибн ал-Асфар ибн ал-Ис 
ибни Исњоќ ибни Иброњим, алайњу-с-салом.  

Ва андар ахбори Аљам чунон аст, ки насаби ў аз Аљам буд ва 
ў писари Доро ибни Бањман ибни Исфандиёр буд ва модари ў 
духтари Файлаќус буд. Ва сабаб он буд, ки чун Доро духтари 
Файлаќусро овард ва бо вай наздикї кард, аз дањани он зан бўйи 
нохуш омад. Доро пизишконро фармуд, то онро илољ карданд, 
то он накњат аз вай бишуд. Ва њарчанд чунон буд, он ѓусса аз 
дили Доро берун нашуд. Пас ўро ба хонаи падараш Файлаќус 
бозфиристод. Ў њомила буд ва ба хонаи падар ўро писар омад. 
Падараш нанг дошта, ки гуфтї, ин писари малики Аљам аст, пас 
насаби ў ба хештан кард. Ва чун рўзгори Файлаќус бигузашт, 
Искандар ба љойи ў бинишаст, њиммат ўро нагузошт, ки ба 
подшоњии Маќдуниё иќтисор кардї. Пас бингарист, аз њамаи 
мулуки замин њеч кас бузургтар аз Доро набуд. Ва Дороро њар 
сол аз Рум њазор хояи зарин овардандї, њар яке сад мисќол ва ин 
хирољи Рум буд, ки бад-ў бидодандї.  

Чун Искандар ба подшоњї бинишаст, Доро ба таќозои хирољ 
кас фиристод. Зу-л-ќарнайн надоду бигуфт: «Мурѓе, ки хояи 
зарин овардї, бимурд, акнун љуз шамшер натвон ситад аз мо». 
Ва расул бозгашту бигуфт. Доро марде бузург буд, надонист, ки 
андар њамаи љањон касе бошад, ки ин далерї тавонад кард ва бар 
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рўйи ў тавонад овард. Дарваќт нома набишт ба Искандар, ки 
«сохта бош њарби маро». Ва то расули Доро фароз расид, Зу-л-
ќарнайн њамаи корњо сохта буд. Дарваќт аз Рум бирафт ва 
пазираи Доро омад. Ва чун Доро бишунид, ки вай омад, 
бифармуд, то лашкари ў он чи њозир буданд, рўй ба њарби 
Искандар нињоданд. Чун ба њарб бипайвастанд, бас рўзгоре 
нашуд, ки аз Искандар Доро њазимат кард ва њам андар он ваќт 
сари Доро пеши Искандар оварданд ва якборагї мамлакати 
Аљам ўро шуд. Чун Аљамро ќањр кард, низ ќасди Рум накард ва 
њам бар он љумла рўй ба Мовароуннањр ва Туркистон нињод ва 
он диёрро бигирифт, то Чину Мочин ва аз он љо рўй ба 
Њиндустон овард ва њамаи Њиндустон бигирифт. Ва ба њар љой, 
ки рўй бинињод, бо зафару фирўзї бозомад. Ва њамаи подшоњони 
рўйи заминро мусаххари хеш гардонид ба андак рўзгор. Њаким 
Аристотилис ба рўзгори ў буд, китоби Мантиќ сохт ва 
таснифњои бисёр кард аз усули тибб ва калом. Ин Араститолис 
вазири Искандар буд ва њар чи кард бо ишораи ў кард. Ва бисёре 
расмњои неку нињод. Ва чун ба аќсои Туркистон мардумон пеши 
ў омаданд, аз яъљуљу маъљуљ бинолиданд. Пас садде бисохт, ки 
то имрўз бар љо аст ва шарри яъљуљу маъљуљ аз њамаи љањон 
бурида шуд. Ва ба Колиф бар љайњун пул нињод ва аз он љо работ 
кард. Ва Порсу Эрон ва Њиндустону Шому Њиљоз ва Занљу 
Њабаш ва Маѓрибу Андалус ва Чину Мочин бигирифт ва охир 
андар иззу ноз бимурд ва тобути ў ба Искандария оварданд.  

Авлоъус Батлимиус. Ибтидои таърихи Искандар аз 
подшоњии Авлоъус нињоданд ва аз мамлакати ў сездањ сол 
гузашта буд, ки таърихи искандарї нињоданд.  

 Филофилис Батлимиус. Чун Филофилис ба подшоњї 
бинишаст ва бисту чањор сол аз мулки ў бигузашт, Ашк берун 
омад аз кўњпоя ва подшоњии Эрон бигирифт ва ќавми ўро 
Ашконї ном карданд, ки эшонро мулуки тавоиф хонанд. Ва 
андар он ваќт, ки ў бинишаст, љуњудонро мисриён бандагї 
фармуданд. Ва мар љуњудонро аз дасти мисриён бистад ва озод 
кард. 

Урњотилис Батлимиус. Чун Урњотилис ба подшоњї 
бинишаст, ба Миср корњоро ба расми дигарон њамеронд. Ва 
бисёр касро аз маликон ќањр кард ва Итиёхуши бузург, ки 
малики Шом буд ва аз они Ироќ ба тоати вай андар омад ва њар 
сол њазор бадра дирам ба фармони ў ба Румия бифиристодї. 

Филунотир Батлимиус. Чун Филунотир ба подшоњї 
бинишаст, Итиёхуши бузург лашкар љамъ кард ва рўй ба њарби ў 
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нињод ва бар Филунотир ѓалаба кард ва љуњудонро аз дасти ў 
бистад. 

Афиќолис Батлимиус. Чун Афиќолис ба мамлакат бинишаст, 
аввал коре ќасди Итиёхуши бузург кард ва лашкар кашид ва 
Итиёхушро њазимат кард ва њар чи аз вилояти ў ситада буд, аз 
вай бозситад ва ўро маќњур кард ва вилояти Шом бигирифт ва 
њамаи ќавми Итиёхушро мустаъсил гардонид ва аз вилоят берун 
кард. 

Филуманзар Батлимиус. Чун Филуманзар ба мамлакат 
бинишаст, љањон орамида буд. Шањри Антокия бино кард. Ва 
ўро Самунї хондандї. Марде мубориз буд ва ањли илмро дўст 
доштї ва њамеша бо ањли илм суњбат кардї ва бе ишораи эшон 
њеч коре накардї. 

Илуњотис Батлимиус. Ин Илуњотис њам ба рўзгори Итиёхуш 
буд, бар љуњудон лозим кард, то аз миллати хеш боздошта оянд 
ва миллати љуњудиро ботил кард ва эшонро ба унф фармуд, то аз 
дини љуњудї бозгаштанд ва њар ки бознагашт, он касро уќубатњо 
кард ва ранљњо намуд, то бисёр мардум андар он њалок шуданд 
….. 

 
БОБИ (БИСТУ ЊАШТУМ) 

АНДАР МАЪОРИФИ ЊИНДУВОН 
 
Аммо мардумони Њиндустон мардумоне њозиќ ва њушёру 

зирак бошанд ва корњои наѓзу борик кунанд. Ва аз миёни эшон 
доноёни бисёр берун оянд, ба хосса андар вилояти Кашмир. Ва 
санъатњои эшон сахт бадиъ бошад. Ва эшонро андар дин 
фирќањост ва андар расмњо њамчунон. Ва ман маъорифи эшон 
чунонки ёфтам, ин љо биёвардам, то маълум бошад. 

Аммо њиндувон андар нигоњ доштани насаб сахт мутањаќќиќ 
бошанд ва аз њар љой зан нахоњанд ва зан надињанд, то мувофиќи 
насаби эшон набошад. 

Ва чунин гўяд Абуабдуллоњ Љайњонї андар китоби таворих, 
ки ў карда аст, ки эшон њафт гурўњанд: Аввалро сокбатарї гўянд 
ва ин гурўњ бузургтарини эшон бошад ва њамаи ќабоили 
њиндувон эшонро саљда кунанд ва эшон њеч касро саљда 
накунанд ва мулк эшонро бошад ва аз ин гурўњ андак бошанд. 

Дудигар барањман бошанд, аммо эшонро мулк набошад. Ва 
эшон саманониёнро саљда кунанд ва саманониён эшонро саљда 
накунанд. Ва бештар аз барањманон шароб нахўранд ва гўшт 
нахўранд. 
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Се дигар каштириён бошанд. Ин тоифа аз се шароб зиёдат 
нахўранд. Ва барањманон эшонро зан надињанд, аммо аз эшон 
зан хоњанд. 

Чањорум, шудариён бошанд ва эшон барзгарон ва 
полезбонон бошанд. Ва эшон бо каштириён суњбат кунанд ва зан 
хоњанд, аммо зан надињанд. 

(Панљум саманониён бошанд….) 
Шашум, чандолон бошанд ва эшон худовандони алњон 

бошанд ва шуѓлњои сиёсат эшон кунанд. Ва эшонро занони некў 
бошанд ва агар барањмане бар он зан ошиќ шавад, ўро аз љумлаи 
диндорон берун кунанд ва аз љумлаи барањманон нашуморанд. 
Ва бад-ин сабаб касро бо чандолон осеб нарасад. 

Ва ин чандолон њамераванд ва андар даст мукї ва андар сари 
он чўб њалќа ва андар он њалќа њалќањои хурд афганда ва бад-он 
чўб ишорат њамекунанд, то мардумон он аломат бибинанд ва он 
овози њалќањо бишнаванд, аз роњ бар љой шаванд, то осеб 
нарасад бар эшон. 

Њафтум, дунбон бошанд ва эшон мардумоне сиёњпўст бошанд 
ва њама рўдзану пойкўбон бошанд ва њама ба тариќи чандолон 
бошанд, аммо чандолон бо эшон биёмезанд ва аз эшон зан 
бихоњанд ва зан надињанд. 

Аммо илмњо ва адабњои эшон навъ-навъ бошад, яке афсун 
бошад ва чунин гўянд, ки эшон ба афсун њар чи бихоњанд, 
бикунанд ва беморонро бад-он илољ кунанд ва аз њар љой, ки 
бошад, беморї берун оранд ва ба каси дигар гардонанд. 

Ду дигар вањм ва фикрат бошад. Ва чунин гўянд, ки эшон ба 
вањм ба чизњои аљоиб расанд. Ва андар маънии ѓоят суханњо 
гўянд ба вањм њамчунон бошанд. Ва чизњои саъб ба иътиќод ва 
вањм њал кунанд, ки гуфт натвон. Ва найранљњо кунанд ва хаёл 
намоянд, ки доноёни бузург андар он тањайюр кардаанд. Ва 
амале аст эшонро, ки онро шамонанд гўянд ва маънии он 
тилисмњои аљоиб бошад, ки бикунанд. Ва хонишњост эшонро, ки 
бихонанд ва бад-он хониш тилисмњо кунанд ва он мар 
шогирдони хешро биёмўзанд. Ва аз хонишњои эшон, ки бас аљиб 
аст, яке бастани жола аст ва рондани он аз љойе ба љойе. Ва бад-
ин сабаб дењњо ва љойњо муќотиъа ситонанд ва аз жола нигоњ 
доранд ва сол ба сол муќотиъаи хеш биситонанд ва агар касе 
имтиноъ кунад, жоларо бар замини ў ронанд. Дудигар хониши 
зањр аст, ки аз тани мардум берун оранд. Ва чунин њикоят кард 
маро Ањмад ибни Валаки Гардезї, ки мардеро мор газид ва бар 
љой сард шуд ва чун мурда гашт. Ва хостанд, ки ўро ба гўр 
кунанд. Пас њиндуе фароз расид ва гуфт, ки ин мард бењуш гашта 
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аст ва намурда аст ва афсун ба хондан истод ва он мард ба њуш 
бозомад ва зањр аз он љо, ки мор газида буд, берун овард ва мард 
ба саломат бархосту бирафт. 

Ва њамчунин аљоибњо бисёр намоянд эшон аз афсун хондан. 
Ва илми тибб аст эшонро, ки андар диёри мусалмонї кас чунон 
надидааст. Ва даъвоњои эшон андар тибб фаровон аст, аз нигоњ 
доштани тандурустї ва буридани беморї ва таъхири пирї ва 
зиёдати ќуввати боњ ва љуз аз он боздоштани беморињои куњан, 
чунонки баъзе аз дўстони мо дидаанд ва баъзе шунидаем, чизњои 
аљоиб. 

Ва илми њисобу масоњат ва њандасаву нуљум, ки дониш ва 
бешинагии эшон андар ин боб ба њадде аст, ки натвон гуфт, ки 
он на кори мардум бошад. Ва илми алњону бозї ва сохтани 
олатњои шодї ва рудњои аљоиб (ки њар чизе)-ро биљунбонанд њар 
чи саъбтар бигзарад њеч андом наљунбад. Ва анвоъи силоњ 
нињодаанд бисёр ва созњои њарб сохтаанд, чун буќу дуњул ва табл 
ва чизњое нињодаанд, ки овози фаљиъ ва њоил аз вай биёбанд, чун 
бонги фил ва бонги шер низ, чунонки њар кас бишнавад, мадњуш 
гардад ва фазаъу раъаб андар дили ў ояд аз он бонг. Ва боз 
рўдњое, ки аз бањри тараб ва самоъ сохтаанд. Ва ин мардумон, ки 
чунин чизњо созанд, андар машриќи Њиндустон бошанд ва 
эшонро «комрут» гўянд. Ва чунон чизе созанд, ки њар кас, ки ўро 
бибинад ва ё бишнавад, иќрор кунад, ки эшон мардумон неанд, 
балки париёнанд. 

Ва шањрњо, ки андар ў ин аљоибњо созанд ва бошад аз 
вилояти Ќандањор аст бар љониби Кашмир ва дигар вилояти 
Ганг. Ва аз ин шањрњо яке Љаландњар аст, ки андар вилояти ў 
њалилаву балила ва дорљошок бисёр бошад. Ва чунин гўянд 
њиндувон, ки малики ин љо дувисту панчоњ сол бизияд, чунонки 
ба њамаи ваќтњо барнишинад ва сайд кунад ва љимоъ кунад, њам 
бар он љумла, ки љавонон кунанд ва он њама ба илољу ба њила. 
Дигар шањр Сароваст аст ва чунин гўянд, ки он љойи мавлиди 
Буд аст. Ва шањри Кашкарї, ки гўянд, он љойи њалок шудани Буд 
аст. Ва шањри Чатаркут, ки шайтараи њиндї аз он љо хезад. Ва 
андар кўњњо дорљошок ва чизњои бисёр бошад. Ва ин љо маскани 
бузургон аст ва аз ин љо афсунњо омўзанд ва њар илме аз доноёни 
эшон. Ва шањри Уљин, ки мањоколиён бошанд ва зиљи арканд бар 
тўли ў нињодаанд ва андар ў хазинаи кутуб ва њикмат бисёр аст. 

Миллатњо. Ва чунин гўяд Абуабдуллоњ Љайњонї, ки 
њиндувонро нуњ фирќа аст андар миллат ва он њама бар чилу ду 
навъ љамъ шавад ва мадори он њама бар чањор рўй аст. Ва ман ин 
чањор асосро ба шарњ бозгўям, би тавфиќи Аллањ. 
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Нахустин, онананд, ки Офаридгорро, љалла љалолању, исбот 
кунанд ва пайѓамбарро. Ба амру нањй ва савобу иќоб муќирранд, 
ки њар кас бар андозаи кирдор савобу иќоб ёбад. 

(Дудигар) ононанд, ки пайѓамбарро мункиранд ва эшонро, 
ки ин гўянд, шаманиён хонанд. 

Ва cедигар, Бориро, изз ва љалл, исбот кунанд ва ба бињишту 
дўзах муќирранд. Ва гўянд, чун он љо шаванд, абад бимонанд, ки 
ато ва уќубати љалла љалолуњуро инќитоъ набошад. 

Чањорум гурўњ гўянд, савобу иќоб таносух аст андар саодат 
ва шаќоват ва бињишту дўзах ба андозаи кирдор ва гуноњ бошад 
ва абад набошад. Ва чун бар андозаи феъл подош ёбанд, аз он љо 
берун оянд. Ва ин ќавли шаманиён аст, ки будї гўянд эшонро. 

Аммо њар ки Холиќро љалла љалолуњу, исбот кунад аз 
барањманон, гўянд, ки расули Худо сўйи халќи ў фириштае буд, 
ки ўро Босидев ном буд ва ба наздики эшон омад бар сурати 
мардум ба рисолат ва бо вай китоб набуд. Ва ўро чањор даст буд, 
андар як даст шамшер дошт кашида ва андар дасти дигар камари 
шамшер ва андар седигар чакар - ва ин силоњи њиндувон бошад, 
ки он пушти фил андозанд, ба мисоли њалќа бошад ва кинорањои 
он тез карда – ва андар дасти чањорум каманд дошт ва бар 
симурѓ нишаста буд. Ва мар ўро дувоздањ сар буд, яке чун сари 
мардум, дудигар, чун сари шер, ва седигар, чун сари асп, ва 
чањорум, чун сари фил, ва панљум, чун сари хук, ва шашум, чун 
сари гўсфанд, ва њафтум, чун сари гов, ва њаштум, чун сари гург, 
ва нуњум, чун сари хурўс, ва дањум, чун сари саг, ва ёздањум, чун 
сари буз, ва дувоздањум, чун сари боз. Ва эшонро андар ин сарњо 
таъвилњо бисёр аст. 

Ва чунин гўянд, ки ин Босидев пайѓом овард, ки Худой, азза 
ва љалла, гўяд: «Маро парастед ва бузург доред оташро, ки мар 
ўро бузург кардам ва баландтарин љойњо ўро додам ва зиё андар 
ў пўшидаам ва ўро манфаъати ањли дунё кардам ба њар чизе, чи 
аз бањри ќурбонро ва аз бањри атрњоро ва равѓанњоро ва чи аз 
бањри хеш донгуњоро. Ва нањй кардам мар эшонро аз гулў 
буридани љонвар ва куштани он магар он чи аз љињати ќурбон 
бошад». Ва бифармуд эшонро, то ресмоне аз китфи рост сўйи 
зери баѓали чап биёранд ва бибанданду бидоранд, онро љану 
гўянд. Ва нањй карл эшонро аз шароб хўрдан ва дурўѓ гуфтан ва 
аз таоми касе хўрдан, ки аз миллати эшон набошад ва на аз 
кибори эшон. 

Ва зино мубоњ кард, то таносул бар пой бошад ва нуќсон 
нагирад, ки љањон равшан бувад. Ва фармуд, то монанди ў бут 
кунанд ва ўро бипарастанд ва чањор сўйи ў тавоф кунанд њар 
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рўзе се бор ва дафњо бизананду духна дуд кунанд ва пеши ў пой 
кўбанд. Ва говро бипарастанд ва саљда кунанд ўро њар љо, ки 
бибинандаш. Ва нашояд њеч барањманеро, ки аз оби Ганг бар он 
љониб бошад. Ва шарти дини эшон аст, ки њар касро наёмўзанд, 
магар касе ки аз зуррияти эшон бошад. Ва њар кас, ки аз дини 
эшон бишавад, ўро напазиранд, то пок нагардад ва покиза 
кунандаш. Ва покиза кардан он бувад, ки сару риш ва абрўву 
мўйи мижа ва њар мўйе, ки бар тани ў бошад, њамаро бистуранд 
ва пас панљ чизро гирд кунанд: саргини гов ва бавли ў ва шири ў 
ва равѓани ў ва оби Ганг. Ин панљ чизро љамъ кунанд ва бад-ў 
дињанд, то бихўрад миќдори як ратл андар тосе рўйин ва њам аз 
ин об бар сари ў резанд. Ва пас аз вай тало кунанд њамаи тани 
ўро. Ва њамчунин дањ рўз бикунанд ба андозаи тамарруди ў ва 
берун шудан аз дин. Ва пас ба наздики гове шавад, ўро саљда 
кунад. 

Гурўње мањодевиён бошанд. Ва эшон чунин гўянд, ки 
пайѓамбари эшон фириштае буд аз фириштагон ва ўро Мањодев 
ном буд. Ва ў ба наздики эшон омад бар сурати мардум бар гове 
ва тоље бар сар нињода ва он тољ пероста ба устухони мурдагон 
ва њам аз он устухон ќалида андар гардан афганда ва ба як даст 
косаи сари мардум гирифта ва ба дигар даст њарба, ки сари ў 
сешох буд ва бар вай пари товус баста. Ва ў биёмаду мар эшонро 
парастидани Офаридгор фармуд. Ва Мањодеврро њам парастиш 
кунанд ба Эзад, субњонању ва таъоло, ки њама чиз, ки эшонро 
бошад, бар дасти ў бошад. Ва њамчун ў буте созанд. 

Ва расми эшон чунон аст, ки аз њамаи чизњо, ки ба даст 
тавонанд овард, бигиранд ва аз он ќалида созанд ва андар 
гардани яке афгананд ва он касро бузург доранд. Ва њам аз он 
чизњо тољ кунанд ва бар сари он нињанд. Ва пас рўй ва тани ўро 
ба хокистар биёлоянд ва пас аз миёни ў то пойи ў ба хирќа, ки 
пањнои ў ду ангушт бувад ва дарозии ў чандонки аз миён то пой 
печида шавад, бипечад. Ва ин хирќа ранг карда бошад ба њар 
ранге, ки мураккаб бувад, ба њам омехта набошад. Ва пас љарас 
андар пой афганад ва асое андар даст гирад ва ин асо бар гардан 
нињад ва аз ин асо овехта бошад сўйи пушт кадуе тињї ва 
сафолин, андар яке хокистар бошад ва њар рўзе бад-он масњ 
кунад. Ва чун касе ўро садаќа дињад, аз он хокистар бар пешонии 
ў бикашад. Ва андар он дигар таом дорад. Ва њаром бошад бар 
ин кас љонвар куштан ва гўшт хўрдан ва муљомиъат кардан ва 
мол гирд кардан. Ва маоши ў аз садаќа бошад. Ва ин табаќаро 
«бањрора» низ хонанд. Ва эшон андар њадиси афсун сахт 
моњиранд. Ва андар дасти дигари ин мард табле бошад, бар ў ду 
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гавсарї овехта, ки он таблро бизананд ва чун онро биљунбонанд, 
овозе аз вай биёяд. Эшон онро ба љойи ибодат донанд. Ва 
бештар андар дашту вайрон гарданд ва чун ба ободонї оянд, ба 
бонг Худой, азза ва љалла, ситоянд, ки Офаридгори Мањодев аст 
ва Мањодевро низ ёд кунанд. Ва он таблро ба даст биљунбонанд. 
Ва пас Мањодевро биситоянд ба шеър ва лањнњое ва раѓбат 
нокардан ба дунё, то мардумон бар вай гирд оянд аз овози он 
љарасњо, ки бар пой дорад ва сагон ба бонг оянд. 

Ва коболиён ќавме бошанд. Ва эшон чунин гўянд, ки 
пайѓамбари эшон фиришта буд, номи ў Шиб. Ва ба наздики 
эшон омад бар сурати мардум ва масњ кардї ба хокистар ва 
кулоње бар сар аз намади сурх се бадаст дарозии ў ва гирдогирди 
он порањои устухони косаи сари мардум. Пас биёмад ва мардеро 
аз бузургони аср биёвард ва ин андар гардани ў кард. Ва акнун аз 
он касоне, ки ўро бузург доранд , биёбанд ва њам аз он чизњо 
ќалида созанд ва андар гардани ў афгананд. Ва њам аз он ки чун 
камаре дар миёни ў бандад ва њам аз он андар даст афганад ва 
њам аз он чун халхол андар пой кунад ва ба як даст устухони 
косаи сари мардум гирад ва ба дигар даст табле њамчун табли 
бањрорагон, яънї мањодевиён. Ва эшонро он мутанаббии эшон 
гуфтааст, ки «ин Офаридгори шумост», таъоло аллању ъаммо 
яќулуна. Ва пас чун (нари) мардум бикард, чизе гирду дароз, 
давраш ба ќутри як бадаст ва онро бар забони эшон «ланд» 
гўянд ва эшон онро «Шибланг» хонанд, тафсири ў нари 
пайѓамбар бошад ва онро бипарастанд. Ва гўянд, сабаби таносул 
андар ин љањон нар аст. 

Ва ин мардумон барањна бошанд ва њеч љома надоранд, илло 
кулоње бар он мисол, ки гуфтем ва њам бар мисоли Шиб 
њамераванд ва дар закари хеш љарасе бузург овехта бошанд, то 
ба њеч гуна бо занон наздикї натавонанд кард. Ва њар кас, ки ба 
наздики эшон ояд аз занон ва мардон ўро саљда кунанд ва онро 
бузург доранд ва бад-он ба Эзад, таъоло, таќарруб кунанд ва 
эшонро мењмон доранд ва бар курсї бинишонанд, аз гиронии он 
љарас, ки бувад. Пас он закари ўро бухур кунанд ва бар эшон дуо 
кунад ба некї ва гўянд, Худой, азза ва љалла, моро аз музди 
шумо насиб дињод. Ва маоши эшон аз садаќа бошад. Ва њама 
барањна бошанд ва баъзе бошанд, ки тани хешро сўрох кунанд ва 
њалќа аз мис ё арзиз ё оњан ба андар он сўрох афгананд, то чанде 
ки равшан шавад. 

Ва ромониён бошанд андар вилояти Дакшоят, яънї шимоли 
шањри Бозноин. Ва ин Ромон малике будааст бузург ва 
донотарини рўзгори хеш. Пас њиммати ў бад-он љой уфтод, ки 
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пайѓамбарї даъво кард. Ва чунин гуфт мардумонро, ки роњи 
бињишт мазњаби ў аст. Пас ањли мамлакат он мазњаб аз вай 
бипазируфтанд. 

Пас эшонро ба парастиши хеш хонду гуфт: «Агар хушнудии 
Худой хоњед, маро бипарастед». Ва наздикони ў ва ањли ў чунин 
гуфтанд, ки миёни ў ва миёни Ровони ифрит сухан рафт ва ифрит 
дини ў напазируфт. Ва ин ифрит андар љазирае будааст, ки онро 
Рабува замин гуфтандї. Девори ањли он љазира аз љавоњир буд ва 
мурворид бофта ба ёќуту зумуррад ва дигар гавњарњои бешбањо. 
Ва андар ин љазира аз њамаи сабзањо ва атрњо мављуд буд. Андар 
ин бора суханњои аљоиб гўянд, чунонки шарњи он дароз аст, ки 
бар дарё пул нињода ва ба он чї бад-ин монад. Ва Ровон биёмаду 
зани Ромон бигирифт ва бад-ин љазира овард. Ва миёни эшон 
њароб уфтод ва пайваста њарб њамемекарданд, то ифритро 
бикушт ва зани хеш бозбурд. 

Аммо касоне, ки Холиќро, љалла љалолању, исбот кунанд ва 
ба савоб, аммо пайѓамбарро мункиранд, чунин гўянд, ки Худой, 
азза ва љалла, халќро бихонд, то аз эшон хоњад, ки ба дигар кас 
љуз ўро њољат набаранд, зеро ки андар аќли эшон дўстии хайр 
нињод ва душмании шарр ва њамдостон набудан аз дигар кас ба 
чизе, ки аќл ињтимол накунад ва мар табъи тани хешро мухолиф 
будан. Ва Худойро, азза ва љалла, ба бандагони хеш њољат 
набувад ва на ба ибодати бандагони хеш. 

Ва чунин гўянд, ки ба бињишт расидан аз кирдори аќл бошад 
ва мухолифи табиъати тан, зеро ки он чизе аст, ки љустани он бас 
душвор аст ва ба хосса бар он субот кардан то бад-он маќсад 
расанд. Ва боз баъзе аз эшон гўянд, ки расидан ба њаќќ бар 
њаќиќат ночиз гаштани тан бошад ва растан аз нафси касиф, ки 
тан бар гуноњ њамл кунад ва онро ба чашм неку намояд. Ва баъзе 
оламро ба фалак ва тибб ва дигар илмњо ва адабњо бозбанданд. 
Ва эшон њама худовандони андешае бошанд, ки њамеша худ бар 
он тадбир гумошта бошанд. 

Ва гўянд, ки ба сахтї ва ранљи бисёр бад-он љой тавон расид, 
ки фириштаро бибинї ва бар ту сухан гўяд ва аз эшон ќавоид 
гирї. Ва эшон китобњои улум ва одоб нињодаанд ва чунин гўянд, 
ки ба мањсусот онљо бирасанд, ки маъќулотро андарёбанд. 
Ќисмати аввал истиъмоли хоста аст бад-он чї хоњанд, пас 
андеша аст андар њилати берун шудан ба даъвоњои эшон ва ќамъ 
кардан чизњоро, ки эшон касб кунанд ва шудани туњмат аз њар 
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чизе, ки онро неку намоянд. Ва љойи ин њама решиён254 кўње аст, 
ки аз бањри мухолифати тани хешро, сароњо ба кўњ сохтаанд. Ва 
таоми хеш аз он хурмо ва наботу гиёњ, ки (бад-он кўњ бошад), 
њамесозанд, то њавоси эшонро осонтар бувад, ки аз он набот 
хўранд ба њамаи рўзгори хеш, чашми эшон тезбинтар бошад ва 
дили эшон зудёбтар. Ва эшон ба њама чизњо, ки орзу кунанд, 
бирасанд, аз борону боду жола ва фуруд овардани мурѓ ва 
гирифтани вуњуш ва андар њаво шудан чун мурѓ. Ва афсун ин 
касон нињодаанд ва аљоибњои бисёр нињодаанд аз бањри дуруст 
кардани мазњаби хеш. 

Чунин гўянд, ки яке аз эшон љойе нишаста буд ва мурѓон 
гирди ў бонги бисёр њамекарданд ва ў дуо кард, то он њама 
мурѓонро парњо фурў рехту биюфтод. Ва чун ин хабар ба малики 
он замона расид, фармуд, ки «ўро аз вилояти ман берун кунед, то 
ба чизе дуо накунад, ки вилояти ман вайрон шавад». 

Ва гурўње, ки эшонро накрбитиён гўянд, яънї ба оњан 
бастагон. Эшон пайваста сару риши хеш ситурда доранд ва чуз 
аврат њеч андом напўшанд ва аз миён то сина андар оњан 
гирифта доранд ва гўянд, то шикам боз нашавад аз бисёрии илм, 
ки андар ў аст. 

Ва њамеша кўза бо хештан доранд. Ва њеч касро илми хеш 
наёмўзанд ва бо њеч кас сухан нагўянд, то аз дини эшон нашавад. 

Ва гурўњеанд, ки эшонро Гангоётрї гўянд ва аз ин гурўњ 
андар Њиндустон ба њар љой бошанд. Ва суннати эшон он аст, ки 
њар кас, ки гуноње кунад, ки модару падарро биёзорад ва ё 
сиййиъа бар дасти ў биравад, љойе, ки бошад аз дур ва наздики 
Њиндустон аз он љо ба Ганг шавад ва бад-он об хештанро 
бишўяд. Он каффораи гуноњи ў бошад, агар андар он сафар 
бимирад, он аз вай ќабул бошад. 

Ва гурўњеанд, ки эшонро чатрї гўянд ва бештар аз эшон 
амирзодагони њиндувон бошанд. Њама шиъаи мулук бошанд ва 
дини эшон хидмати мулук бувад ва ёрї додан ўро ба њар њол. 
Гўянд, мо хештанро ба ранљ надорем бенафъе ё дафъе ва савоб 
он аст, ки хидмати мулук кунем ва пеши эшон бошем ва бо 
душмани эшон бикушем, агар зафар ёбем, миќдори мо ба назди 
подшоњ бияфзояд ва љойи мо баланд гардад ва бењтарин чизе аз 
дунё мо ёбем. Ва агар бад-он кушиш бимирем, бињишт ёбем, бо 
њамаи ниъматњои он. Ва ин табаќа њама мардона ва шуљоъ 

                                                 
254 Дар ҳарду нусха раисон (?), вале саҳеҳи он «решӣ» аст, ки дар забони ведӣ ва 
санскрит донишманд ва доно бошад (А.Ҳ.)  
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бошанд ва худовандони шамшерњои кашида ва бар љон додан 
сахт носабур бошанд. 

Ва гурўње бошанд, эшонро Бањодарвазиён хонанд. Ва чунин 
гўянд, ки се бародар буданд, ду тан њилат сохтанд, то ин 
бародари сеюмро, ки Бањодарваз ном буд, аз асп биюфтоду 
бимурд. Пўсти ў биёњехтанд ва боз кашиданд. Ин фарохии замин 
аз он пўсти ўст ва кўњњо аз устухони ўст ва ин обњо аз хуни ўст ва 
ин дарахтон ва набот аз мўйи ўст. Ва зери ин рамз маънии дигар 
аст. Ва суннати эшон он аст, ки мўйи дароз доранд ва аз њар 
љонибе фуруд овехта бошанд рост, чунонки аз зери мўй берун 
нигаранд. Ва эшон садра пўшанд ва даст ба остин берун карда ва 
сина кушода доранд ва занљире бар миён баста доранд. Ва бо њар 
яке марде дигар бошад, ки занљири ў гирифта дорад. Ва шароб 
нахўранд. Ва њаљљи эшон ба кўње бошад, ки онро Чунъаз255 
хонанд. Ва эшон бад-он кўњ раванд ва бар Бањодарваз навњањо 
кунанд ва он кўњи Чунъазро биситоянд. Ва андар он кўњ хонае 
бузург сохтаанд ва сурати Бањодарваз бар асп нишаста, нигошта. 
Ва ин хонаро даре аст, чун андар шаванд, дањани хеш бибанданд, 
то дам бо бадани бут нарасад. Ва он љо ќурбонњо кунанд. Ва чун 
ин тоифа ба вилоятњои дигар бираванд, он ќиссањо њамегўянд, ки 
мазњаби эшон бар он аст ва сарро мељунбонанд. Ва ба љуз аз он 
хона дигар хонањо бошад эшонро, ки сурати Бањодарваз ва аз 
они њар ду бародараш Љун ва Марс нигошта бошанд ва бутон 
сохта, аммо он хонаро, ки ба кўњи Чунъаз аст, бузург доранд. 

Ва гурўњеанд, ки эшонро Мањоколиён гўянд. Ва эшонро буте 
бошад, ки Мањокол гўянд. Ва ўро чањор даст бошад ва ранги ў 
осмонгун бошад ва мўйи бисёр бошад ўро ва ашкњои ў берун 
хазида бошад ва ишками ў баромада бошад ва пўсти фил бар 
пушт афганда дорад, ки аз он љо хун њамеравад. Ва андар њар ду 
гўши ў ду суъбон бошад ва андар чањор дасти ў суъбон бувад ва 
сари мардуму асо ва як дасти дигар сўйи сар бароварда бошад. 
Ва тоље бар сар нињода дорад аз устухони косаи сари мардум. Ва 
чунин гўянд, ки ин деве буда аст, ки ўро бипарастанд аз бузургии 
ќадри ў, ки бисёр хислатњои неку бувад андар вай ва бисёр 
хислатњои бад бувад. Ва аз бањри ў дар Њиндустон бисёр 
буткадањо сохтаанд. Ва њар рўз се бор ањли ин мазњаб бад-ин 
бутхона шаванд ва ўро саљда кунанд ва гирдогирди вай тавоф 
кунанд. Ва эшонро љойе аст, ки онро ољир хонанд ва буте бузург 
аст ба сурати ў. Њољатњои дунё ва охират бад-ў бардоранд ва 
илми азоим аз вай омўзанд ва корњои аљоиб кунанд. Ва чунин 
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гўянд, ки ин њама аз таълими ў аст. Ва мард пеши ў ояд ва гўяд, 
фулон зан маро дењ ва ё фулон чиз дењ маро. Ва боз баъзе пеши ў 
оянд ва ўро парастиш кунанд. Ва чанд рўз њеч чиз нахўранд ва 
пеши ў тазарруъ њамекунанд ва њољат њамехоњанд. 

Ва баъзе чароѓдони оњанї бигиранд ва буни ў найза карда ва 
онро бар кафи дасти хеш нињанд ва бифшоранд, то аз кафи ў 
бозравад ва сўрох шавад. Ва пас чароѓ андар ў бияфрўзанд ва ба 
ду зону пеши он бут бинишинанд ва зорї њамекунанд, ки ин 
омадан бад-ин хона аз мо бипазирад. 

Ва гурўњеанд, ки эшонро девотрї гўянд. Ва расми эшон он 
аст, ки буте кунанд ўро бар гўсола нишонда ва аз бари ў ќуббаи 
баланд зада, пас он гўсоларо бикашанд ва мардумон гирди ў 
тавоф њамекунанд ва дафу рўдњо њамезананд. Ва андар он рўз њар 
чи дар вилоят ќањба бошад, њама он љо гирд оянд ва он ќањбагон 
бар аспон ва филон нишаста бошанд ва перояњои бисёр баста. Ва 
мардумон пеши эшон њамераванд ва њамчунин он бутро тавоф 
њамекунанд. Ва ин андар фасли бањор бошад. Ва чун ин рўз 
бигзарад, он бутро ба љойи хеш бозбаранд. Ва мар ин бутро 
хазинае аст, андар он хазина бутон бошанд бар мисоли мулуки 
гузашта ва пешравони вилоятњо ва имомони миллатњо ва 
эшонро бутоне бошанд бар мисоли сутурону мурѓон ва дадон. 
Ин њамаро андар он рўз биёроянд ва њама мардон гирдогирди ў 
бозї њамекунанд ва чун он ид бигзарад, он њамаро ба хазина 
бозбаранд. 

Ва гурўње бошанд, ки эшонро багтї гўянд. Ва расми эшон 
бошад, ки буте созанд бар сурати зане ва тоље бар сар нињода ва 
ўро чањор даст, яке андар мехе зада ва ба дигаре шамшер кашида 
ва сеюм баљљар ва ба чањорум чаккар - ва ин њар ду силоњи 
њиндувон бошад. Ва чун офтоб бар сари мизон ояд, ин бутро 
биёроянд ва тахте бузург бисозанд пеши ин бут ва њар чи набот 
ёбанд ва шохи дарахтон њамебиёранд ва бар он тахт нињанд ва 
бўйњои хуш он љо гирд кунанд. Ва пас ќурбонињо кунанд. Ва 
ончунон кунанд, ки биёранд говмеш ва гўсфанд аз навъе ва алаф 
пеши эшон кунанд, то њамехўранд. Чун сар бароранд, гардани он 
љонвар бизананд, ки сар барорад, ба шамшер пеши он бут ва ин 
ќурбони эшон бошад. Ва њамчунин њамекунанд, то ид бигзарад 
ва ин оммаи эшон кунанд. Аммо мулуки эшон биёранд марде 
сурхмўй ва сабзчашм, пеши он бут катораи тез зада бошад ва 
тезї аз боло карда ва бифармоянд он мардро, то бар он катора 
сар бинињад ва марде бар сари ў бизанад, чунонки он катора то 
даста андар пешонии ў шавад ва дарсоат бимирад. Ва чунин 
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гўянд эшон, ки бад-он музде бузург ёбанд. Ва андар ин ваќт 
шодињо бисёр кунанд ва мењмонињо созанд ва шароб хўранд. 

Ва гурўњеро љалбањгатиён гўянд, яънї обпарастон. Ва чунин 
гўянд, ки бар об фириштае аст ва об асли њама наботу љонвар аст 
ва асли зиндагонї ў аст. Ва њар љойе, ки аз ў зиёдат бошад, он љо 
наботу таваллуди љонвар ва иморати љањон беш бошад. Мард 
биёяд ва андар об шавад то миён ва аз ду соат зиёдат андар ў 
бошад ва сипарѓамњо андар даст гирад. Пас онро пора-пора 
њамекунад хурд-хурд, пас андар об афганад ва худ ошно 
њамекунад ва чизе њамехонад. Ва чун бозхоњад гашт, обро ба 
даст биљунбонад ва миќдоре аз ў бигирад ва бар сар афганад ва 
бар љойе, ки аз об берун бошад, пас бозгардад ва обро саљда 
кунад. 

Ва гурўњеро агнї њутариён гўянд, яънї оташпарастон. Ва 
эшон чунин гўянд, ки оташ бузургтарини унсурњо аст ва 
муњимтарини гавњарњо аст ва њар ки хештанро бад-ў бисўзад, аз 
њама палидињо пок шавад. Ва он оташ баланд гардад. Ва эшон 
чоње бикананд чањорсў ва оташи бисёр андар ў бияфрўзанд ва 
пас биёранд таому љома ва зару симу љавоњир ва донгуњо ва 
бўйњои хуш ва андар вай афгананд. Ва гирди он тавоф 
њамекунанд. Ва ин ќавмро маликони бузург бошанд. 

Ва гурўњеро љандарбањгатиён гўянд, яънї моњпарастон. Ва 
эшон чунин гўянд, ки моњ фириштае аст аз фириштагони бузург. 
Ва ўро буте сохтаанд бар гўсола нишаста. Ва пеши ў чањор бут 
сохта ва ба дасти он бут гавњаре. Ва ин ќавм аз њар моње ниме 
рўза доранд, то моњ тулуъ накунад, рўза нагушоянд. Ва чун моњ 
бар шавад, бар бом шаванд ва бўйи хуш кунанд ва моњ ба рўйи 
неку бинанд. Пас ба хона фуруд оянд ва рўза бигушоянд. Ва 
пеши он бут оянду пой кўбанд ва бозї кунанд. 

Ва гурўњеро авбањкатиён гўянд, яънї офтобпарастон. Буте 
сохтаанд бар гўсола нишаста ва чањор асп бар вай сахт карда ва 
пеши он бут фириштае аст аз фириштагон, ўро бипарастанд ва 
саљда кунанд. Ва пас нойу даф зананд пеши ў ва ўро зиёъу ѓалла 
фаровон бошад ва эшонро андар ин бут суханњо бисёр аст. 
Беморон биёянд ва пеши ў шаборўзї рўза њамедоранд, -ки эшон 
«ланкњан» гўянд- то хоб бинанд, ки ўро бигўянд, ки муроди ту 
њосил аст, он ваќт рўза бигшоянд. Ва аз ин бут ду буда аст ва 
амир Мањмуд, рањмату-л-Лоњ, якеро барканд ва дигаре дар 
Њиндустон аст. 

Ва гурўњеанд, ки эшонро Мањобарафтон гўянд. Ва расми 
эшон он аст, ки марде ба гўристон шавад ва аз он устухони 
сўхтаи мурда бигирад ва пас андар ободонї ояд ва бонг 
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њамекунад ва мардумонро тавбихњо њаменамояд: «Ё осиёни 
гунањкорон, ки асири њаво шудаед ва бандаи табиъат гаштаед ва 
андар фитнаи њаво уфтодаед, то кай аз куштани падарону 
муљомиъат кардани модарон (яънї мардону занон)! Њаргиз 
тавба наёбед, то њамчун ман бишавед ва ба роњи ман биёед. 
Хештанро андар ёбед ва залил гардонед, то азиз гардед». 

Ва гурўњеанд, ки эшонро амркаљриён гўянд, ки ба вуњуш 
монанд. Ва эшон чун чањорпой раванд ва гиёњ хўранд ба дањан ва 
њаргиз мўй барнадоранд. Ва эшон ба њеч чиз ба кор наоянд. 

Ва гурўњеанд, ки эшонро вериён гўянд, яънї хомўшон, њеч 
касро наёзоранд ва ранљ нанамоянд ва бо њар кас сухан нагўянд 
ва њар чи ёбанд аз таом он хўранд ва гўшт нахўранду зан 
накунанд. 

Ва гурўњеанд, эшонро нексиён гўянд, яънї роњибињиштљўён. 
Андар ободонињо оянд ва занону ќавм бо эшон њамеоянд ва 
андар бозор њамегарданд. Ва пас ба андеша фурў шаванд ва 
замоне дер бибошанд. Пас биншинанд ва бонг кунанд, ки 
«рафтан фаромўш кардам». Пас марде биёяд ва пойи ў бигираду 
бинињад ва ёри дигар пойи ў пеш нињад ва њамчунин чанд гом 
ўро ба таклиф равонанд, гўяд: «чунин рав». Ў биравад ва бар вай 
дуо кунад. 

Ва гурўњеро каштакратиён ва сидар гўянд. Ва эшон барањна 
бошанд ва љуз аврат њеч андом напўшанд. Асое доранд бар 
гардан нињода ва кадуе, ки андар вай њар чизе дорад ва харитае, 
ки андар ў таом дорад аз он асо овехта ва ба дасти дигар мизалла 
аз пари товус. Ва ин ќавм ањли љадал бошанд. Ва бо њар марде 
шогирде њамеояд. Курсї доранд, ки бар вай нишинанд ва 
эшонро њама рўз њеч кор набошад, љуз мўй кандан аз сару 
мижаву абрў ва риш, ва њар мўйе, ки ба андом бошад, њамеканад. 
Бад-он азоби тан хоњад. Ва гўянд, малике буд, бар он мазњаб 
раѓбат кард ва ўро барањна карданд. Пас гуфтанд: «ин њама мўйи 
ту бибояд канд». Ва гуфтанд: «чун мўйи ту њамекананд, њеч 
фарёд макун, илло њамегўї: «ай роњато!» Чун бисёр биканданд ва 
дардманд шуд, фарёд кард. Гуфтанд: «табоњ кардї кор». Боз 
хомўш кард ва ба гуфтан истод, ки «ай роњато». Гуфтанд: «агар 
њамчунин бигўйї, то он њама мўйи ту канда шавад, бињишт 
биёбї». Ва мўй ба кандан гирифтанд ва сахт ранљ расид бар вай. 
Низ сабр надошт, хештанро аз дасти эшон бистад ва ба љойи хеш 
ва мазњаби хеш боз шуд. Гуфтанд: «чаро чунин кардї?» Гуфт: 
«бибояд гурехт аз мазњабе, ки ибтидои ў дурўѓ бошад». 

Ва касоне бошанд аз эшон, ки хештанро ба оташ бисўзанд ва 
он чунон кунанд, ки чоње кананд наздики об ва он чоњро 
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пуроташ кунанд ва ин касе биёяд ва хештанро бухур кунад ва бар 
њар кас саљда кунад ва хештанро андар он чоњ андозад ва чун 
оташ андар вай уфтад, берун ояд ва андар об шаваду ѓўта хўрад, 
то замоне дер, ки (оташ) бихоњад мурд. Пас боз андар оташ 
шавад ва боз андар об шавад. Њамчунин кунад, то бимирад, агар 
андар об бимирад, ё андар оташ, эшон гўянд, бињиштї буд ва 
агар андар ду миён мирад, тофта шаванд ва гўянд, бињишт наёфт. 

Ва баъзе сангњо битобанд ва пастон бозхуспанд ва он 
сангрезаи тофта бар ишками ў њаменињанд, то ишками ў сўрох 
шавад ва рўдагонаш берун ояду бимирад. 

Ва баъзе чањор оташ бияфрўзанд ва миёни оташ 
бинишинанд, як пойро ба як даст карда ва бар як пой истода. Ва 
њамчунон њамебошанд, то оташ андар вай уфтад ва зардоб аз вай 
њамедавад. Пас заиф гардад ва биюфтаду бимирад ва бисўзад. 

Ва баъзе аз рони хеш ва аз гўшти хеш порањо њамебуранд ва 
банд-банд њамекунанд ва андар оташ њамеандозанд ва чизе аз он 
хонишњои эшон њамехонанд. Ва мардумон гирди ў истода ва ўро 
њамеситоянд ва раѓбат њамекунанд ба музди ў ва дуо њамекунанд, 
ки магар Худой, азза ва љалла, ба эшон њамон мартаба арзонї 
дорад. Ва њамчунон њамекунад, то бимирад. 

Ва баъзе андар саргини гов шаванд, то соќ ва бинишинанд ва 
оташ андар он саргин зананд. Ва њамесўзад ва ин њамчунон 
њамебошад ва оташ андаргирад ва њамесўзад ўро, то биюфтаду 
бимирад. 

Ва баъзе танўре битобанд ва ин мард андар ў бинишинад ва 
оташ андаргирад ва њамесўзад ва мардумон аз вай њамепурсанд, 
ки «сипарѓами бињишт он љо расид?» ва вай љавоб њамедињад, то 
бисўзаду бимирад. 

Ва боз баъзе хештанро ба гуруснагї ва ташнагї бикушанд ва 
эшонро аншиён гўянд. Кас бошад, ки бистум рўз бимирад ва 
баъзе то сї рўз муќовимат кунанд. Аввал аз рафтан бозмонанд, 
пас аз нишастан, пас аз сухан гуфтан, пас њисси эшон ботил 
шавад ва чун чўбе хушк гарданд, пас низ њаракат накунанд ва 
бияфсуранд. 

Ва гурўњеанд, эшонро таршулиён гўянд. Ва расми эшон он 
аст, ки дарахте аст, ки онро боту гўянд ва табъи ин дарахт он аст, 
ки аз замин барояд ва боло кунад ва шохи дароз аз вай берун 
шавад бар њар љонибе ва сўйи замин ояд, бех кунаду барояд. Ва 
њамчунин њамешавад ва агар бигзоранд, вилояте бигирад, аммо 
лахте аз вай бибуранд ва баъзе бисўзанд, то ќуввате бештар 
гирад. Ва ањли ин миллатро љойе аст, ки оби Ганг он љо љамъ 
шавад ва он љо дарахте азим аст ва пањн боз шуда ва зери дарахт 
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чизе насб карда, ки онро «таршул» гўянд, аз оњан бошад чун 
амуде андар миён фуруд бурда ва аз бари об чанд дањ раш боло 
монда ва ситабрии ў чун чўбе њарчи ситабртар ва сари ў се шох 
карда ва ин шохњои дароз ва ситабр тез карда ва покиза зудуда. 
Ва чун оташ њамедирафшад, марде, ки аз гузораи об наздики 
дарахт нишаста ва китоб њамехонад, рўди Гангро њамегўяд, ки «ё 
бузург, ё паркар, ё роњи бињишт, ту он љўйї, ки аз миёни бињишт 
берун њамеойї ва мардумонро бад-ў њаме роњ намойї. Хунук 
онро, ки бар ин дарахт њамешавад ва хештанро бар тан ба амуд 
занад». Ва касон он љо бошанд ва он њамешунаванд. Яке бар он 
дарахт шавад ва хештанро бар он амуд занад ва бар он тезии он 
пора шавад ва андар он об уфтад. Ва касоне, ки он љо бошанд, 
бар вай дуо њамекунанд ва гўянд, ба бињишт рафт. 

Ва гурўњеанд (ки эшонро….. гўянд). Ва расми эшон он аст, ки 
њар рўз мардон биёянд ба љойе , ки Ганг гирд шавад бо оби Љун. 
Ва бо њар яке аз эшон силоњ бошад тез чун шамшеру ханљар ва 
дигар тезињо. Яке аз он обидон хоњад, ки хештанро пок кунад ва 
ба Эзад, таъоло, таќарруб кунад. Пеши он ќавм ояд ва эшон њар 
чи доранд аз либосу пероя ва тавќњои зарин ва дастбандњову он 
чи бад-он монад, бар вай афгананд ва пас он тезињо, ки доранд, 
бар вай ба кор баранд ва ўро бикушанду ба ду пора кунанд, Як 
пора андар чўйи Ганг афгананд ва як нима андар Љун андозанд 
ва гўянд, ин ду љўй ўро ба бињишт баранд. 

Ва аз эшон ќавме бошанд, ки обиде аз миёни эшон берун ояд 
ба сањро ва ќавме анбўњ бо вай бираванд ва дуо њамекунанд ва 
тарѓиб њаменамоянд. Пас аз эшон танњо шавад ва љойе андар 
танњо бинишинад. Ва њамаи туюри шикара, чун уќобу каркас ва 
бозу шоњин ва ѓаливозу њумой ва он чи бад-ин монад бар вай 
гирд оянд ва ў сокин бинишинад. Пас ин мурѓон фарози ў оянд 
ва густох њамешаванд, то ба минќор бизананд ўро, пас аммомаи 
ў бидаранд. Пас гўшташ бикананд ва ў хомўш њамебошад ва низ 
оњ намекунад, то њамаи гўшти ў бибаранду бихўранд ва ў андар 
он љон бидињад ва њаракат накунад. Пас њамаи гўшти ў он туюр 
бихуранд ва устухони ў бимонад. Ва чун мардумон бираванд, 
ањли ин наззора бар он оянд ва њар кас аз он устухон аз бањри 
табаррукро порае бардоранду бибаранд ва бисўзанд ва он 
устухони сўхтаро андар хонањо нигоњ доранд ва ба ваќти њољат 
андар илољњои беморон, ки сахт муњим уфтад, ба кор доранд. 

Ин буд маъорифи њиндувон, ки падид кардам ва он чи ёфтам, 
ин љо падид кардем. Ва биллоњ ат-тавфиќ алайњи ат-таклон. 
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(БОБИ БИСТУ НУЊУМ 
АНДАР МАЪОРИФИ ЗАНГИЁН 

 
Зангиён уммате азиманд. Ва чунин гўянд, ки зангиён аз 

арзоли аснофанд ва мизољи эшон рихват бувад, зеро ки замини 
эшон муњтариќ аст ва аз надовати таъсири офтоби он љо. Аз ин 
рў алвони эшон сиёњ бувад аз ѓояти сўхтагї ва роињаи эшон 
карењ ва ройи эшон фосид ва ѓолиб бар эшон тараб бувад. Ва 
баъзе њукамо гўянд, он тарабро сабаб иътидоли дами ќалб аст ва 
баъзе гўянд, аз хавосси Суњайл аст, зеро ки Суњайл њама шаб он 
љо тулуъ кунад. 

Эшонро шариате нест, лекин мулуки эшонро русум ва 
сиёсати марљиъ бувад ва низ гўянд, ќавме аз эшон бар миллати 
насронианд ва ба њулул. 

Агар малики эшон зулм кунад, раоё љумла мутаффиќ шаванд 
ва маликро ќањр кунанд ва дигареро биншонанд. Ва гўянд, ки 
золимро нашояд, ки ноиби Худой дар замин бошад. 

Оњан дар миёни эшон чунон бувад дар иззат чун зару сим дар 
миёни мардуми дигар ва аз он њуло созанд аз љињати зинат. 

Маркуби эшон гов бувад ва он синфе аст аз баќар, ки дар 
билоди зангиён бувад ва рафтори ў хуш бувад, бихусбаду 
бархезад. Ва чун уштур чашмњои ў сурх бувад чун хуну њарб бар 
пушти гов кунанд. 

Гўянд, эшонро малике бувад, номи ў Корбил ва ба вай 
иътиќоди азим доранд. Ва чунон намояд, ки Корбил таом 
нахўрад ва шароб пинњон хўрад. Ва агар касе бар он иттилоъ 
ёбад, ўро њалок гардонад. Ва ўро даст мутлаќ бувад бар раоё, њар 
чи хоњад бистонад ва њар ки хоњад, истирќоќ кунад). 

 
 

(БОБИ СИЮМ 
АНДАР АХБОРИ ТАБИБОН 

 
….) илм ба њар кас раѓбат карданд ва биёмўхтанд аз бањри 

субот илмро, то нопадид нашавад. Ва чун Буќрот берун омад ва 
бимурд, ўро шогирдон монданд ва аз фарзандони Асќалбилус, 
чун Солисус ва Дароќан ва Моёорсиё - духтари ў ва аз дигар 
шогирдон чун Буќрот ибни Солисус ва Буќрот ибни Дароќан ва 
Лодан ва Мосирљис ва Максонус ва Фулус, ки бењтарин ва 
бузургтарини шогирдони ў буд. Монисун ва Астос ва Соврї ва 
Ѓурис ва Санбулќиюс ва Сосолис. Ва илми тибб андар миёни ин 
тоифа буд, то Љолинус ва табибоне, ки андар фитрати Буќрот ва 
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Љолинус буданд Санбулќиюси табиб буд, ки кутуби Буќротро 
тафсир кард ва Анќилоус ва Мулуќис ва Арастротилиси Ќиёсї 
ва Ѓолус ва Масридитус, худованди Аќоќир ва Сантолис 
муфассири китоби Буќрот ва Мойинус ва Ѓурус ва Минис ва 
Андардамохис ва Урос ва Сунохис ва Рофисмањра ва Модомумус 
ва Арсиљонис ва Мосќиридус ва Тимовус ва Сабодаритус – ки 
ўро мавњабатуллоњ гуфтандї ва маъљун бар номи ўст – ва 
Масиновис, ки илми тибб ў гушод ва Мориси Куйї. 

Ва чун Љолинус берун омад андар кутуби авоил бингарист ва 
бисёр сухани мутаноќиз дид андар он китобњо. Пас ињтиёт кард, 
њамаи китобњо ба истиќсо фуруд нигарист ва њар чи мутаноќиз 
буд, бисўхт ва он тариќро ботил кард. Ва ўро шогирдон буданд, 
чун Афритї ва Афомус ва Њорбиксолис ва Арсолус ва Моринќус 
ва Фоќутус ва Морис ва Маръолис ва Њириси табиб ва Булос ва 
Њоњуќо ва Калмолис ва Филиси Њалќурї, ки бемории саъбро 
илољ кардї ва њаргиз ўро хато наюфтодї. 

Ва Димиќротис ва Батлимиуси табиб ва Модифис ва 
Содирлус, ки ўро соњир лаќаб буд ва Балодиюс – муфассири 
китоби Буќрот ва Фалодќатурлї буд, табибае, ки Љолинус аз вай 
бисёр доруњо омўхт, хосса чизњое, ки мар занонро ба кор ояд, ва 
Девљониси табиб ва Аслимуси кањњол ва Асфалсорис Балодурї 
ва Буќроти Гиворишї ва табибоне, ки миёни Љолинус ва Исњоќи 
Њанин чун Истифани Искандаронї ва Љосиюс ва Инќиловус ва 
Моринус. Ин њар чањор искандарониён буданд, ки кутуби 
Љолинусро тафсир карданд ва баъзе мухтасар карданд ва 
баъзеро шарњ карданд. 

Ва Тимовуси Тарсусї ва Симрї, ки ўро Њилолї хондандї, 
зеро ки њама рўз андар хона ба таълифи кутуб машѓул будї ва 
берун наёмадї ва Арибосиюс, худованди Куннош ва Фулиш 
худованди Кунноши сурайё ва Диёсќуридуси ќањњол ва 
Арибосиюс ал-Ќавобилї, ки иллатњои занон неку донист ва 
Афринитуси Искандаронї ва табибоне, ки аз ањди Исњоќи 
Њарнин буданд, то бад-ин ѓоят, чун Собити Ќурратулњарронї ва 
Юњанно ибни Сирофиюн ва Собур ибни Сањл ва Муњаммад ибни 
Закариё ва Исо ибни Сањорбахт ва Юњанно ибни Мосуя ва 
Бахтишуъ ибни Љабраил ва Юсуф ибни Сому (… 

Чунин гўяд Абдулњай ибни Зањњок ибни Мањмуди Гардезї, 
фарозоварандаи ин китоб, ки ахбори табибон гирд кардам) аз 
њар љойе ва ин љо биёвардам ва шояд бувад, ки љуз эшон 
табибњост, аммо ахбори эшон ёфта нашуд, то маъзур 
бишмаранд. 
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ТАЪЛИЌОТ 
 
Сафњаи 54. «… аз роњи дарё ба Мозандарон омаданд, ки ўро 

Яман гўянд…» Ин иборат чунон њикоят дорад, ки он 
«Мозандарон», ки ўро «Яман» хонанд, љуз ин «Мозандарон», ки 
ноњияе васеъ аз њошияи дарёи Мозандарони кунунї (бањри 
Хазар, ё Каспий- Ќ.Р.) аст, мебошад. Дар дебочаи «Шоњнома»-и 
Абумансурї, ки ба соли 346 сомон ёфта, омадааст: «Офтоб 
баромаданро Бохтар хонданд ва фурў шуданро Ховар хонданд 
ва Шому Яманро Мозандарон хонданд ва Ироќу Куњистонро 
Савристон хонданд…» Он Мозандарон, ки онро Яман 
мегуфтанд, дар «Муљмалу-т-таворих ва-л-ќисас», ки ба соли 520 
њиљрии ќамарї таълиф шуда, «Мозандарони маѓриб» номида 
шудааст: «Фаридун Ќорани Коваро ба Чин фиристод, то Кўши 
Пилдандонро бигирифт. Баъд аз он ба Мозандарони маѓриб 
рафт ва Курўз – шоњи эшонро бигирифт. Баъд аз он Наримонро 
ба Њиндустон фиристод…».  

Номи Мозандарон барои ноњияи љануби дарёи Мозанда-
ронро «муњадас» (љадид, тоза) донистаанд. Дар «Таърихи 
Табаристон» таълифи Бањоуддин Муњаммад ибни Њасан ибни 
Исфандиёр Лориљонии котиб, ки ба соли 613 њиљрии ќамарї 
сомон ёфта, омадааст: Мозандарон муњадас аст, ба њукми он ки 
Мозандарон ба њадди маѓриб аст ва ба Мозандарон подшоње 
буд, ки чун Рустами Зол он љо шуд, ўро бикушт. 

Дар «Шоњнома»-и Фирдавсї Мозандарони маѓриб (Яман) 
љойе нохушоянд ва зишт тавсиф мешавад: 

Яке кўњ ёбї мар ўро ба тан, 
Бару кифту ёлаш бувад дањ расан. 
Чу з-он бигзарї санглох асту дашт, 
Ки оњу бар он барнаёрад гузашт.  
Зи Базгўш то шањри Мозандарон 
Рање зишту фарсангњои гирон. 
 
Ба шањре куљо нармпоён буданд, 
Суворони пўлодхоён буданд. 
Касеро, ки бинї ту пой аз давол 
Лаќабшон чунин буд бисёр сол. 
Бад-он шањр буд шоњи Мозандарон, 
Њам онљо далерону гундоварон.  
 
Ва Мозандарони ноњияи шимолии Албурзкўњ љойе хурраму 

ободон ба васф меояд: 
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Ба барбат чу бояст барсохт руд, 
Баровард мозандаронї суруд. 
Ки, Мозандарон шањри мо хуш бод, 
Њамеша бару бумаш обод бод, 
Ки дар бўстонаш њамеша гул аст, 
Ба кўњ андарун лолаву сунбул аст, 
Њаво хушнигору замин пурнигор, 
На гарму на сарду њамеша бањор, 
Навозанда булбул ба боѓ андарун, 
Гурозанда оњу ба ба роѓ андарун. 
Њамеша наёсояд аз љусту љўй, 
Њамасола њар љой ранг асту бўй, 
Гулоб аст гўйї ба љўяш равон, 
Њаме шод гардад зи бўяш равон. 
Дайу бањману озару фарвадин, 
Њамеша пур аз лола бинї замин.  
Њамасола хандон лаби љўйбор, 
Ба њар љой бози шикорї ба кор, 
Саросар њама кишвар ороста, 
Зи динору дебову аз хоста, 
Бутони парастанда бо тољи зар, 
Њамон номдорони зарринкамар, 
Касе к-андар он буми обод нест, 
Ба ком аз дилу љони худ шод нест.  
 
(Тавзењ: Бархилофи ин назар порчаи охир низ на дар бораи 

Мозандарони њошияи Хазар, балки дар васфи Мозандарони 
Яман аст ва сурудаи дев аст, ки барои фирефтани Ковус дар 
боргоњи ў суруд ва ўро моил ба фатњи Мозандарон кард. Ду 
пораи аввал ва ин пора низ – њар се аз достони Њафт хони Рустам 
ва нома нигоштани Ковус ба шоњи Мозандарон мебошанд ва 
њама мутааалиќ ба як мавриданд. (Ниг. Шоњнома, љилди дувум, 
Душанбе, «Адиб», 1987, с. 30-31; 72-73; 88-89). Дар «Шоњнома»-и 
Саолибї, ки ба забони арабист, ба Мозандарон рафтани Ковус 
«Ёдкарди ангезаи рафтани Кайковус ба Яман ва паёмади он» 
ном дорад. Ва дар ин китоб суруди дев чунин васф шудааст: «Дев 
дар миёни навохтани созу овоз сурудашро ба ситоиш аз Яман 
кашонд ва гуфт: Яман, вањ, ки ман чї гуям аз Яман, аз 
зебоињояш, ё ки аз покизагињояш! Хушо ба рўзгори бошандагони 
он. Тобистонаш гарм нест ва зимистонаш сард на. Миёни гулњо 
ва мевањо, ангур ва хурмоњои тозаи он људоие нест. Соягоњњои 
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он дилпазир, боѓњояш рангоранг ва њаво хушбў ва гулњои он 
дилангез …» («Шоњнома»-и Саолибї. Тањиягар ва муаллифи 
сарсухану таълиќот Н.Зоњидов. Китобхонаи миллии Тољикистон. 
Душанбе , «Бухоро», 2014, с. 107.) Муљтабо Минувї муътаќид 
аст «дар «Шоњнома» ва китобњои њамасри он зоњиран лафзи 
Мозандарон ба маънии Табаристон ба кор нарафта аст, магар он 
ки ба нудрат иборате ва шеъреро битавон чунон тафсир кард» 
(ниг.: Њусайн Шањидии Мозандаронї. Фарњани «Шоњнома», 
номи касон ва љойњо. Тењрон, нашри «Балх», 1377, зайли 
«Мозандарон») - Ќ.Р.) 

 
Сафњаи 60. «Шопур ибни Ашк… Чун аз мулки ў чињил сол 

бигзашт, Исо ибни Марям, алайњу-с-салом, берун омад….». 
Андаке диќќат дар ончи ки Гардезї дар бораи Исо ибни 

Марям навишта, нуктае бас муњим аз таърихи Эрон ва яке аз 
вогардњои сахт љолиби таваљљуњи мунњании тањаввулоти 
иљтимоии эрониёнро ошкор мекунад. Ќадам ба ќадам пеш 
меравем. Дар «Зайну-л-ахбор» омадааст: 

Искандар «андар иззу ноз бимурд ва тобути ў ба Искандария 
оварданд». «Ибтидои таърихи искандарї аз подшоњии Улоъус 
(ки билофосила баъд аз Искандар мулкат ёфт) нињоданд ва аз 
мулкати ў сездањ сол гузашта буд, ки таърихи искандарї 
нињоданд» . 

Мабдаъи таърихи искандариро 113685 рўз пеш аз мабдаъи 
таърихи милодї додаанд. Пас 113685= (311х 365/25)+93. 

Ва ин бад-он маънї аст, ки мабдаъи таърихи искандарї дар 
соли 312 (=1+311) ќабл аз мабдаъи таърихи милодї аст ва чун 
сездањ сол пас аз оѓози мулкати Улоъус таърихи искандарї 
нињодаанд, пас Искандар дар соли 314 пеш аз мабдаъи милодї 
мурдааст. 

Боз дар њамин китоби «Зайну-л-ахбор» омадааст: «Чун вай 
(Искандар) бимурд, љањон бе шоњ бимонд ва њар кас вилояте ва 
шањре бигирифт ба муроди хеш ва њама хасисон бар шарифон 
мусаллат гаштанд ва низ амне намонд андар љањон ва подшоњї 
заиф гашт, то Ашк берун омад ва Антихус , ки Антокия бино 
карда аст, берун омад ва бо Ашк њарб кард. Саранљом Ашк мар 
Антихусро њазимат кард ва он подшоњї бигирифт. 

Ашк ибни Балош ибни… Кайковус аввал малике аз тавоиф ў 
буд ва њамаро андар ў бозхонанд, яъне Ашкониён. Ва эшон 
подшоњї худ гирифтанд ва аз кас наёфтанд ва аввал нишаст ба 
Љибол буд ва Савод, он љо нишастї. 
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Шопур ибни Ашк. Подшоњї бигирифт ва чун аз мулки ў 
чињил сол бигзашт, Исо ибни Марям, алайњуму-с-салом, берун 
омад ва пайѓамбарї даъво кард ва мурда зинда кард ва халќро 
бар Худой, азз ва љалл, хонд». 

Дар ин ривояти Гардезї чанд нуктаи муњим ногуфта монда 
аст: чанд сол баъд аз марги Искандар Ашк берун омад? Љангњои 
Ашк бо сойири руќабо – масалан Антихус - чанд сол тўл кашид? 
Пас аз он ки Ашк руќаборо аз майдон бадар кард ва подшоњї 
бигирифт, чанд сол салтанат кард? Барои ёфтани посухи ин 
суолњо ва суолњое аз ин даст, ба сойири манобеъ мурољиа 
мекунем. 

Абулњасан Алї ибни Њусайн Масъудї дар китоби «Мурав-
виљу-з-зањаб ва маъодину-л-љавњар» навишта аст: «Аввал 
подшоњ аз мулуку-т-тавоиф Ашк ибни Кайковус шоњ буд, ки дањ 
сол подшоњї кард. Пас аз Ашк Шопур писари Ашк буд, ки шаст 
сол подшоњї кард ва дар соли чињилу якуми њукумати ў њазрати 
Масењ, алайњу-с-салом, дар Илиёи Фаластин зуњур кард». 

Муттањар ибни Тоњири Маќдисї дар китоби «ал-Бадаъ в-ат-
таърих» навиштааст: «Мулук-ат-тавоиф … њамон гуна ки Ис-
кандар эшонро бад-он дошта буд, боќї монданд. Ва эшон Ашк 
фарзанди Дороро бузург медоштанд ва ўро подшоњ мехонданд 
ва аз Мавсил то Райу Исфањон ќаламрави фармонравоии ў буд. 
Он гоњ Ашки Ашконї дањ сол подшоњ буд ва сипас Шопури 
Ашконї шаст сол подшоњї кард ва ба рўзгори ў буд, ки Исо, 
алайњу-с-салом, дар сарзамин Фаластин зуњур кард. 

Дар такмила ва тарљумаи «Таъриху-р-русул ва-л-мулук» 
(Таърихи Табарї), ки ба Таърихи Балъамї шуњрат дорад, 
омадааст: «Нахустин кас аз Ашкониён Ашк буд ва пас аз вай, 
Ашк ибни Ашк ба ба мулк андар дањ сол биншаст ва аз паси вай 
бародараш Шопур ибни Ашкон шаст сол … ва чун аз мулки ў 
чињил сол бигузашт, Исо ибни Марям, алайњу-с-салом, ба љањон 
андар падид омад ба пайѓамбарї». 

Аз ин ривоёт, ки аз манобеъи мутаъаддиди мухталиф наќл 
шуд, дастгир мешавад, ки дар соли 41 подшоњии Шопур Исо 
зуњур карда аст. Пеш аз Шопур Ашк 10 сол салтанат карда аст. 
Ашк баъд аз Искандар силсилаи Ашкониёнро бунёд нињода аст. 

Дар ин сурат, агар Ашк билофосила баъд аз марги Искандар 
ба салтанат расида, силсилаи Ашкониёнро таъсис карда бошад, 
Исо дар соли 51 (=10+41) аз ибтидои салтанати Ашк зуњур карда 
аст ва чун Искандар (чунонки пештар гузашт) дар соли 324 пеш 
аз мабдаъи милодї мурда аст, пас Исо дар соли 273 (=324- 51) 
пеш аз мабдаъи милодї зуњур карда аст. 
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Аммо, агар манзур аз калимаи «Искандар» дар ин ривоётро 
таърихи искандарї фарз кунем (ва феълан шумо, хонандаи 
гиромї, бузургворї бифармоед ва аз ин ќаламзан бипазиред, ки 
ин фарз ба сињњат наздиктар аст), дар он сурат Ашк муддати 10 
сол баъд аз мабдаъи таърихи искандарї ба салтанат расида буда 
ва пас аз вай Шопур ба тахт нишаст ва дар соли 41 аз салтанати 
вай, Исо зуњур карда аст, пас Исо дар дар соли 65 аз мабдаъи 
таърихи искандарї, яънї дар соли 247 пеш аз мабдаъи милодї 
зуњур карда аст. 

Ростиро, ки ин Исо, ки дар соли 41 подшоњии Шопур дар 
авоили салтанати Ашкониён зуњур мекунад, «мењри» паёмовар 
аст. Њамон мењр, ки чархи хуршедро ба нишонаи оламгир 
будани ойинаш ба шакли чалипо ба даст мегирифт ва ё дар 
тасовираш пушти сари вай наќш мекарданд, ки ба њангоми 
рафтан аз ин љањон шоми охирро баргузор кард, ки барои 
маќомоти ойинї маротиби њафтгонаро барќарор кард, ки кулоњи 
гўшадор бар сар мегузошт, ки маросими таќдиси вай ба сурати 
таќдиси Исои Носирї ва маросими калисої тањаввул ёфт. 

 
Сафњањои 70-74. Чунонки дар ин сафањот аз «Зайну-л-ахбор» 

мулоњиза мефармоед, дар «Зайну-л-ахбор» аз Хусрави Парвиз то 
Яздигурд нуњ тан, ки дар поёни давраи Сосониён ба тахт 
нишастаанд, ёд шуда аст, он њам сахт ќаламандоз ва мухтасар, ки 
албатта, бо сойири манобеъ, ва он манобеъ низ бо њам ба ваљњи 
шигифтиоваре мутафовит њастанд. Бибинем: 

Ќадимтарин ривоят дар бораи таърихи солњои Сосониён, ки 
- бо восита – бад-он дастрас дорем, ќавли Мўсо ибни Исо 
Кисравї (Хусравї) аст, ки Њамза ибн ал-Њасан ал-Исфањонї дар 
китоби «Синий мулуку-л-арз ва-л-анбиё» ба соли 346 њиљрии 
ќамарї наќл карда ва муаллифи китоби «Муљмалу-т-таворих ва-
л-ќисас» ба соли 520 њиљрии ќамарї онро инчунин ба форсї 
баргардонида аст: 

«Андар ривояти Њамзаи Исфањонии таърихи Сосониён ва 
пайдо кардани сањв андар он аз шарњи Исо ибни Мўсо ал-
Кисравї : 

Чунин гўянд, ки дар таърихи мулук ал-Фурс бисёр нусхатњо 
тааммул кардам, ки эшон Худонома хонанд, ки подшоњонро 
худойгон хондандї, яънї «Шоњнома» - ва аз сањви ноќилон аз 
забоне ва лафзе ба дигаре гардонидаанд, хато уфтода аст ва 
пўшида шуда ва ду нусхати муќобал наёфтам. Пас ба шањри 
Мароѓа бо Њасан ибни Алї ар-Руќом ал-Њамадонї пеши ал-Ало 
ибни Ањмад, ки раиси шањр буд, њозир омадем ва ў ахбори Аљам 
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нек донистї. Пас таърихи табаќаи савум (Ашкониён) ва чањорум 
(Сосониён) муќобалат карда шуд ба зиљ ва солњое, ки миёни 
(таърихи искандарї) ва њиљрат буда, бар ин муљиб ёфтем аз 
њисоби зиљ ва расад, ки аз нимрўзи душанбеи аввали тишрину-л-
аввал (соли авали искандарї) то нимрўзи панљшанбеи (аввали) 
муњаррам (соли) ибтидои њиљрати пайѓамбар, алайњу-с-салом, 
сесаду чињил њазору њафтсаду як (340701) рўз буд ва ба солњои 
ќамар нуњсаду шасту як (961) солу саду панљоњу чањор (154) рўз 
бошад ва ба соли масири офтоб, ки сесаду шасту панљ (365) рўзу 
чањорякии рўз бошад нуњсаду сию ду (932) солу нуњ моњу нуздањ 
рўз бошад. 

Пас чињил (40) сол бар сараш гирифтем, муддати ибтидои 
њиљрат то њалок шудани Яздиљурди шањриёр, њисоби он нуњсаду 
њафтоду ду (932 + 40= 972) сол кашид ва нуњ моњу нуздањ рўз…» 

Ибни Возењ Ањмад ибни Абияъќуб, машњур ба Яъќубї дар 
«Таърихи Яъќубї», ки онро дар њудуди нимаи садаи савуми 
њиљрї таълиф карда, ба ихтисор навиштааст: 

«Марги Абубакр, халифаи дувум рўзи рўзи сешанбе њашт (8) 
шаб ва ба ќавле ду (2) шаб аз љимоди-л-охир монда, дар соли 
сездањум (13 њиљрии ќамарї) воќеъ шуд… Сипас Умар ибни 
Хаттоб … рўзи сешанбе ду (2) шаб ва ба ќавле њафт (7) шаб 
монда аз љимоди-л-охири соли сездањум (13 њиљрии ќамарї) ба 
хилофат расид». 

«Умар Абуубайд ибни Масъуди Саќфиро бо лашкаре ба 
њамроњии Муснї ибни Њорисаи Шайбонї ба Ироќ гусел дошт. 
Хусрав мурда буд ва Пурон – духтараш ба подшоњї расида ва 
Рустам ва Фирўзонро, ки нотавон ва фурўмоя буданд, ба 
сарпарастии амри подшоњї баргузида буд… Рустам њангоме ки 
хабар ёфт, мардеро ба номи Љолинус ба сўйи эшон гусел дошт ва 
дар љойе ба номи Борусмо ба њам тохтанд ва порсиён ба њазимат 
рафтанд ва Абуубайд Борусморо гушуд. Рустам зу-л-њољиб 
Бањмани Љозуяро бар сари эшон фиристод ва фил њамроњи ў 
кард. Ва набарде сахт даргирифт ва аспони мусалмонон аз фил 
мерамиданд. Пас Абуубайд бо шамшер бар фил њамла бурду 
хартуми ўро ќатъ кард ва филро зер гирифту кушт». 

«Пас Умар Љарир ибни Абдуллоњро фиристод ва ў ба Кўфа 
омад ва сипас аз он љо берун рафт ва дар Мадор бар марзбони 
Мадор њамла бурд ва ўро кушту лашкарашро дарњам шикаст ва 
бештарашон дар Даљла ѓарќ шуданд. Сипас ба Нахлия рафт, ки 
Мењрон бо лашкараш дар он љо буд. Пас бар ў тохт ва набарде 
сахт ба анљом расид ва Манзар ибни Њасон бар Мењрон њамла 
бурд ва ўро бо найзае аз аспаш дарандохт. Пас Љарир бишитофт 
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ва сари ўро бурид…. Ин воќеа дар соли чањордањум (14 њиљрии 
ќамарї) буд». 

«Чун порсиён нотавонї ва забунии худ ва пирўзии 
мусалмонон бар хеш бидиданд, бар куштани Рустам ва Фирўзон 
њамдостон шуданд. Сипас гуфтанд: натиљаи ин кор, албатта, 
парокандагї ва парешонии мо аст. Пас дар љустуљўи фарзанде аз 
Хусрав баромаданд, то он ки Яздиљурд – писари бистсолаи ўро 
ёфтанд ва ўро бар худ подшоњї доданд. Пас Яздиљурд корњои 
эшонро муназзам сохт ва тадбире нек дар пеш гирифт ва кишвар 
неруманд шуд ва кори порсиён боло гирифт. Мусалмононро аз 
марѓзорњо биронданд». 

Пас аз ривояти Мўсо ибни Исо ал-Кисравї ва машруњаи 
Таърихи Яъќубї куњантарин таърихе, ки ба мавзуъи таърихи 
авохири Сосониён дар Эрон пардохта ва дар дастраси ин 
ќаламзан аст, китоби «Таъриху-л-умам ва-л-мулук» ё «Ахбору-р-
русаул ва-л мулук» (машњур ба «Таърихи Табарї») таълифи 
Абуљаъфар Муњаммад ибни Љарир ибни Язид ибни Касир ибн 
ал-Ѓолиб ат-Табарї ба соли 302 њиљрии ќамарї аст. 

Дар «Таърихи Табарї» дар мавриди авохири даврони 
Сосониён омада аст: 

«Аз Њишом ибни Муњаммад (ибн ас-Соиб) ал-Калбї ривоят 
кардаанд, ки Хусрави Парвиз њаљдањ писар дошт, ки Шањриёр 
бузургтар аз њама буд ва ў писархондаи Ширин буд. Ва 
мунаљљимон ба Хусрав гуфта буданд, ки яке аз писарони ту 
писаре биёрад, ки вайронии айвон ва инќирози подшоњї ба 
дасти вай бошад ва нишони вай он аст, ки наќсе дар пайкар 
дорад. Ба ин сабаб Хусрав писарони хешро аз занон боздошта 
буд ва муддате гузашт, ки писарон ба зане дастрас надоштанд. 

Шањриёр шикоят пеши Ширин бурд ва ба пайѓом аз шўру 
раѓбати хеш ба зан сухан кард ва аз вай хост, ки зане назди вай 
оварад, ва гар на, хештанро хоњад кушт. Ширин посух дод, ки 
«зане пеши ту натавонам фиристод, магар он ки дархури эътино 
набошад ва даст задани ту ба ў хушоянд набошад». Шањриёр 
гуфт: «њарчї бошад, агар зан бошад, бок нест». 

Ширин њиљоматгари худро назди вай фиристод. Гўянд, 
духтари яке аз ашроф буд ва Ширин дар мавриде бад-ў хашм 
оварда буд ва ба сафи њиљоматгарон бурда буд. Ва чун духтар 
пеши Шањриёр рафт, бо вай даромехт ва Яздигурдро бор гирифт 
ва Ширин бигуфт, то ўро дар гўшае бидоштанд, то бор нињод. Ва 
кори мавлудро то панљ сол нињон дошт. Ва чун Хусрав ба 
њангоми пирї бо кўдакон мењрубон шуда буд, Ширин бад-ў гуфт: 
«эй шоњ, мехоњї, ки фарзанди яке аз писарони хеш бо он 
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нохушояндї, ки дорад, бибинї? Хусрав гуфт: «бок набошад». 
Ширин бигуфт, то Яздигурдро хушбўй карданду биёростанд ва 
пеши Хусрав бурданд ва гуфт: «ин Яздигурд писари Шањриёр 
аст». 

Ва Хусрав ўро бибўсиду мењрубонї кард ва дил дар ў баст ва 
шабонгоњ ўро пеши худ нигањ медошт. Як рўз Яздигурд пеши 
Хусрав бозї мекард. Хусрав гуфтаи мунаљљимонро ба ёд овард 
ва ўро бихонду барањна кард ва бигуфт, то бираваду биёяд. Ва 
айбро дар тињигоњи ў бидид ва сахт хашм оварду ўро бигирифт, 
ки бар замин бизанад. Ва Ширин домани вайро бигирифт ва 
савганд дод, ки Яздигурдро накушад. Ва гуфт: «агар чизе дар 
бораи ин мулк муќаддар бошад, пешгирї аз он натавон кард». 
Хусрав гуфт: «Ин њамон шум аст, ки ба ман гуфтаанд, бибар, ки 
набинамаш». То ўро ба Систон бурданд. Баъзењо гуфтаанд, 
Яздигурд ба њангоми ширхорагї дар Савод буд ва дар дењкадае 
ба номи Хамония буд. 

Ва чунон шуд, ки порсиён бар зидди Хусрав ќиём карданд ва 
ўро бикуштанд ва Шерўя ба онњо кумак кард. 

Муддати подшоњии Хусрави Парвиз сию њашт (38) сол буд 
ва ба соли сию дувуми (32) подшоњии вай пайѓамбари Худо, 
сала-л-Лоњу алайњ в-ас-салам, аз Макка ба Мадина њиљрат 
фармуд. 

Муддати подшоњии Хусрави Парвиз сию њашт (38) сол буд 
ва ба моњи озар, рўзи моњ (рўзи 12) кушта шуд». 

Пас аз Хусрави Парвиз Шерўя ба подшоњї расид… Муддати 
подшоњии Шерўя њашт (8) моњ буд. 

Пас аз Шерўя Ардашер ба подшорњї расид… Муддати 
подшоњии Ардашер писари Шерўя як (1) солу шаш (6) моњ буд. 

Пас аз Ардашер Шањрбароз ба подшоњї расид… Њамаи 
подшоњии Шањрбароз чињил (40) рўз буд. 

Пас аз Шањрбароз Пурондухт ба подшоњї расид… Муддати 
подшоњии вай як (1) солу чањор (4) моњ буд. 

Пас аз Пурондухт Љушнсада ба подшоњї расид… Муддати 
подшоњияш камтар аз як (1) моњ буд. 

Пас аз Љушнсада Озармидухт подшоњ шуд… Муддати 
подшоњии Озармидухт шаш (6) моњ буд. 

Пас аз Озармидухт Хусрав писари Љушнсада ба тахт нишаст 
ва чанд рўз баъд кушта шуд. 

(Ба ќавле пас аз Озармидухт, Хусрави Фаррухзод ба 
подшоњї расид ва чанд рўз подшоњ буд ва ба ќавле Фирўз писари 
Љушнсада подшоњ шуд ва њамон рўз кушта шуд. Ба ќавле дигар 
Фаррухзод подшоњ шуд, муддати подшоњияш шаш (6) моњ буд). 
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Баъзењо гуфтаанд, мардуми Истахр Яздигурд, писари 
шањриёр Хусравро, ки њангоми бародаркушии Шерўя бад-он љо 
паноњ бурда буд, биёфтанд ва чун хабардор шуданд, ки мардуми 
Мадоин ба хилофи Фаррухзод Хусрав рафтаанд, Яздигурдро ба 
оташкадаи Ардашер бурданд ва тољ нињоданд ва ба подшоњї 
бардоштанд ва ў нављавон буд. Он гоњ вайро ба Мадоин 
оварданд ва Фаррухзод Хусравро аз он пас, ки як (1) сол 
подшоњї карда буд, ба њила бикуштанд ва кори подшоњї ба 
Яздигурд рост омад. 

Пас аз ду (2) сол аз подшоњии Яздигурд ( ва ба ќавле пас аз 
чањор сол) арабон ба ќаламрави вай њуљум оварданд. 

Муддати зиндагонии Яздигурд то ваќте ки кушта шуд, бисту 
њашт (28) сол буд. 

Муддати подшоњии Яздигурд бист (20) сол буд. Аз он љумла 
чањор (4) сол осуда буд ва шонздањ (16) сол аз љанги арабон ва 
муќобала бо онон ба зањмат буд. Вай охирин подшоњ аз 
хонадони Ардашер писари Бобак буд ва пас аз он мулк бар 
арабон устувор шуд. 

Дар њамин сол, яънї соли сию якум (31 аз њиљрат) Абдуллоњ 
ибни Омир сўйи Хуросон рафт ва…» 

Њол ки шумо ин ривояти Табарї аз ќавли Њишом ибни 
Муњаммад ал-Калбиро хондаед, бо иноят ба ин ки ба ривоёти 
мухталиф муддати њукумати Фаррухзод «чанд рўз», «6 моњ» ва «1 
сол» омада ва низ бо таваљљуњ ба ин ки дар соли дувуми 
подшоњии Яздигурд, ё дар соли чањоруми подшоњии вай ба 
ќавли Табарї, арабон ба сарзамини Эрон њуљум овардаанд, 
бифармоед, Яздигурд дар чї соле подшоњ шуд? Яздигурд дар чї 
соле кушта шуд? 

Ќазияи таърихи авохири даврони Сосониён ваќте 
буѓранљтар мешавад, ки шарњи љангњои эрониён ва арабонро дар 
њамон китоби Таърихи Табарї бихонем. Табарї зоњиран шарњи 
љангњои эрониён ва арабонро аз китоби «Футуњу-л-кабир» 
таълифи Сайф ибни Усар ат-Тамимї (ки ба соли 180 њиљрии 
ќамарї фавт шуд) ривоят кардааст: 

«Ба соли сездањуми (13) њиљрат порсиён Шањрбароз писари 
Ардашер писари Шањриёрро, ки бо Кисро ва Шопур нисбат 
дошт, ба шоњї бардоштанд ва ў сипоње бузург мураккаб аз дањ 
њазор кас бо як фил бо солории Њурмузи Љозуя сўйи Муснї 
фиристод ва подгонњои атроф омадани вайро ба Муснї хабар 
доданд ва ў аз Њира дар омад ва подгонњоро ба худ пайваст… ва 
дар Бобил ба интизори њариф монд. 
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Он гоњ ду ќавм дар Бобил рўбарў шуданд ва наздики таппаи 
Сирот, наздик ба роњи аввал љанге сахт карданд ва чунон шуд, ки 
Муснї ва тане чанд аз мусалмонон ба фил, ки миёни сафњо ва 
дастањои сипоњ буд, њамла бурданду онро куштанд ва порсиён 
њазимат шуданд ва мусалмонон ба таъќиб ва куштори онњо 
пардохтанд ва эшонро аз њудуде, ки дар он љо подгон дошта 
буданд, биронданд ва дар он љо маќарр гирифтанд ва 
таъќибкунандагон ба дунболи фирориён то Мадоин пеш 
рафтанд. 

Пас аз њазимати Њурмузи Љозуя Шањрбароз даргузашт ва 
порсиён ихтилоф карданд ва аз сарзамини Савод он чи моварои 
Даљла ва Барас буд, ба дасти Муснї ва мусалмонон бимонд. 

Ва чунон шуд, ки порсиён пас аз Шањрбароз Духтзанон, 
духтари Кисроро ба шоњї бардоштанд, аммо фармони вай равон 
набуд ва ўро бардоштанду Шопур писари Шањрбарозро 
подшоњї доданд. 

Ва чун Шопур писари Шањрбароз ба подшоњї расид, 
Фаррухзод писари Бандувон, ки уњдадори умури вай буд, 
Озармидухт духтари Кисроро ба занї аз ў хост ва Шопур 
пазируфт. Аммо Озармидухт хашмгин шуд ва гуфт: «писари аму, 
чї шуна маро ба занї ба бандаам додї?» Шопур гуфт: «аз ин 
сухан шарм кун ва дигар магўй, ки ў шавњари ту аст». 
Озармидухт кас пеши Сиёвахши Розї, ки аз одамкушони Аљам 
буд, фиристод ва нигаронии худро бо вай дар миён нињод. 
Сиёвахш гуфт: «агар ин заношўйиро хуш надорї, бо Шопур 
сухан макун. Ва кас пеши вай фирист, ки ба Фаррухзод бигўяд, 
то пеши ту ояд. 

Озармидухт чунон кард ва Шопур дастур дод ва чун шаби 
зифоф шуд, Фаррухзод пеши Озармидухт омад ва Сиёвахш бар ў 
тохт ва ўро бо њамроњонаш бикушт. Он гоњ Озармидухтро 
њамроњи худ пеши Шопур бурд, ки ба њузури шоњ расид ва 
Сиёвахшу касонаш низ даромаданд ва ў (Шопур)-ро куштанд ва 
Озармидухт духтари Кисро ба подшоњї расид ва аљамон бад-ин 
кор саргарм шуданд. 

Ва чун муддате буд, ки хабари мусалмонон ба Абубакр 
нарасида буд, Муснї сўйи Абубакр рафт, ки хабари мусалмонон 
ва мушриконро бо вай бигўяд. 

Абубакр бемор буд ва барои намоз берун намешуд ва ба 
Умар ибни Хаттоб мегуфт, то бо мардум намоз кунад ва мардум 
ба аёдати Абубакр меомаданд. Ва њар рўз сангинтар мешуд, то 
он ки шабонгоњ пас аз ѓуруби офтоб, ба шаби сешанбе њашт (8) 
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рўз монда аз љимоди-л-охираи соли сездањуми (13) њиљрат 
даргузашт. 

Нахустин коре, ки Умар, разийа-л-Лоњу анњу кард, ин буд, ки 
пеш аз намози субњи њамон шабе, ки Абубакр мурда буд, касонро 
даъват кард, ки бо Муснї ибни Њорисаи Шайбонї сўйи диёри 
порсиён раванд. Субњгоњон бо мардум байъат кард ва боз 
касонро ба рафтан сўйи порсиён даъват кард. Абуубайд њамроњи 
Саъд ибни Убайд ва Салит ибни Ќайси Адавї ва Муснї ибни 
Њорисаи Шайбонї њаракат кард. 

Пурон духтари Кисро дар ихтилофоти мардуми Мадоин 
доварї мекард, то ба сулњ оянд ва чун Фаррухзоди Бандувон 
кушта шуд ва Рустам биёмаду Озармидухтро кушт, вай њамчунон 
доварї дошт ва њангоми омадани Абуубайд Пурон доварї дошт 
ва кори љанг бо Рустам буд. 

Ва чунон буд, ки Пурон барои пайѓамбар њадия фиристода 
бод ва ў, сала-л-Лоњу алайњ ва саллам пазируфт. Пурон 
мухолифи Шерўя буд ва сипас пайрави ў шуд ва иттифоќ 
карданд, ки Шерўя сар бошад ва ўро довар кард. 

Ваќте ки Сиёвахш Фаррухзод писари Бандувонро кушт ва 
Озармидухт ба шоњї расид, порсиён ихтилоф карданд ва дар 
њамаи ѓайбати Муснї аз кори мусалмонон, ба худ машѓул 
буданд, то ваќте ки Муснї аз Мадина бозомад ва Пурон ин 
хабарро барои Рустам фиристод ва таъкид кард, ки бо шитоб 
биёяд, ки Рустам бар марзи Хуросон буд. Ва бо сипоњ биёмад ва 
наздики Мадоин маќарр гирифт ва њар куљо бо сипоњи 
Озармидухт бархўрд, онро бишикаст. Дар Мадоин низ љанг шуд 
ва Сиёвахш њазимат шуд ва њисорї шуд. Озармидухт низ 
муњосира шуд ва чун Мадоинро бигушуд, Сиёвахшро кушт ва 
чашми Озармидухтро кўр кард ва Пуронро ба подшоњї 
бардошт. Ва Пурон аз ў хост, ки ба кори порсиён ќиём кунад ва 
аз заъфу идбори умур шикоят кард ва гуфт, дањ сол подшоњї ба ў 
медињад, пас аз он подшоњї ба хонадони Кисро бозгардад, агар 
аз љавонони ќавм касеро ёфтанд, бад-ў дињанд, ва гар на бо 
занон бошад. 

Аммо Рустам гуфт: «ман фармонбарам ва ивазу подош 
намељўям. Агар маро њурмат нињодаед ва коре бароям кардаед, 
ба дасти шумост. Ман тири шумо њастам ва мутеъи шумо 
њастам». Пурон гуфт: «фардо субњгоњон пеши ман ой». Ва чун 
субгоњи рўзи баъд Рустам биёмад, Пурон марзбонони порсиро 
пеш хонд ва мактубе барои Рустам навишт, ки «кори љанги 
порсиён бо ту аст ва љуз Худой, азз ва љалл, касе фародасти ту 
нест ва ин кор ба ризоияти мо аст ва бояд касон ба њукми ту 
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таслим бошанд». Ва он гоњ тољ бад-ў дод ва ба порсиён гуфт, 
мутеъи вай бошанд. Ва аз паси омадани Абуубайд ќаламрави 
порсиён мутеъи Рустам буд». 

Дар ин њангом, ки мусалмонон дар Савод тохтутоз 
мекарданд, хабар омад, ки мардуми Мадоин бар зидди Рустам 
шўридаанд ва паймони вайро шикастаанд ва ихтилоф миёнашон 
уфтода аст. Сарони ќавм ба Пурон, духтари Кисро гуфтанд: 
«занон ва рафиќагони Хусрав ва низ занону рафиќагони 
хонадони Хусравро барои мо навис». Ва Пурон дар мактубе 
њамаро бинавишт ва ба онњо дод. Ва кас ба талаби занон 
фиристоданду њамаро биёварданд ва мардон бар онњо 
гумоштанду озор доданд, магар закуре аз фарзандони Хусравро 
биёбанд. Аммо кас аз он љумла пеши онњо наёфтанд. Занон 
гуфтанд, ё якешон гуфт: «љавоне аз фарзандони Шањриёр писари 
Хусрав монда, ки модараш аз мардуми Бодуриё аст». Кас пеши 
он зан фиристоданд ва ўро талабиданд. Ва чунон буд, ки дар 
айёми Шерўя, ки њамаи занонро дар ќасри Абиз фароњам оварда 
буд ва њамаи закурро кушта буд, ин зан писари худро аз ќаср 
берун фиристода буд ва бо холгони вай ваъда нињода буд. 
Писарро дар забил пеши онњо фиристода буд. Ва чун аз зан дар 
бораи писар пурсиданд, љойи вайро нишон дод ва кас 
фиристоданду ўро биёварданд ва ба шоњї бардоштанд. Писар 
бисту як (21) сол дошт ва њама бар ў њамсухан шуданд ва порсиён 
ором гирифтанд ва итоати вай карданд ва сарони ќавм дар итоат 
ва ионати вай аз њам пешї гирифтанд ва барои подгонњо ва 
марзњо, ки Хусрав дошта буд, чун Њира ва Анбор ва дигар 
подгонњо сипоњњо муъайян шуд. 

Ва Муснї ва мусалмонон аз кори порсиён ва њамдилияшон 
дар бораи Яздигурд хабар ёфтанд ва ба Умар нома навиштанду 
хабар доданд, ки аз мардуми атроф интизори шўриш доранд. Ва 
то ваќте нома ба Умар расид, мардуми Савод, чи онњо, ки бо 
мусалмонон паймон доштанд ва чи онњо, ки надоштанд, кофар 
шуданд. Муснї бо љамъи худ бирафт ва дар Зиќор маќарр 
гирифт ва мусалмонон дар Таф урду заданд. Ва ин дар зиќаъдаи 
соли сездањуми њиљрат буд. 

Ваќте Умар хабар ёфт, ки аљамон Яздигурдро ба шоњї 
бардоштанд, ба њамаи омилони бар вилоят ва умоли ќабоили 
араб нома навишт ва ин ба зиќаъдаи соли сездањум (13 њиљрат) 
буд. 

Ривоёти худи Њамза ибн ал-Њасан ал-Исфањонї дар њамон 
китоби «Синий мулуку-л-арз ва-л-анбиё» ба соли 346 њиљрии 
ќамарї низ хонданї аст: 
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«Табаќаи чањорум: Сосониён…. 
Хусрави Парвиз, писари Њурмуз сию њашт (38) сол. 
Шерўя, писари Хусрави Парвиз њашт (8) моњ. 
Ардашер, писари Шерўя як (1) солу шаш (6) моњ. 
Пурондухт, духтари Хусрав, як (1) солу чањор (4) моњ. 
Љушнасбанда, ки аз хонадони шоњї набуд, ду (2) моњ. 
Озармидухт, духтари Парвиз як (1) солу чањор (4) моњ. 
Хурзоди Хусрав як (1) моњ. 
Яздигурд, писари Шањриёри Парвиз бист (20) сол подшоњї 
карданд» 
Њол ривояти дигар аз њамон Њамзаи Исфањонї ва аз њамин 
«Синий мулуку-л-арз в-ал-анбиё»: 
«Инак солњои салтанати подшоњони сосониро мураттабан дар ин 
љо меоварем: 
Хусрави Парвиз, писари Њурмуз сию њашт (38) сол. 
Шерўя, писари Хусрави Парвиз њашт (8) моњ. 
Ардашер, писари Шерўя як (1) сол. 
Шањрбароз, ки аз нажоди подшоњон набуд, сию њашт (38) рўз. 
Пурондухт, духтари Хусрав, як (1) солу чанд (?) рўз. 
Љушнасбанда, ки нажоди подшоњї надошт, ду (2) моњ. 
Хусрав ибни Ќубод ибни Њурмуз ибни Анўширвон дањ (10) моњ 
Фирўз, писари Ардашер ибни Бобак ду (2) моњ. 
Озармидухт, духтари Парвиз чањор (4) моњ. 
Фаррух писари Хусрави Парвиз як (1) моњу чанд (?) рўз. 
Яздигурд, писари Шањриёр бист (20) сол подшоњї карданд» 
Њол иљоза бидињед, ин ду ривоятро бо њам муќоиса кунем: 
 

 Ривояти аввал  Ривояти дувум  
_____________________ _____________________ 

Хусрави Парвиз 38 сол  Хусрави Парвиз 38 сол 
Шерўя 8 сол  Шерўя 8 сол 
Ардашер 1 солу 6 моњ Ардашер 1 сол 
 _   Шањрбароз 1 солу 8 рўз 
 Пурондухт 1 солу 4 моњ Пурондухт 1 солу ? рўз 
Љушнасбанда 2 моњ Љушнасбанда 2 моњ  
_   Хусрави Ќубод 10 моњ 
_   Фирўз 2 моњ 
Озармидухт 1 солу 4 моњ Озармидухт 4 моњ 
 Хурзод 1 моњ  _ 
 _  Фаррух писари Хусрав 1 моњу? рўз 
Яздигурд 20 сол Яздигурд 20 сол  
___________________ __________________________ 
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8 тан 63 солу 1 моњ 11 тан 62 солу 4 моњ  
 
Ба иборати дигар, ба як ривоят байни марги Хусрави Парвиз 

ва ба подшоњї расидани Яздигурд 6 тан ба муддати 5 солу 1 моњ 
салтанат кардаанд ва ба ривояти дигар байни марги Хусрави 
Парвиз ва ба подшоњї расидани Яздигурд 9 тан ба муддати 4 
солу 4 моњ њукумат кардаанд. 

Љуз инњо дар њамон китоби «Синий мулуку-л-арз ва-л-анбиё» 
иттилоъоти дигаре њам ба тафориќ омада аст, ки ошуфтагии 
санавотиро бештар мекунад: 

«Њиљрати расули Худо дар соли 29 ва ба гуфтаи Муњаммад 
ибни Њабиб дар соли 33 аз подшоњии Хусрави Парвиз анљом 
гирифт» 

«Њиљрати расули Худо мусодиф бо соли 32 аз подшоњии 
Хусрави Парвиз буд». 

«Сиранависон бар онанд, ки њиљрати расули Худо дар соли 
32 аз подшоњии Хусрави Парвиз, подшоњи Эрон, ки дар ин замон 
5 солу 6 моњу 15 рўз аз салтанати вай боќї буд… анљом гирифт». 

«Нахустин соли њиљрати расули Худо мусодиф бо соли 34 
подшоњии Хусрави Парвиз буд». 

Мулоњиза бифармоед, ки дар як китоб дар бораи як воќеа чї 
ошуфтабозоре аст. Њиљрати паёмбари ислом дар соли 29 
подшоњии Хусрави Парвиз, дар соли 32 подшоњии Хусрави 
Парвиз, дар соли 33 подшоњии Хусрави Парвиз ва охируламр 
дар соли 34 подшоњии Хусрави Парвиз итифоќ меуфтад. 

Хусрави Парвиз дар чї соле зањмат аз сари эрониён кам 
карда аст? 

38 – 29 = 9 њиљрии ќамарї? 
38 – 32 = 6 њиљрии ќамарї? 
38 – 33 = 5 њиљрии ќамарї? 
38 – 34 = 4 њиљрии ќамарї? 
Ва бо иноят ба ду ривояте, ки пештар наќл кардам ва 

муќоиса кардем, Яздигурд дар чї соле ба салтанат расида аст? 
9 сол + 5 солу 1 моњ = 14 солу 1 моњ баъд аз њиљрат? 
6 сол + 5 солу 1 моњ = 11 солу 1 моњ баъд аз њиљрат? 
5 сол + 5 солу 1 моњ = 10 солу 1 моњ баъд аз њиљрат? 
4 сол + 5 солу 1 моњ = 9 солу 1 моњ баъд аз њиљрат? 
9 сол + 4 солу 4 моњ = 13 солу 4 моњ баъд аз њиљрат? 
6 сол + 4 солу 4 моњ = 10 солу 4 моњ баъд аз њиљрат? 
5 сол + 4 солу 4 моњ = 9 солу 4 моњ баъд аз њиљрат? 
4 сол + 4 солу 4 моњ = 8 солу 4 моњ баъд аз њиљрат? 
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Ва охируламр, дар њамин китоби «Синий мулуку-л-арз ва-л-
анбиё» бар хилофи он ки борњо тасрењ шудааст, ки Яздигурд 
муддати 20 сол подшоњї карда аст, омада: 

«Яздигурд писари Шањриёр ибни Парвиз нуздањ (19) сол 
фармон ронд, бад-ин сон, ки дар Мадоин пеш аз омадани араб ва 
рафтани вай аз он љо, чањор (4) сол, ки мусодиф бо хилофати 
Умар буд ва пас аз он то кушта шуданаш дар Марв понздањ (15) 
сол подшоњї кард, ки панљ (5) солу њашт (8) моњ дар хилофати 
Умар ва чањор (4) моњ дар хилофати Усмон буда аст». 

Ваќте Фирдавсї «Шоњнома»-и Абумансуриро ба унвони 
маъхаз ва манбаъи манзумаи худ бармегузид, бар ин бовар буд, 
ки таърихи Эронро аз ибтидо то поёни давраи Сосониён аз 
насргунагї ба назм дармеоварад. Вале акнун мо «Шоњнома»-ро 
ба ду бахш табаќабандї мекунем: бахши пањлавонї (њамосї), 
яънї аз ибтидои салтанати Гаюмарс то марги Искандар ва 
бахши таърихї, яънї аз ибтидои њукумати Ашкониён то марги 
Яздигурди севум ва поёни њукумати Сосониён. 

Дар бахши таърихї Фирдавсї даврони њукумати 
Ашкониёнро ба 13 байт хулоса мекунад ва њол он ки дар 
«Шоњнома»-и Абумансурї ба нисбат муфассал ва бо шуруњу 
басти дархур будааст. Дар ин сурат, бахши таърихии «Шоњнома» 
мунњасир ба даврони Сосониён мешавад. 

Дар маќоми муќоисаи гузориши Фирдавсї (ё дар воќеъ 
«Шоњнома»-и Абумансурї) аз даврони Сосониён бо гузориши 
соири манобеъи таърихї, чунон дастгир мешавад, ки шарњи 
Фирдавсї аз оѓози салтанати Ардашер то поёни њукумати 
Хусрави Парвиз сарфи назар аз тафовути ќиссањое, ки дар бархе 
манобеъ њаст ва дар «Шоњнома» нест ва низ бархе достонњо, ки 
дар «Шоњнома» омада, вале манобеъи дигар ёде аз он достонњо 
накардаанд, таќрибан яксон аст, вале тўлу тафсили «Шоњнома»-
и Фирдавсї дар мавриди шоњони Сосонї аз Хусрави Парвиз ба 
баъд, бо дигар манобеъ тафовути чашмгир дорад. 

«Шоњнома»-и Абумансурї, чунонки дар дебочаи он омада, 
умдатан бар асоси ривоёти шифоњї ( Шоњуи Хуршед писари 
Бањром аз Нишобур, Шоњон писари Барзин аз Тўс, Мох пири 
Хуросони марзбони Њарї, Яздондод писари Шопур аз Систон) 
ва низ аз рўйи ёздањ маъхаз ва манбаъи мактуб: 1. Номаи писари 
Муќаффаъ, 2. Номаи Њамзаи Исфањонї, 3. Номаи Муњаммад 
Љањми Маккї, 4. Номаи Зодуи Шоњуй, 5. Номаи Бањроми 
Исфањонї, 6. Номаи Сосониёни Мўсо Исои Хусравї, 7. Номаи 
Њишом Ќосими Исфањонї, 8. Номаи подшоњони Порс (аз 
Ганљномаи Маъмун), 9. Номаи Бањром Мардоншоњи Кирмонї, 
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10. Номаи Фаррухон (мўбадон мўбади Яздигурди шањриёр), 11. 
Номаи Ромин (бандаи Яздигурди шањриёр) сомон ёфта буда аст. 
Таассуфро, ки аз ин ёздањ маъхазу манбаъи мактуб, љуз номаи 
Њамзаи Исфањон баќия аз даст рафта аст ва инчунин имкони 
муќоиса ва баррасии матолиб ва машруњоти он дањ манбаъ бо 
«Шоњнома» маќдур нест. 

Дар номаи Њамзаи Исфањонї (ки њамон китоби «Синий 
мулуку-л-арз в-ал-анбиё» бошад), аз Хусрави Парвиз то 
Яздигурд аз шаш шоњ, ки аз пайи њам ба подшоњї баргузида 
мешаванд, ёд шуда аст: 1. Хусрави Парвиз 2. Шерўя 3. Ардашери 
Шерўя 4. Пурондухт 5. Озармидухт 6. Яздигурд. 

Ва њол он ки дар «Шоњнома»-и Фирдавсї аз Хусрави Парвиз 
то Яздигурд њашт тан ба подшоњї баргузида шудаанд: 1. 
Хусрави Парвиз 2. Шерўя 3. Ардашери Шерўя 4. Фаромин Гуроз 
5. Пурондухт 6. Озармидухт 7. Фаррухзод 8. Яздигурд. 

Дар ин сурат пайдост, ки дар «Шоњнома»-и Абумансурї 
шарњи њол ва чигунагии даврони салтанати Фаромин Гуроз ва 
Фаррухзод аз он дањ манбаъи дигари мактуб, љуз номаи Њамзаи 
Исфањонї ва ё ривоёти шифоњї наќл ва ёд шуда будааст. 

Дар китоби «Форснома», ки ба ибни Балхї мансуб аст ва 
байни солњои 502 то 510 њиљрии ќамарї таълиф шуда, омада аст: 

«Табаќаи чањорум аз мулуки Фурс ва эшонро Сосониён 
гўянд… 

Кисро Апарвиз ибни Њурмуз ибни Анўширвон, сию њашт 
(38) сол. 

Шерўя ибни Апарвиз, њашт (8) моњ. 
Ардашер ибни Шерўя, як (1) солу шаш (6) моњ. 
Кисро Хуромоз ибни Арслон, як (1) солу панљ (5) моњ. 
Кисро ибни Ќубод ибни Њурмуз, се (3) моњ. 
Пурондухт ибни Апарвиз, як (1) солу чањор (4) моњ. 
Фирўзи Љушнсада ибни Бањром, шаш (6) моњ. 
Озармидухт бинти Апарвиз, шаш (6) моњ. 
Фаррухзод Хусрав ибни Апарвиз, шаш (6) моњ. 
Яздиљурд ибни Шањриёр Апарвиз, бист (20) сол» 
 10 тан  64 солу 8 моњ  
 
Ва њам дар њамон китоб дар бобе дигар, ки шарњи салтанати 

њар як аз шоњони Сосониро медињад, миёни салтанати Ардашер 
ибни Шерўя ва Кисро Хуромоз ибни Арслон аз ба салтанат 
расидани дигаре ба номи «Шањрбароз ва номи ў Фаррухон буд», 
ёд мекунад: 



345 

«Шањрбароз ва номи ў Фаррухон буд. Хориљї буд, на аз 
ањли байти мулук. Ва чун Ардашер (ибни Шерўя)-ро бикушт ва 
бар тахт нишаст, иллате бар вай пайдо гашт, ки як лањза ишками 
ў бознаистодї ва пинњон аз мардум таште дар зери ў нињода 
буданд ва пас Пурон, духтари Кисро Апарвиз ду касро бар вай 
гумошт аз бузургон, яке Пусфарух ном ва бародараш. Халќеро 
бо хештан ёр карданд ва ногоњ ўро захм заданду куштанд». 

Дар њамин китоби «Форснома» омада аст: 
«Фаррухзод Хусрав ибни Апарвиз… чун муддати шаш (6) 

моњ подшоњї кард, Яздиљурдро аз Порс биёварданд ва ин 
Фаррухзод бо ў хост, ки љанг кунад, тоќати ў надошт ва 
Яздиљурд ўро бикушт ва подшоњї бигирифт. 

Яздиљурд ибни Шањриёр охири мулуки Фурс буд. Ва ин бист 
(20) сол подшоњї уфтону хезон меронд. Ва чун ѓалабаи ислом 
дид, мусалмон хост шуд, аммо муњлат наёфт ва бар дасти Моњуя 
– марзбони Марв кушта шуд». 

«Яздиљурд муддати њашт (8) сол ба Мадоин буд ва подшоњї 
кард уфтону хезон… Ва ќатли Яздиљурд дар соли њаштум (8) буд 
аз туѓён ва исёни нодини ноњаќќи Усмон. Ва ин ваќт соли сиву 
якум (31) буд аз њиљрат, ки мулки порсиён зоил шуд». 

Дар ин сурат, агар Яздигурд дар соли 31 њиљрии ќамарї 
кушта шуда бошад ва муддати 20 сол њам салтанат карда бошад, 
пас дар соли 11 (= 31-20) њиљрии ќамарї ба подшоњї баргузида 
шуда буда аст. 

Њол бо манќулоти дигар аз њамин китоби «Форснома» иноят 
бифармоед: 

«Кисро Апарвиз ибни Њурмуз ибни Анўширвон сию њашт 
(38) сол подшоњї кард». 

«Чун пайѓамбар, алайњу-с-салом, зуњури куллї карда буд ва 
ќувват гирифта ислом ва мусалмонон, дар соли сию њафт (37) аз 
мулки Апарвиз пайѓамбар, салла-л-Лоњу алайњ ва олињи ва 
саллам, номае бад-ў набишт ва ўро ба ислом даъват кард… 
Апарвиз нома набишт ба Бодон, ки омили ў буд ба Яман, ки 
расул фирист бад-ин мард, ки ба Тањома аст – ва Тањома аз 
аъмоли Макка аст ва ўро бигўй, то боз дини хеш равад, пас агар 
нашавад, ўро ба наздики ман фиристї. 

Бодон чанд марди маъруфро аз Асовара наздики пайѓамбар, 
алайњи-с-салом фиристод - ва дар љумлаи эшон Фирўзи Дайламї 
буд, - ва ин пайѓом ба расул, алайњи-с-салом, бигзорид. 
Пайѓамбар, алайњи-с-салом, љавоб дод, ки Апарвизро дўш 
куштанд». 
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«Баъд аз мулки Апарвиз пайѓамбар, алайњи-с-салом њиљрат 
кард аз Макка ба Мадина» 

«Охири истиќомати умури подшоњии давлати Фурс рўзгори 
Апарвиз буд ва баъд аз он дар изтиробу фатрат уфтод ва њеч 
низом нагирифт ва ба њар чанд моњ подшоње будї ва баъд аз вай 
офатњо падид омад, чун вабову тоъун ва ќањту монанди ин, в-
алъаёзу биллоњ, муддати шаш (6) солу ним (6 моњ) то рўзгори 
Яздиљурд ибни Шањриёр охири мулуки Фурс». 

Дар ин сурат, агар паёмовар дар соли 37 салтанати Хусрави 
Парвиз ба вай нома навишта ва Хусрави Парвиз 38 сол подшоњї 
карда ва паёмовар баъд аз мулки Хусрави Парвиз аз Макка ба 
Мадина њиљрат карда ва агар аз марги Хусрави Парвиз то ба 
тахт нишастани Яздигурд 6 солу ним тўл кашида, пас Яздигурд, 
дасти болояш дар соли 7 њиљрии ќамарї ба тахт нишаста аст! 

Дар китоби «Муљмалу-т-таворих в-ал ќисас», ки дар соли 520 
њиљрии ќамарї сурати таълиф ёфта аст, љой-љой омада: 

«Рўзи душанбеи дувоздањуми рабиъу-л-аввали санаи ал-њодї 
ашр (11) руњ аз пайѓамбар људо гашт, салла-л-Лоњу алайњ ва ало 
руња ва њасада» 

«Ва пас аз пайѓомбар, алайњу-с-салом, халифа Абубакри 
сиддиќ буд, бо вай байъат карданд, разийа-л-Лоњу анњу ба 
Саќифаи Банї Соъида ва боз ба масљиди пайѓамбар андар 
рабиъу-л-аввал. Ва њамон рўз, ки пайѓомбар аз дунё бирафт, 
Абўбакри сиддиќ разийа-л-Лоњу анњу ду (2) солу се (3) моњу њашт 
(8) рўз халифа буд, ва ба дигар ривоят, ду (2) солу чањор (4) моњ». 

«Андар ањди Пурондухт пайѓомбар, алайњу-с-салом, гузашта 
буд ва Абубакр ба халифатї нишаста. Ва охири ањдаш буд, чун 
се моњ аз мулки Пурон бигузашт». 

«Рўзи чањоршанбеи бисту дувуми моњи љумоди-л-охираи 
соли сездањум (13 њиљрат) Абубакр фармон ёфт». «Хилофат ба 
Умари Хаттоб, разийа-л-Лоњи анњу расид». «Хилофати 
амиралмуъминин Умар ибн ал-Хаттоб, разийа-л-Лоњи анњу дањ 
(10) солу шаш (6) моњу њафдањ (17) рўз буд». «Андар ањди 
Яздиљурд ибни Шањриёр панљ (5) сол Умар, разийа-л-Лоњи анњу 
халифат буд». 

Дар ин сурат, Абубакр дар соли 13 њиљрат фавт шуд ва Умар 
ба хилофат баргузида шуд. Муддати хилофати Умар 10 солу 6 
моњ буд, пас Умар дар соли 23 ё 24 њиљрат кушта шуд ва чун 5 
соли охири хилофати Умар ва подшоњии Яздигурд њамзамон 
буда, лињозо Яздигурд дар яке аз солњои 18 ё 19 њиљрат ба 
подшоњї баргузида шуда аст ва чун Яздигурд 20 сол подшоњї 
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карда аст, пас Яздигурд дар яке аз солњои 38 ё 39 њиљрат кушта 
шуда аст. 

Љуз ин, дар њамин китоби «Муљмалу-т-таворих ва ќисас» 
омада: 

«Бобу-с-солис. Дар таърихи баъзе аз подшоњони Аљам то 
санаи ашрин ва хамасмоъа (520):… Аз гоњи Яздигурд ибни 
Шањриёр чањорсаду наваду панљ (495) сол. Аз гоњи куштани ў ба 
Марв ва заволи мулки Аљам чањорсаду њафтоду чањор (474) сол». 

Яънї, ки Яздигурд (бар њасби ин ки солњоро томма ё ноќис 
фарз кунем) дар яке аз солњои 23, 24, 25 ё 26 њиљрии ќамарї ба 
подшоњї баргузида шуда ва пас аз 20 сол подшоњї дар яке аз 
солњои 44, 45, 46 ё 47 њиљрии ќамарї ба Марв кушта шуда аст. 

Сањифаи 71. «Боѓи Маруд». Дар «Шоњнома»-и Фирдавсї 
зимни шарњи даврони подшоњии Хусрави Парвиз, аз омадани 
Борбад ба дарбори шоњї сухан ба миён меояд: 

  
Њаме њар замон шоњ бартар гузашт, 
Чу шуд соли шоњиш бар бисту њашт.  
Касеро нашуд бар дараш кор бад, 
Зи даргоњ огоњ шуд Борбад.  
Бад-ў гуфт њар кас, ки «шоњи љањон, 
Гузидаст ромишгаре аз мењон, 
Ки гар бо ту ўро баробар кунад, 
Туро бар сари Саркаш афсар кунад». 
Чу бишнид мард он, биљўшид оз, 
В-агарчи набудаш ба чизе ниёз. 
Зи кишвар бишуд то ба даргоњи шоњ, 
Њамекард ромишгаронро нигоњ.  
Чу бишнид Саркаш дилаш тира шуд, 
Ба захми суруд андар ў хира шуд. 
Биёмад ба даргоњи солори бор, 
Дирам карду динор чанде нисор. 
Бад-ў гуфт: «ромишгаре бар дар аст, 
Ки аз ман ба солу њунар бартар аст. 
Набояд, ки дар пеши Хусрав шавад, 
Ки мо куњна гардему ў нав шавад». 
Зи Саркаш чу бишнид дарбони шоњ, 
Зи ромишгари содда барбаст роњ.  
Чу рафтї ба наздики ў Борбад, 
Њамаш кор бад будї, њам бор бад.  
Чу навмед баргашт аз он боргоњ, 
Або барбат омад сўйи боѓи шоњ. 
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Куљо боѓбон буд Мардўй ном, 
Шуд аз диданаш Борбад шодком.  
Бад-он боѓ рафтї ба Наврўз шоњ, 
Ду њафта бибудї бад-он љашнгоњ.  
Сабук Борбад назди Мардўй шуд,  
Њамон рўз бо мард њамбўй шуд. 
Чунин гуфт бо боѓбон Борбад,  
Ки «гўё ту љониву ман колбад».  
Кунун орзу хоњам аз ту яке, 
Ки он њаст назди ту сахт андаке.  
Чу ояд бад-ин боѓ шоњи љањон, 
Маро роњ дењ, то бибинам нињон, 
Ки то чун бувад шоњро љашнгоњ,  
Бибинам нињуфта яке рўйи шоњ».  
Бад-ў гуфт Мардўй: «Эдун кунам, 
Зи маѓзи ту андеша берун кунам».  
Чу Хусрав њамехост, к-ояд ба боѓ, 
Дили мизбон шуд чу равшанчароѓ.  
Бари Борбад шуд, бигуфт он ки «шоњ 
Њамре рафт хоњад бар он љашнгоњ». 
Њама љомаро Борбад сабз кард, 
Њам он барбату рўди нангу набард 
Бишуд то ба љойе, ки Хусрав шудї. 
  …………..» 
Чунонки мулоњиза мефармоед, дар «Шоњнома» боѓбоне, ки 

аз боѓи наврўзии шоњ нигањдорї мекарда «Мардўй» ( Мардўя) 
ном дошта ва дар «Зайну-л-ахбор» яке аз се боѓи Хусрави 
Парвиз (Марўз\Маруд) номида шуда аст. 

Пайдост, номи он боѓ, ки Хусрави Парвиз њар сол ба 
њангоми Наврўз ду њафтаеро дар он мегузаронда, «Марду», ё 
«Марўз», ё «Мазур» ном дошта, ки боѓбони он боѓ ба эътибори 
номи боѓ бад-он мансуб шуда будааст. 

Љойгирии номи боѓбон дар шеъри Фирдавсї чунон аст, ки 
љуз «Мардуй» ба ваљњи дигаре наметавон хонд. Агар ваљњи 
намудёфта дар «Шоњнома»-ро муътабар бигирем, дар он сурат 
дар «Зайну-л-ахбор» њам бояд «Марду» бошад, ки ба сурати 
тасњифшуда «Маруз» (бо зол) омада аст. Ва агар ваљњи 
намудёфта дар « Зайн-ул-ахбор»-ро муътабар бигирем, дар он 
сурат дар «Шоњнома» њам бояд «Маруз» бошад, ки тасњиф шуда 
ва «Марду» сабт шуда аст. 

Албатта, агар «Марду» тасњифшудаи «Маруд» бошад, 
њатман ин тасњиф пеш аз суруда шудани «Шоњнома» воќеъ шуда 
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аст, чунончи Отбин ва Обтин ва…. Ва ё ин ки Фирдавсї 
натавониста «Маруд»-ро дар шеъри худ бигунљонад ва худ онро 
ба ваљњи «Марду» даровардааст. 

Албатта, ки дар бархе аз нусахи «Шоњнома» (аз љумла, чопи 
Жул Мул) «Мардуй»-ро ба унвони номи касони дигар (масалан, 
аз љумлаи ёрони Тажов, ё он кас ки ба дастури Анўширвон 
маблаѓе калон ба ў доданд) намуд дорад. 

 
Сафњаи 97. «Ва андар ин ваќт Самоќи Зут берун омад бо 

ќавме аз зутиён ва Басра бигирифтанд….». Марњум Абулњай 
Њабибї дар њошияи «Зайну-л-ахбор»-и матбуъи худ дар бораи 
«Зут» тањќиќе карда аст, ба ин шарњ: 

«Табарї: Раиси Зут Муњаммад ибни Усмон буд, ки соњиби 
амр ва сардори љанги ў Самлаќ ном дошт. Дар «Муљмал» гўяд: 
љамоате зутиён хуруљ карданд ва мењтаре буд эшонро – номи ў 
Самоќ. Марњум Бањор менависад Зут (ба замми «Зо» ) мардуме 
буданд аз нажоди њинд ва сакої, ки аз њудуди Синд ва Панљоб 
пеш омада, савоњили Форсро бо Басра ѓорат мекарданд. Бархе 
муњаќќиќин тасаввур кардаанд, ки љуи- зут – сит њама яке аст. 

Арабњо бофтањои хосси эшонро «зутї» мегуфтанд ва яке аз 
муњаддисон Асбот ибни Солими Кўфї, ки пешаи фурўши онро 
дошт ба Байёѓи Зутї маъруф буд (Рањнамои донишварон). Дар 
ќарни аввали ислом њам араб аќвоми зутро мешинохтанд ва 
Абдуллоњ ибни Масъуд ривоят кунад, ки њазрати Муњаммад, 
салъам, мардеро дид ва фармуд шакли эшон ба зут монад 
(Тирмизї, Бобу-л-амсол). Дар «Таърихи Табарї» гўяд, ки 
њазрати Алї, дар љанги Љамал, хизонаи Басраро ба Зут супурд. 
Ал-Балозурї менависад: Муовия дар санаи 50 њиљрї зути 
Басраро ба Антокия бурд ва дар он шањр мањаллате ба номи Зут 
буд ва Валид ибни Абдулмалик зутиёни Синдро, ки Муњаммад 
ибни Ќосим ба Њаљљољ фиристода буд, ба Шом интиќол дод. 
(Футуњу-л-булдон). 

Сафњаи 100. «Наврўзи муътазидї ў нињод ва аз урмузди 
фарвардин ба ёздањуми њазирон бурд… ва он рўз ифтитоњи хирољ 
карданд ва он расм бимонд, то бад-ин ѓоят ин расм бимонда аст». 

Аз љумлаи таќвимњое, ки барои муддате кўтоњ дар дањаи 
охири садаи севуми њиљрї то дасти боло нимаи садаи чањоруми 
њиљрї дар сарзаминњои хилофати Аббосї ривољ ёфт, таќвиме 
аст, ки дар замони хилофати ал-Муътазид Биллоњ сомон дода 
шуд. Ин таќвим таркибе ноњамгун аз таќвими яздигурдї ва 
таќвими искандарї буд. Чунин таќвиме на метавонист матлуби 
эрониён бошад, чароки тўлу оѓози соли он бо таќвими яздигурдї 
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тафовут дошт, на метавонист мутлуби корбарони таќвими 
искандарї бошад, чун ибтидои моњњои он бо ибтидои моњњои 
искандарї ва табаъан ибтидои соли он бо ибтидои соли 
искандарї мутобиќат надошт. Ва низ чунин таќвиме матлуби 
аъроб њам набуд, зеро дар сомони он њеч унсуре аз суннати 
таќвимии аъроб (мусалмонон) малњуз нашуда буд. 

Бо ин васф, аз он љо, ки аз ин таќвим дар манобеи эронї ёдњо 
њаст, дар ин таълиќа ба баррасии он мепардозем. 

Муњаммад ибни Љарири Табарї, дар китоби «Таъриху-р-
русул ва-л-мулук» , ки ба соли 302 њиљрии ќамарї ба поёнаш 
бурда, дар зайли ваќоеъи соли 245 њиљрии ќамарї дар шарњи 
даврони хилофати ал-Мутаваккил Ало-л-Лоњ менависад: 

« Наврўзи Мутаваккил, ки ба таъхири он ба хирољгузорон 
ирфоќ карда, рўзи шанбе ёздањ (11) рўз гузашта аз моњи рабиъу-
л-аввали ин сол, њафдањ (17) рўз рафта аз њазирон ва бисту њашт 
рўз (28) рафта аз урдибињиштмоњ. 

Буњтурии Тойї шеъре гуфт ба ин мазмун: 
Рўзи Нирўз ба рўзгоре баргашт, 
Ки Ардашер онро нињода буд». 
Њасан ибни Муњаммад ибни Њасани Ќумї дар китоби 

«Таърихи Ќум», ки ба соли 387 њиљрии ќамарї таълифаш карда, 
менависад: 

«Дар китоби аббосї мазкур ва мастур аст, ки Абунаср Њасан 
ибни Алии Ќумии мунаљљим айзан, дар китобе ки ўро буда 
мутарљам ва машњур ба «Китоби таърихи хулафо ва рўзгорњо ва 
идњои эшон» ёд карда ва њикоят намуда, ки Аљамро истифтоњ ва 
ибтидои хирољи эшон дар њар соле дар моњи фарвардин буда ва 
дар аввали соли эшон, зеро ки офтоб дар ин њангом дар бурљи 
њамал дармеояд, дар аввали озар ва ѓаллоту хазариёт дар Наврўз 
мустадрик ва расида мешавад. Пас, аз ин љињат бад-эшон 
зањмату ранљ расид ва дар адои хирољ ба танг омаданд ба сабаби 
вопас уфтодани идроки ѓаллот ва иртифоъот аз ибтидои додани 
хирољ. 

Ва ин маънї бад-ин дастур љорї буд, то охири рўзгори 
Муътамид. Чун мардум ба танг омаданд, шикоят ба наздики 
Убайдуллоњ ибни Сулаймони вазир бурданд. Убайдуллоњ 
эшонро ваъда дод ва ќабул кард, ки дар ин кор ба љињати эшон 
назар фармояд ва андеша кунад. То рўзе аз рўзњо Муътамид дар 
баъзе муназзањот ва бустонњо ва ишратхонањо ба айшу нишоту 
тараб машѓул буд. Пас вазир њадис дарпайваст ва инони сухан 
бад-ин кашид, ки чї гуна бошад њоли тоифа ва ќавме, ки дар ин 
ваќту њангом аз эшон талаби хирољ кунанд ва ибтидои он аз ин 
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ваќт гиранд. Ва њол он аст, ки ѓаллот дар сањорї ба нисбат њамчу 
гиёњанд ва мевањо баргњоянд. Муътамид чун ин сухан аз вазири 
худ Убайд бишнид, фармуд, ки «дар айёмулќадим дар ин ваќт 
истифтоњ ва ибтидои гузордани хирољ набуда?» Убайдуллоњ 
гуфт: «бале, фааммо идроки ѓаллот дар он замон дар ин ваќт 
буда аст, зеро ки соли табиъия ки дар он фусули чањоргона 
тамом мешаванд – сесаду шасту панљ рўзу рубъ рўзе аст ва касре 
(кам). Њол он ки фурс бад-ин рубъи рўзњо дар солњои хеш кабиса 
мекарданд. Пас ба њар саду шонздањ (116) сол моње зиёда 
мекарданд. Пас, бино бар ин, њамеша дар ваќти наврўзи эшон 
идроки ѓалла буда. Пас чун подшоњии Аљам завол пазируфт ва 
кабисаи рубъи эшон бияфтод, идроки ѓаллот вопас уфтод, ба њар 
чањор сол як рўз». 

Пас чун Муътамид ин сухан аз муътамадду алайњи худ – 
вазири соњибройи некхоњ ва мушфиќи раъият бишнид ва бар 
њаќиќати ин маънї воќиф шуд, хост ки расми ифтитоњ ва 
ибтидои хирољ бозпас андозад, аљал тохтан овард ва иттифоќ 
наюфтод». 

Абурайњон Муњаммад ибни Ањмади Берунї дар китоби «ат-
Тафњим …», ки ба соли 420 њиљрии ќамарї сомонаш дода, 
менависад: «чун порсиён аз кабиса даст боздоштанд, моњњошон 
пештар шуданд ва Наврўз пеш аз расидан баромад ва хирољ пеш 
аз ѓалла гушода шуд ва дењќонони Савод ба ранљ уфтоданд ва 
барзгаронро душхвор шуд. Пас Мутаваккил ният бар он нињод, 
ки Наврўзро пастар барад, то раъиятро осон шавад ва нарасида 
аст ба тамом кардани он». 

Њам Абурайњон дар китоби «Осору-л-боќия ...», ки то соли 
440 њиљрии ќамарї дар дасти таълиф дошта, (ба тарљумаи 
марњум Акбари Доносиришт) менависад: 

«Чунонки Абубакри Савлї дар китоби «Авроќ» мегўяд ва 
Њамза ибни Њасани Исфањонї дар рисолаи худ, ки дар бораи 
Наврўз ва Мењргон навишта, чунин мегўяд, ки Мутаваккили 
Аббосї дар шикоргоњ машѓули гардиш буд. Ногоњ ба киштзоре 
расид, ки њанўз хўшањои он нарасида буд ва мавќеъи дарав 
нашуда буд. Ва гуфт: «Убайдуллоњ ибни Яњё аз ман иљоза хост, 
ки аз мардум молиёт ва хирољ ситонад, бо он ки њанўз њосил ба 
даст наёмада ва ѓалла сабз аст ва мардум аз куљо биёваранд, то 
ба мо хирољ дињанд?» Дар посух арза доштанд, ки «ин кор 
зиёнњои фаровон ба мардум ворид сохта ва раоё дастранљи худро 
аз пеш фурўш менамоянд, то хирољи девонро пардохт кунанд ва 
бархе њам чун аз пардохти молиёт нотавон мемонанд, аз ватани 
худ кўч мекунанд. Ва мардум аз ин кор шикояти бисёр доранд». 
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Мутаваккил гуфт: «Оё ин кор дар ањди ман шуд, ё он ки пеш 
аз ман њам буд?» Гуфтанд, ки «ин кор аз одоти подшоњони Эрон 
аст, ки дар авоили Наврўз аз раоёи худ хирољ меситонданд ва 
подшоњони Эрон дар ин кор пешраву сармашќи мулуки араб 
шуданд». Мутаваккил чун ин посухро шунид, бифармуд, то 
мубадро њозир карданд ва ба мубад гуфт: «Дар ин масъала бисёр 
гуфтугў шуда, ман њам наметавонам аз русум ва одоти 
подшоњони Эрон по берун нињам, ва бо он ки подшоњони Эрон 
мардуме бо муњаббат ва раиятпарвар буданд ва ба адл машњури 
љањониён ва њамвора ба кори мардум назар доштанд, чаро дар 
аввали Наврўз, ки њанўз хирман ба даст наёмада, аз раоёи худ 
хирољ мегирифтанд?» Мубад арза дошт: «Њарчанд подшоњони 
Эрон њангоми Наврўз аз раият хирољ мехостанд, вале Наврўз 
њангоме фаро мерасид, ки ѓаллот ба даст омада буд». 
Мутаваккил гуфт: «чї тавр чунин чизе имкон дорад?» Мубад 
кайфиёти солњо ва шумори рўзњоро бо ниёзмандии онњо ба 
кабиса барои Мутаваккил баён кард ва гуфт: «эрониён њамвора 
солњоро кабиса мекарданд ва чун дини ислом омад ва салтанати 
моро аз миён бурд, кабиса таътил шуд ва ин таътил ва эњмоли 
кабиса аст, ки сабаби зиёни мардум шуда. Ва дењќонон дар ањди 
Њишом ибни Абдулмалик назди Холиди Ќасрї љамъ шуданд ва 
барои ў шарњ доданд, ки сањлангорї дар амри кабиса боиси 
зиёнњои бисёр шуда ва аз ў дархост карданд, ки як моњ Наврўзро 
ба таъхир андозад. Холиди Ќасрї аз баровардани њољати 
дењќонон шона тињї кард ва ин хабарро ба Њишом ибни 
Абдулмалики умавї навишт. Њишом посух дод, ки ман метарсам 
ин кор дар шумори насї бошад, ки Худованд фармуда «насї 
зиёдат дар куфр аст». Ва чун рўзгори Њорунаррашид расид, низ 
мардум ба даргоњи Яњё ибни Холид ибни Бармак љамъ шуданд 
ва аз ў дархост карданд, ки ду моњ Наврўзро аќиб бияндозад. Ва 
Яњё тасмим гирифт, ки њољати эшон бароварад. Вале душманони 
Баромака мањофил ташкил доданд ва гуфтанд, ки Яњё барои 
маљусият, ки кеши падаронаш буда, таъассуб харљ медињад. Ин 
буд, ки Яњё низ аз ин кор сарфи назар кард ва њамин тавр амри 
кабиса бимонд». 

Пас аз он ки суханони мубад тамом шуд, Мутаваккил 
Иброњим ибни Аббоси Савлиро ба дарбор эњзор кард ва ўро амр 
намуд бо мўбад дар бораи Наврўз њамроњї кунад ва рўзњоро 
бишуморад ва ќонуни таѓйирнопазире вазъ намояд ва аз тарафи 
Мутаваккил ба њамаи шањрњо бинависад, ки Наврўзро ба таъхир 
бияндозанд. Ва чун Иброњим ибни Аббоси Савлї бо мўбад 
нишастанд ва њисоб намуданд, бар ин азм шуданд, ки Наврўзро 
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ба њафдањум (17) бияндозанд. Ва Мутаваккил низ ин ройро 
писандид ва ба офоќу атрофи кишвар нома навиштанд, ки 
њукком низ чунин кунанд. Ва ин воќеа дар муњаррами соли 243 
њиљрї буд. Ва Буњтуриро дар ин мавзуъ чакомае аст, ки 
Мутаваккилро ба он кори бузург мадњу ситоиш карда, мегўяд: 

Иди Наврўз ба њамон ањде, ки Ардашер онро вазъ карда буд, 
баргашт. 

Ва ту ин ањдро ба њолати худ баргардонидї, бо он ки Наврўз 
пайваста саргардон буд ва вазъи собите надошт. 

Ва дар ин рўз гушоиши хирољро оѓоз намудї ва раоёро дар 
ин кор бисёр мувофаќат ва муроќабат шуда. 

Ва вазифаи онон сипосгузорї ва санохонии ту аст. Ва 
вазифаи ту адлу дод бар онон аст. 

Ва Мутаваккил кушта шуд ва натавонист ин корро ба поён 
расонад. 

 
Низ Абурайњони Берунї дар китоби «Ќонун ал-Масъудї» 

навишта аст: 
«Наврўз ба њангоме наздик ба инќилоби тобистонї, бад-он 

ваќт, ки ѓаллот омодаи бардошт мешуд, воќеъ буд ва кисроён 
бад-он њангом гушоди хирољ медоданд. Чун давлати эшон завол 
ёфт, дар иљрои кабиса эњмол шуд ва пас аз он Наврўз аз мавзеъи 
худ таѓйир кард. Ва чун њангоми бардошти ѓаллот набуд, 
дархости хирољ муљиби зиёни раоё мешуд. Мутаваккил дар ин 
бора њуш гуморд ва мавзуъро ба гуфтугў гузошт ва бар он буд, 
то Наврўзро ба мањалли он баргардонад, вале пеш аз анљоми ин 
ният кушта шуд». 

Дар таълифе, ки мо аз он ба «Рисола дар кашфи њаќиќати 
Наврўз» таъбир мекунем ва ба солњои миёни 464-467 њиљрии 
ќамарї таълиф шуда ва бо ду навиштаи дигар рўињам ба 
«Наврўзнома» шуњра аст, омада: 

«Ба рўзгори Ардашери Бобакон, ки љашни кабиса уфтод, ў 
кабиса бикард ва љашни бузург сохт ва ањднома набишт ва он 
рўз бархонд ва мардумон бар њамон ойин њамерафтанд. 

То ба рўзгори Анўширвони одил, чун айвони Мадоин тамом 
гашт, Наврўз кард ва љашн нињод ва он чи расм буд, ба љой 
овард, чунонки ойини эшон буд. Аммо кабиса накард ва гуфт: 
«ин ойин ба љо монед, то сари дарав, ки офтоб ба аввали саратон 
ояд, чи маќсуд андар нињоди Наврўз асл на ин буда аст, ки офтоб 
ба аввали саратон ояд, то он ишорат, ки Гаюмарс ва Љамшед 
карданд, аз миёна бархезад». Ин бигуфт ва беш кабиса накард.… 
то ба рўзгори Мутаваккил Ала-л-Лоњ. Мутаваккил вазире дошт 
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номи ў Муњаммад ибни Абдулмалик. Ӯро гуфт: «Ифтитоњи хирољ 
дар ваќте мебошад, ки мол дар он ваќт аз ѓалла дур бошад ва 
мардумонро ранљ мерасад. Ва ойини мулуки Аљам он буда аст, 
ки кабиса карданд, то сол ба љойи хеш бозояд ва мардумонро ба 
мол гузордан ранљ камтар расад. Чун дасташон ба иртифоъ 
расад». Мутаваккил иљобат накард ва њам бад-он љумла бимонд. 

Изуддин Абулњасан Алї ибни Муњаммад ибн ал-Асир ал-
Љазрї машњур ва маъруф ба Ибни Асир дар китоби «ал-Комилу-
т-таворих» ё «ал-Комил фї таърих», ки ба соли 628 њиљрии 
ќамарї таълифи онро ба поён бурда, зимни шарњи ваќоеъи соли 
245 њиљрии ќамарї навиштаи Муњаммад ибни Љарири Табарї 
дар китоби «Таъриху-р-русул ва-л-мулук»-ро рўнависї кардааст 
(ки ќаблан иќтибос шуд – Ќ.Р.) 

Ва охируламр Абуњилол Аскарї дар китоби «ал-Авоил» дар 
мавриди гушоиши хирољ ва нияти ал-Мутаваккил навишта аст: 

«Мутаваккил аввалин кас аз хулафост, ки чун огоњї ёфт, ки 
мардумон ба воситаи маќруз шудан ва талаф шудани амволашон 
ба њангоми гушоиши хирољ зиён мебинанд, Иброњим ибни 
Аббоси Савлиро эњзор кард ва аз вай хост, ки Наврўзро ба рўзи 
њафдањуми (17) њазирон ба таъхир андозанд. Пас, дар ин бора 
номањо навишта ва фиристода шуд… Лекин Мутаваккил пеш аз 
расидани соли нав кушта шуд. Мунтасир ба љояш нишаст ва чун 
ба мол эњтиёљ дошт, мардумонро ба њамон расми пешин ба 
гузордани хирољ водошт ва он чи Мутаваккил дар садади 
марсум доштани он буд, амалї нашуд». 

Бањоуддин Абумуњаммад Абдулљаббор Собитии Хараќї дар 
китоби «Мунтањиу-л-идрок фї таќосиму-л-афлок», ки дар њудуди 
нимаи садаи шашум таълифаш карда, навиштаааст: 

«Рўзе Мутаваккил гардишро берун рафт. Киштзорњоро дид, 
ки њанўз нарасида (мањсул ба даст наёмада) буд. Убайдуллоњ 
ибни Яњё аз ифтитоњи хирољ, он њам ба њангоме, ки њанўз мањсул 
ба даст наёмада аст ва аз зањмату гилаи мардум ва вомдор шудан 
ва ба иљбор тарки ватан карданашон сухан гуфт. Мутаваккил 
пурсид, ки оё ин дар даврони хилофати ман рух дода, ё пештар 
њам њамчунин будааст. Гуфтандаш, ки шоњони Эрон ифтитоњи 
хирољро ба њангоми Наврўз асос нињодаанд. Пас мўбадро 
хонданд ва аз чигунагии кори шоњони Эрон ба ифтитоњи хирољ 
дар Наврўз пурсиданд, ки чї гуна аст, ки дар Наврўз, ба њангоме 
ки њанўз мањсул ба даст наёмада аст, бунёни ифтитоњи хирољ 
нињодаанд. Мўбад, тавзењ дод, ки гарчи ифтитоњи хирољро дар 
Наврўз ќарор дода буданд, вале Наврўз ба воситаи иљрои кабиса 
љуз дар як њангом воќеъ намешуд. Вале пас аз истилои 
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мусалмонон бар Эрон кабиса матрук шуд (ва Наврўз ба гардиш 
даромад). 

Мутаваккил пас аз огоњї бар ин амр Иброњим ибни Аббоси 
Савлиро гумошт, то бо мўбад сухан бидорад ва пас аз вуќуф ба 
амри кабиса ќоидае барои он барќарор кунад. Пас номањое аз 
сўи вай ба умоли навоњї навиштанд, ки Наврўзро то њафдањуми 
(17) њазирон (румї) ба таъхир андозанд. Ва ин дар соли салас ва 
арбаъин ва маъотин (243) мин њиљрат ал-набї, салла-л-Лоњу 
алайњ буд. Пас Мутаваккил кушта шуд ва ин кор ба анљом 
нарасид». 

Ният ва тасмими ал-Мутаваккил Ала-л-лоњ ба таъхири 
Наврўзро Муњаммад ибни Љарири Табарї (ва ба иќтибос аз ў 
Ибни Асир низ) дар соли 245 њиљрии ќамарї навишта аст, ва њол 
он ки Абурайњони Берунї дар Осору-л-боќия ва Абдулљаббори 
Собитии Хараќї дар «Мунтању-л-идрок» … дар соли 243 њиљрии 
ќамарї ёд мекунанд. 

Дар ин сурат бояд гуфт, ё Мутаваккил пешнињоди таъхири 
Наврўзро напазируфта аст, чунонки муаллифи «Рисола дар 
кашфи њаќиќати Наврўз» њикоят мекунад, ки Наврўз дар замони 
ў ба таъхир наюфтод ва ё ин ки дар иљрои пешнињоди таъхири 
Наврўз мураддад буда аст, чароки Матаваккил Ала-л-лоњ ба 
соли 247 њиљрии ќамарї кушта шуд. Агар Мутаваккил 
пешнињоди таъхири Наврўзро мепазируфт, чанд соле фурсат 
дошт, то онро ба иљро дароварад. Ва мумкин њам њаст, ки њам 
таърихи 243 ва њам таърихи 245 ѓалат ва таърихи 246 дуруст 
бошад, ки пеш аз расидани Наврўзи соли 247 Мутаваккил кушта 
шуд. 

Муњаммад ибни Љарири Табарї дар њамон «Таъриху-р-русул 
ва-л-мулук» дар зайли ваќоеъи соли 282 њиљрии ќамарї навишта 
аст: 

«Сухан аз њодисоте, ки дар соли дувисту њаштоду дувум буд: 
Аз љумла он буд, ки Муътазид дар муњаррами ин сол дастур 

дод, ба њамаи омилон дар ноњияњо ва шањрњо нома навиштанд, 
ки хирољро аз Нийрўз, ки њамон Наврўзи аљамон аст, оѓоз 
накунанд ва онро ба рўзи ёздањуми (11) њазирон аќаб андозанд. 
Ва инро «Нийрўзи муътазидї» номиданд. Номањо дар ин боб аз 
Мавсил навишта шуд, ки Муътазид он љо буд ва номаи вай ба 
Юсуф ибни Яъќуб расид, ки бад-ў хабар дод, ки аз ин кор 
рифоњи мардум ва мулоимат бо онњоро манзур дошта ва дастур 
дода буд, номаи вайро бар мардум бихонанд, ки чунон кард… 
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Дар ин сол мардум аз он чї дар Нийрўзи Аљам мекарда 
буданд – аз пошидани об ва афрўхтани оташ ва русуми дигар 
мамнуъ шуданд». 

Масъудї дар китоби «Мураввиљу-з-зањаб ва маъодину-л-
љавњар», ки ба соли 336 њиљрии ќамарї таълифаш карда, 
менависад: 

«Мардум аз кори хирољ ва таъхири соли он нигарон буданд 
ва Муътазид онро пас овард ва шоирон дар ин боб сухан бисёр 
гуфтанд ва васфи фаровон карданд. Аз љумла, Яњё ибни Алии 
Мунаљљим гуфт: Эй эњёкунандаи шарафи асил ва 
таљдидкунандаи мулки хароб ва устуворкунандаи рукни дин – аз 
паси он ки ларзон буд – миёни шоњон чун гул миёни гулоб 
барљастаї. Ба рўзи наврўзе, ки шукру савобро бо њам дорї, хуш 
бош. Чизеро, ки пеш бурда буданд, ба тартиби дуруст овардї». 

Ин сухан низ аз ўст: Рўзи Наврўзи ту якест ва аќаб 
намемонад, њамеша ба рўзи ёздањуми њазирон меояд». 

Њамза ибни Њасани Исфањонї дар китоби «Синий мулуку-л-
арз ва-л-анбиё», ки миёни солњои 344-346 њиљрии ќамарї 
сомонаш дода, менависад: 

«Дар замони мо кабиса дар солњои искандарониёни юнонї 
ва дар солњои аъроб, ки ба солњои муътазидї номзад аст ва дар 
солњои исроилиён иъмол мешавад. 

Эрониён низ кабисаро маъмул медонистанд ва он аз оѓози 
рўзгор то инќирози Сосониён тавассути аъроб давом дошт – 
чунонки аъроби даврони љоњилиятро низ кабисае ба номи «насї» 
буд ва ислом онро мансух кард – ва пас аз ислом соли эрониён 
муддати 271 сол бе кабиса монд, то он ки Муътазид дар соли 282 
бо вазъи кабиса солро ба эътидол овард ва мардуми Ироќ низ 
онро пазируфтанд». 

Ва њам Масъудї дар китоби дигараш мавсум ба «ат-Танбењ 
ва-л-ишроф», ки ба соли 345 њиљрии ќамарї таълифи онро ба 
поён бурда, менависад: 

«Ваќте мулки эрониён бирафт ва русумашон мунќариз шуд 
ва подшоњоне, ки рубъи рўзро кабиса мекарданд, намонданд, 
айёми сол таѓйир ёфт ва наврўзашон дар муддати дувисту панљоњ 
(250) сол, то даврони Муътазид наздик ба ду моњ пеш уфтод ва 
ба њамин љињат ваќти мутолибаи хирољ, аз ваќте ки њосил ба даст 
меомад, зудтар шуд ва Муътазид ба соли дувисту њаштоду 
дувуми (282) њиљрї онро њудуди ду моњ пас бурд ва ба тартиби 
моњњои суриёнї ќарор дод, то дигар таѓйир наёбад, зеро ба 
василаи кабиса собит мемонд ва Наврўзро ба рўзи ёздањуми (11) 
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њазирон бурд, ки бад-ў мансуб шуд ва «наврўзи муътазидї» 
номида шуд». 

Њасан ибни Муњаммад ибни Њасани Ќумї дар китоби 
«Таърихи Ќум» навишта аст: 

«Дар айёму-л-ќадим хирољи Ќум њар соле дувоздањ моњ ба 
дувоздањ дафъа расонидаанд, моњи аввал фарвардин ва моњи 
охир исфандормуз, то он ки дар айёми Муътазид кабиса воќеъ 
шуд, чунонки ман баъд аз ин њикоят кунам. Чун кабиса воќеъ 
шуд, ибтидои гузордани хирољ њар сол моњи хурдод гирифтанд 
ва хатм ба моњи урдибињишт карданд. Дар ин дувоздањ моњ ба 
дувоздањ дафъа арбоби хирољ њар як хирољи худро мерасониданд 
ва уќуди маъќуда ва дастуроти мањтума, ки дар он ваќту замон 
ба номи арбоби хирољ ва љањобиза буд, нотиќанд бад-ин , ки мо 
ёд кардем. Ва њамчунин амри хирољ бад-ин дастур доир ва љоиз 
буд, то он гоњ, ки омилони Љабалу Дайлам, ба ривояти шайх 
Ќазвинї ва ѓайра њикоят карданд, ба Ќум омил шуданд, нуљуми 
хирољ дар рўзгори пешин нуњ моњ гардониданд, аввали он моњи 
урдибињишт ва охири он моњи моњи дай. Пас чун Рукну-д-давла, 
рањмату-л-Лоњ, бад-ин ноњият расид, нуљуми хирољ дањ моњ 
гардонид, авали он моњи урдибињишт ва охири он моњи бањман 
ва амру дастури хирољ чанд гоњ бар ин минвол буд, то он замон, 
ки соњибу-л-љалил кофиу-л-кифот Абулќосим Исмоил ибни 
Аббод, айдуллоњ дар ваќти вазорати ў мар Рукну-д-давла, 
рањмату-л-Лоњ ва Фахру-д-давла, айдуллоњ ба Ќум расид, нуљуми 
хирољ дувоздањ моњ гардонид, авали он моњи хурдодмоњ – ба 
расми Муътазид – ва ин маънї дар салас ва сабъин ва саласмоа 
(373) буд. Пас арбоби хирољ бад-ин дастур ва ќонун хурраму 
шодмона ва мунтафеъ гаштанд ва басе Мавлоно соњибу-л-љалил 
кофиу-л-кифот Абулќосим Исмоил ибни Аббодро сано ва дуо 
гуфтанд… 

Пас, чун хилофат ба Муътазид расид ва ў халифа шуд, 
Убайдуллоњ ибни Сулаймон интизор мекашид ва чашм медошт, 
то Муътазид дар баъзе мутаназзињот маљлис созад ва ваќт хуш 
бувад ва ин њикояту ќисса ба самъи халифа бирасонад. Ва ин 
њама аз эњтимоми Убайдуллоњи вазир буд дар бораи раият ва 
њоли эшон, то рўзе аз рўзњо Муътазид дар баъзе аз мутаназзињот 
маљлис сохт. Вазир фурсат ѓанимат донист, њикояти раият ва 
харобии эшон ба сабаби таъхири идроки ѓаллот аз ваќти додани 
хирољ ба арз расонид ва њамон њикоят, ки бо Муътамид гуфта 
гуфта буд, ба њазрати Муътазид боз ронд. Пас, Муътазид 
фармуд: «њилат ва тадбир чист дар он ки истифтоњ ва ифтитоњи 
хирољ дар ваќти идроки ѓаллот бувад, чи хирољ бар ѓаллот ва 
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иртифоъ аст». Пас, Убайдуллоњи вазир њисоб кард ва бисёр 
фикру андеша намуд. Ва њол он ки аз он сол боз, ки кабиса тарк 
карда буданд, то аснатин ва самонин ва маъотини (282) њиљрия 
дувисту чињил сол гузашта буд. Пас, Убайдуллоњи вазир фармуд, 
ки «вазифа он аст, ки мо ду моњ вопас гузорем ва расми ифтитоњ 
бар моњи суриёниён нињем, то абад бар як њол бимонад ва 
мутаѓаййир нагардад, зеро ки эшон кабисаи рубъ муътабар 
медоранд ва риояти он менамоянд». Пас, ду моњро вопас 
гузоштанд то рўзи аввали (1) моњи хурдод то санаи арбаъ ва 
ситтин ва маъотини (284) яздиљурдия ва он рўзи чањоршанбе буд, 
сездањ (13) рўз аз моњи рабиъу-л-охир гузашта лисанати аснатин 
ва самонин ва маъотини (282) њиљрия. Рўзро «Наврўзи 
Муътазид» ном карданд, ба сабаби вазъ кардани ў истифтоњ ва 
ибтидои хирољ дар ин рўз ва бифармуд, то дар девонњо 
бинавиштанд ва сабт намуданд ва номањо навиштанд, бад-ин 
дастур аз зањмати хирољ аз ваќти ибтидои истифтоњ гузордан ва 
вазъ ба уммол ва коркунони дигар шањрњо ва њол он ки он рўз 
офтоб дар ављи худ буд. 

Пас, ба баракати Убайдуллоњи вазир ва эњтимоми ў дар 
бораи раият ва мардум бад-ин дастур аз зањмати таъхири хирољ 
аз ваќти ибтидои истифотоњ гузордани он халос ёфтанд. Ва ин 
расму дастур бад-ин ќоида ва ќонун бимонд, ва-л-Лоњу аълам ва 
ањкам». 

Абурайњон Муњаммад ибни Ањмад Берунї, дар китоби «ат-
Тафњим лиавоили саноъату-т-танљим» менависад: 

«Аз паси ў (ал-Мутаваккил Ала-л-Лоњ) халифаеро андар ин 
шуѓл ( ба таъхир андохтани гушоди хирољ) набуд, магар 
Муътазидро, ки ўро љуз ин њиммат набуд. Пас Наврўзро ба 
ёздањуми (11) рўзи њазирон бурд. Ва дигар моњњои порсї ва он чи 
андар он аст аз рўзгорњо, ба њасби Наврўз аз пас бурда шуд. 

Чун суриёниён соли хеш кабиса кунанд, мустариќаи 
Муътазид низ шаш (6) рўз мешавад андар он сол». 

Ва њам Абурайњони Берунї дар китоби «Осору-л-боќия ан 
ќуруну -л-њолия» (ба тарљумаи марњум Акбари Доносиришт) 
навишта аст: 

Ањли Ќустантания ва Искандария - чунончи Совун дар зиљи 
худ баён карда – ва дигар румиёну суриёниён ва калдониён ва 
ањли Миср дар замони мо ва онон, ки ба ройи Муътазид њастанд, 
солашон шамсї аст ва ба таќриб сесаду шасту панљ рўз ва рубъи 
рўз бошад, соли худро сесаду шасту панљ рўз гардониданд ва ин 
чањорякњоро дар чањор сол ба њам мулњаќ мекунанд ва як рўз 
ташкил медињанд ва он солро соли кабиса мегиранд». 
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«Байнуттаърихайни таърихи яздигурдї ва таърихи 
муътазидї 96055 рўз аст. Моњњои таърихи муътазидї форсї ва 
солњои он румї аст». 

«Таърихи Ањмад ибни Талња амиралмуъминин Муътазид 
Биллоњ ба солиёни румї ва моњњои форсї аст, вале ба маъхази 
дигар ва ин таърих њар чањор сол як рўз кабиса мешавад». 

«Муътазид ба љойи Мутаваккил нишаст ва пас аз он ки 
кишварро аз вуљуди ёѓиву тоѓї пок кард ва фурсате ёфт, ки ба 
умури раият саркашї кунад, муњимтарин чизе, ки ба назари ў 
расид, амри кабиса буд, ки бояд онро ба итмом расонад. Ва 
Муътазид монанди Мутаваккил тасмим гирифт, ки Наврўзро ба 
таъхир андозад. Љуз он ки миёни Мутаваккил ва Муътазид ин 
фарќ њаст, ки Мутаваккил миёни соле, ки дар ў буд ва соли 
аввали подшоњии Яздигурдро гирифт ва Муътазид миёни 
солеро, ки дар ў буд ва солеро, ки подшоњї аз дасти эрониён ба 
њалокати Яздигурд берун рафт, ё худи Муътазид бар ин гумон 
буд ва ё дигар ашхосе, ки ин кор ба дасти эшон шуд, ки эрониён 
аз замони њалокати Яздигурд кабисаро эњмол кардаанд. Ва ин 
муддатро дувисту чињилу се сол ёфтанд, ки сањми он аз арбоъ 
шаст рўзу касре хоњад буд. Муътазид ин шаст (60) рўзро бар 
Наврўзи соли худ бияфзуд ва онро охири ин айём донист ва он 
аввал рўзи (1) хурдодмоњи он сол буд ва рўзи чањоршанбе ва 
мувофиќ бо ёздањуми (11) њазирон. Сипас Наврўзро ба солњои 
румї бурданд, то он ки њар ваќт румиён шуњури худро кабиса 
мекунанд, Наврўз низ кабиса шавад. 

Он кас, ки тавлияти ин корро ўњдадор буд ва ба поён 
расонид, Абулќосим Убайдуллоњ ибни Сулаймон ибни Вањаб 
буд… 

Агарчи дар ин кор бисёр диќќат намуданд, вале Наврўз ба 
кабисае, ки истењќоќ дошт, нарасид, зеро эрониён њафтод сол 
пештар аз Яздигурд кабисаи худро эњмол карда буданд ва дар 
замони Яздигурд ибни Шопур ду моњ кабиса карда буданд, як 
моњ барои ин ки сол бояд ба таъхир уфтад, ки вољиб буд, 
чунонки хоњем гуфт ва як моњ њам барои оянда, то он ки замони 
дарозе аз кабиса дилосуда бошанд ва чун аз солњое, ки миёни 
Яздигурд ибни Шопур ва Яздигурди Шањриёр саду бист сол кам 
кунем, ба таври таќриб, на ба тањќиќ, њафтод сол хоњад монд, 
зеро таворихи эрониён бисёр маѓшуш аст ва њиссаи ин њафтод 
сол њафдањ рўз мешавад. Пас бояд мутобиќи ќиёс бисту њашт рўз 
ба таъхир уфтад, на шаст рўз, то он ки дар натиља Наврўз дар 
бисту њаштуми њазирон бошад, валекин шахсе, ки ин корро 
ўњдадор буд, чунин гумон кард, ки равиши эрониён дар кабиса 
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монанди равиши румиён аст, ин буд, ки бар тибќи ин гумони 
ѓалат оѓози њисоби худро аз заволи мулки эшон гирифт, бо он ки 
њаќиќати амр чунин нест. Ва мо онро ба таври машруњ баён 
кардем». 

«Таркиби моњњои муътазидї биайна монанди моњњои форсї 
аст, валекин номи рўзњое, ки дар моњи форсї аст, дар шуњури 
Муътазид истеъмол намешавад, чи айёме ки бар солњои 
муътазидї лоњаќ кардаанд, дар њар чањор сол як рўз кабиса 
мешавад… Кабисаи солњои муътазидї монанди солњои Рум ва 
суриёнї аст». 

«Дар таърихи Муътазид Биллоњ бояд… аз фарвардинмоњ 
оѓоз кунем, то ба озармоњ бирасем ва агар сол кабиса бошад, 
яънї ду рубъ аз чањорякњо монда бошад, чунонки дар таърихи 
Искандар буд, шаш рўз аз он илќо кунем ва агар кабиса 
набошад, панљ рўз барои он илќо мекунем 

Ва дар ин таърих Нийрўз њамвора бо рўзи ёздањуми њазирон 
барои амале, ки дар пеш гуфта шуд, мувофиќ мешавад». 

Дар зимни тавќеъот ва аъёди Рум дар «Зиљи муфрад», ки 
онро Муњаммад ибни Айюб Њосиби Табарї дар авохири садаи 
панљум ё авоили садаи шашуми њиљрї фароњам оварда, омада 
аст: 

«Тавќеъот ва аъёди Рум… Нийруз ал-Муътазид, ёздањуми 
њазирон». 

Дар китоби «Муљмалу-т-таворих ва-л-ќисас» омада аст: 
«Солњои шамсиро њамчунин чун бисёр бигзарад, ба кабиса 

њољат уфтад, ки андар њар чањор сол як рўз тафовут кунад ва 
андар солњои искандарї кабиса кардаанд ва дар ислом ба 
рўзгори Муътазид, њамчунон ва шарњи он дароз аст». 

«(Муътазид) Наврўз бинњод, ки онро дар таќовим «Нийрузи 
муътазидї» нависанд, то одати Наврўз ва ифтитоњи хирољ 
кунанд ва наврўзи ќадим мансух шуд ва кабиса фармуд кардан 
дар айёми хеш, ки бисёр тафовут уфтода буд дар њисоб ва њанўз 
он кабиса мустаъмал доранд». 

Ва охируламр, Бањоуддин Абумуњаммад Абдулљаббори 
Собитии Хараќї дар китоби «Мунтањиу-л-идрок фї таќосим ал-
афлок» навишта аст: 

«… ал-Муътазид Биллоњ, ки њамоно Абулаббос Ањмад ибн 
ал-Муваффаќ ал-Мутаваккил аст, муњимтарин амрро мавзуъи 
кабиса ва таъхири Наврўз ќарор дод ва дастур фармуд, то 
мулоњиза кунанд ва бибинанд, байни соле, ки кабиса тарк шуда, 
то он сол чї муддат гузашта аст. Пас он муддатро дувисту чињил 
сол ва сањми он солњо аз кусурро шаст рўз ёфтанд. Пас дастур 
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дод, ки ин шаст рўзро аз аввали фарвардинмоњ бишуморанд, ба 
аввали хурдодмоњ расиданд. Ва инчунин Наврўзро дар аввали 
хурдодмоњ (яздигурдї) ќарор доданд. Ва ин воќеъа дар рўзи 
чањоршанбе санаи маъотин ва арбаъ ва ситин (264) ли Яздиљурд 
ибн Шањриёр ва салас ушр (13) лайлат халат мин шањри рабиъ 
(у-л-охир) санат маъотин ва аснатин ва самонин (282) лињиљрат 
ва явм улњоди ашр (11) мин њазирон санат алиф ва маъотин ва 
ситт лил-Искандар буд». 

Љуз манобеъи куњан, ки ёдкарди онњо аз таќвими 
Муътазидиро овардам, манобеъи дигаре бо шарњњои кўтоњ ва 
баланд дар бораи таќвими муътазидї низ ба даст аст, њамчун 
«ал-Комил фї- т-таърих», «Таљорибу-с-салаф», «Таърихи 
гузида», «Хутути Маќризї», «ал-Бидояту-л-нињоят», «Китобу-л-
авоил», «Таърихи Абулфидо», … ки нуктаи муњимме, ки ба кори 
шинохти бештару даќиќтари таќвими муътазидї биёяд, 
надоранд ва ёди машруњањои онњо такрори касалкунандаи 
матолибе хоњад буд, ки аз манобеи куњан ёд шуд. 

 
Акнун бо таваљљуњ ба ривоёт ва мадорике, ки аз мутуни 

куњан нисбатан ба ашбоъ наќл шуд, огоњињомон аз мухтассоти 
таќвими муътазидиро хулоса мекунем: 

1.Таќвиме, ки ба дастур ( ва ё дар замони ал-Муътазид 
Биллоњ (халифаи Аббосї) бо ба таъхир андохтани Наврўзи 
яздигурдї ба муддати ду моњ таъсис шуд, ба «таќвими 
муътазидї» машњур аст («ат-Танбењ ва-л-ишроф») 

2. Теъдоди моњњо ва теъдоди рўзњои њар моњ ва љойи 
андаргоњ дар таќвими муътазидї њамчун моњњо ва рўзњои 
таќвими яздигурдї аст, ки фаќат рўзњои моњњо ва андаргоњ ном 
надоранд («Осору-л-боќия…») Дар ин сурат њар соли таќвими 
муътазидї 12 моњ (аз фарвардин то исфандормуз) дорад, ки њар 
моњ 30 рўз аст ва як андаргоњ дар миёни моњњои њаштум ва нуњум 
(миёни моњњои обон ва озар) дорад. 

3. Њар соли таќвими муътазидї њамчун њар соли таќвими 
искандарї 365 шаборўз ва рубъи шаборўз (365/25) дорад 
(«Осору-л-боќия…»). 

4. Таќвими муътазидї њамчун таќвими искандарї њар чањор 
сол муъодили як рўз кабиса мешавад («Осору-л-боќия…») . 

5. Соли макбуси муътазидї мутобиќи соли макбуси 
искандарї аст («Осору-л-боќия…»), яънї њамон сол, ки таќвими 
искандарї кабиса шавад, таќвими муътазидї низ кабиса хоњад 
шуд. 
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6. Дар таќвими муътазидї дар солњои одї (ѓайримакбус) 
теъдоди рўзњои андаргоњро 5 рўз ва дар солњои макбус 
андаргоњро (бо як рўзи изофа ба унвони кабиса) 6 рўз мегиранд 
(«ат-Тафњим», «Осору-л-боќия», «Муљмалу-т-таворих ва-л-
ќисас») 

7. Рўзи аввали фарвардинмоњи соли муътазидї ба «Наврўзи 
муътазидї» номзад аст («Таъриху-р-русул ва-л-мулук», «ат-
Танбењ ва-л- ишроф», «Таърихи Ќум», «Зиљи муфрад», 
«Муљмалу-т-таворих ва-л -ќисас»). 

8. Наврўзи муътазидии соли аввали таќвими муътазидї (рўзи 
мабдаъ) рўзи чањоршанбе будааст («Таърихи Ќум», «Осору-л-
боќия…», «Мунтањиу-л-идрок»). 

9. Таќвими муътазидї дар соли 282 њиљрии ќамарї таъсис 
шуда аст («Таъриху-р-русул ва-л-мулук», «Мураввиљу-з-зањаб», 
«Синий мулуку-л-арз ва-л-анбиё», «ат-Танбењ ва-л-ишроф», 
«Таърихи Ќум»). 

10. Наврўзи муътазидии соли авали таќвими муътазидї (рўзи 
маьдаъ) мутобиќи рўзи 13 моњи рабиъу-л-охири соли 282 њиљрии 
ќамарї буда аст («Таърихи Ќум», «Мунтањиу-л-идрок»). 

11. Наврўзи муътазидии соли аввали таќвими муътазидї 
(рўзи маьдаъ) мутобиќи рўзи аввали хурдодмоњи яздигурдї 
(«Таърихи Ќум», «Осору-л-боќия…», «Мунтањиу-л-идрок»…) аз 
соли 264 яздигурдї буда аст («Таърихи Ќум», Мунтањиу-л-
идрок»…) 

12. Наврўзи муътазидии соли аввали таќвими муътазидї 
(рўзи маьдаъ) мутобиќи 11 моњи њазирони соли 1206 искандарї 
будааст («Таъриху-р-русул ва-л-мулук», «ат-Танбењва-л-
ишроф»,«ат-Тафњим…», «Осору-л-боќия…», «Зиљи муфрад», 
«Мунтањиу-л-идрок»). 

13. Байнуттаърихайни мабдаъи таќвими муътазидї ва 
мабдаъи таќвими яздигурдї 96055 рўз аст («Осору-л-боќия…»). 

Дар бораи бархе аз мутун ва хулосањои ёдшуда дар боло 
тавзењ дињам (бо ин тазаккур, ки ќавоиди татбиќи таќвимњои 
искандарї, њиљрии ќамарї ва яздигурдї ба якдигарро дар китоби 
«Зиљи малик» ба тафсил шарњ додаам). 

*Дар матни чопии китоби «Таърихи Ќум» соли њиљрии 
ќамарї, ки таќвими муътазидї дар он сол таъсис шуд, «санат 
аснатин ва самонин ва моъия», яънї соли 182 омада аст. 
Пайдост, ки ин як ѓалатї китобатї аст ва бо иноят ба банди 9 
хулосаи боло «санат аснатин ва самонин ва маъотин», яънї соли 
282 дуруст аст. 
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Дар њамин тика аз китоби «Таърихи Ќум» соли яздигурдї, ки 
таќвими муътазидї дар он сол таъсис шуд «санат арбаъ ва 
самонин ва маъия», яънї соли 184 омада аст. Пайдост, ки ин низ 
як ѓалати китобатї аст, ки бо иноят ба байнуттаърихайни 
мабдаъи таърихи муътазидї ва мабдаъи таќвими яздигурдї, ки 
дар банди 13 хулосаи боло ёд шуд, сањењи он «санат арбаъ ва 
самонин ва маъотин», яънї соли 284 яздигурдї аст. Таъйиди 
дигар бар ин тасњењ он ки, њамчунон ки дар машруњаи китоби 
«Осору-л-боќия…» гузашт, «Муътазид миёни солеро, ки дар ў 
буд ва солеро, ки подшоњї аз дасти эрониён, ба њалокати 
Яздигурд, берун рафт, гирифт… ва ин муддатро 243 сол ёфтанд». 
Соли њалокати Яздигурдро 20 сол пас аз соли аввали салтанати 
Яздигурд, яънї соли 21 таќвими яздигурдї мањсуб медоштанд, 
лињозо 243 сол пас аз њалокати Яздигурд хоњад шуд 264 (= 243 
+21) яздигурдї. Таъйиди муљаддад барои тасњењи «Таърихи 
Ќум» низ он ки агар рўзи 13 рабиъулохири соли 282 ба унвони 
рўзи мабдаъи таќвими муътазидиро, ки дар банди 10 хулосаи 
боло ёд шуд, бо таќвими яздигурдї татбиќ дињем, мутобиќи соли 
264 яздигурдї хоњад гардид. Љуз инњо Абурайњони Берунї дар 
китоби «ал-Ќонуни Масъудї» мутазаккири њамин соли 264 
яздигурдї шуда аст. Ва чунонки гузашт, Абдулљаббор Собитии 
Харакї низ соли яздигурдии таъсиси таќвими муътазидиро соли 
264 яздигурдї ёд карда аст. 

*Рўзи 13 моњи рабиъулохир (банди 10 хулосаи боло) дар 
китоби «Мунтањиу-л-идрок» чунин омада аст: «саласа ушр 
лайлат халат мин шањру рабиъу-л-аввал…», яънї ки ба љойи 
«рабиъу-л-охир» «рабиъу-л-аввал» омада аст. Ба манзури тањќиќ 
«рўзи чањоршанбеи 1 хурдодмоњи соли 264 яздигурдї (банди 11 
хулосаи боло)-ро бо таќвими њиљрии ќамарї мутобиќат медињем. 
Натиља он ки 1 хурдодмоњи соли 264 яздигурдї мутобиќи рўзи 13 
рабиъу-л-охири соли 282 њиљрии ќамарї будааст. Дар ин сурат 
«рабиъу-л-аввал» ба љойи «рабиъу-л-охир» дар матни 
дастнавишти китоби «Мунтањиу-л-идрок…» як ѓалати китобатї 
аст. 

*Ба манзури тањќиќи сињњати хулосаи истихрољшуда аз 
мутун рўзи 13 рабиъу-л-охири соли 282 њиљрии ќамарї (мазкур 
дар банди 10 хулосаи боло)-ро бо таќвими яздигурдї, ё рўзи 
аввали хурдодмоњи соли 264 яздигурдї (мазкур дар банди 11 
хулосаи боло)-ро бо таќвими њиљрии ќамарї мутобиќат медињем. 
Натиља он ки 13 моњи рабиъу-л-охири соли 282 њиљрии ќамарї 
мутобиќ будааст бо рўзи чањоршанбеи 1 хурдодмоњи соли 264 
яздигурдї. 
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* Он соли искандарї, ки таъсиси таќвими искандарї дар он 
воќеъ шуд, дар матни дастнавишти «Мунтањиу-л-идрок…» 
«санат алиф ва маъотин ва ситт ва ситин», ёънї соли 1266 омада 
аст, ки албатта як хатои чашмї, ё як ѓалаи китобатї аст. Ба 
манзури ташхиси соли таќвими искандарии мутобиќ бо соли 
аввали таќвими муътазидї, рўзи чањоршанбе 13 моњи рабиъу-л-
охири соли 282 њиљрии ќамарї, ё рўзи чањоршанбеи 1 
хурдодмоњи соли 264 яздигурдиро бо таќвими искандарї татбиќ 
медињем. Натиља он ки рўзи чањоршанбеи 13 моњи рабиъу-л-
охири соли 282 њиљрии ќамарї= рўзи чањоршанбеи 1 хурдодмоњи 
соли 264 яздигурдї = рўзи чањоршанбеи 11 моњи њазирони соли 
1206 искандарї. яънї таќвими муътазидї дар соли 1206 
искандарї таъсис шуда аст. 

* Ба манзури ёфтани татобуќи фаслии таќвими муътазидї 
њар як аз моњњои рабиъу-л-охири соли 282 њиљрии ќамарї, ё 
хурдодмоњи соли 264 яздигурдї, ё моњи њазирони соли 1206 
искандариро ба таќвими эътидолї мутобиќат медињем. Натиља 
он ки моњи рабиъу-л-охири соли 282 њиљрии ќамарї= 
хурдодмоњи соли 264 яздигурдї= моњи њазирони соли 1206 
искандарї = бурљи саратон (чањорумин бурљи соли эътидолии 
бањорї). 

Дар «Рисола дар кашфи њаќиќати Наврўз» омада аст: 
«Ба рўзгори Муътазид, вазири вай Абулќосим ибни 

Сулаймон ибни Вањаб њоли кабиса бозронд. Иљобат кард ва 
кабиса фармуду офтобро аз саратон ба фарвардин боз оварданд 
ва мардумон дар роњат уфтоданд ва он ойин бимонд». 

Пайдост, ки ин тика аз «Рисола дар кашфи њаќиќати Наврўз» 
ба љузъе тасњењ эњтиёљ дорад, чаро ки «офтоб»-ро наметавон ба 
ихтиёри одамиён (њатто, агар он одам Муътазид Биллоњ – 
халифаи аббосї бошад!) пасу пеш бурд ва бурљи саратон низ аз 
љояш, ки чањорумин бурљ аз эътидоли бањорї аст, такон 
намехўрад. Фаќат «фарвардин» аст, ки ба интихоби одамиён 
мумкин аст пасу пеш биравад. Дар ин сурат, иборати дуруст 
«…кабиса фармуд ва фарвардинро ба саратон бозоварданд…» 
хоњад буд. 

Лињозо, агар фарвардинмоњи соли муътазидї дар бурљи 
саратон ќарор бигирад, мутобиќати дигар моњњои соли 
муътазидї бо дигар буруљи соли эътидоли бањорї ба шарњи 
љадвали зер хоњад шуд.  
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*Чунончи дар банди 5 хулосаи боло гузашт, соли макбуси 
муътазидї мутобиќи соли макбуси искандарї аст. Яънї њамон сол, 
ки таќвими искандарї кабиса шавад, таќвими муътазидї низ 
кабиса хоњад шуд. Дар ин сурат бо иноят ба бандњои 2 ва 12 
хулосаи боло ва тавзење, ки дар мавриди соли таќвими искандарї 
дода шуд: 

1 фарвардини соли 1 муътазидї то 30 исфандормузи соли 1 
муътазидї = 11 њазирони соли 1206 искандарї то 10 њазирони соли 
1207 искандарї 

1 фарвардини соли 2 муътазидї то 30 исфандормузи соли 2 
муътазидї = 11 њазирони соли 1207 искандарї то 10 њазирони соли 
1208 искандарї 

1 фарвардини соли 3 муътазидї то 30 исфандормузи соли 3 
муътазидї = 11 њазирони соли 1208 искандарї то 10 њазирони соли 
1209 искандарї 

1 фарвардини соли 4 муътазидї то 30 исфандормузи соли 4 
муътазидї = 11 њазирони соли 1209 искандарї то 10 њазирони соли 
1210 искандарї 

Чунонки мулоњиза мешавад, њар соли муътазидї бо ду соли 
ноќисаи искандарї (таќрибан чањор моњи охирї аз як сол ва њашт 
моњи аввалї аз соли баъд) мутобиќат дорад. Ба иборати дигар, 
агар соли аввалии искандарии мутобиќ бо соли муътазидиро соли 
А искандарї биномем, соли искандарии баъдии мутобиќ ба њамон 
соли муътазидї соли А+1 искандарї хоњад буд ва чун таќвими 
искандарї дар моњи «шабот», ки моњи панљуми соли искандарї аст, 
кабиса мешавад, пас таќвими муътазидї дар он соле кабиса 
мешавад, ки соли А+1 искандарии мутобиќ бо он соли муътазидї 
кабиса шавад. 

Дар мутобиќатњои боло миёни солњои 1206 то 1210 искандарї 
соли 1208 искандарї макбус аст (0 + (4х 302 )= 1208). Дар ин сурат 
соли 2 муътазидї (ки моњи шаботи соли 1208 искандарии мутобиќ 
бо соли муътазидии кабиса аст) макбус хоњад буд. Лињозо, гўем: 
дар таќвими муътазидї, дар як давраи чањорсола солњои аввал, 
севум ва чањорум одї (ѓайримакбус) ва соли дувум макбус аст. Пас, 
барои ташхиси одї, ё макбус будани соли муътазидї, соли 
муътазидиро бар адади чор таќсим мекунем, чунончи боќимондаи 
ин таќсим яке аз аъдоди 1, 3 ва 0 (сифр) бошад, он соли муътазидї 
одї ва чунончи боќимондаи ин таќсим адади 2 бошад, он соли 
муътазидї макбус хоњад буд. Масалан соли 14 муътазидї як соли 
макбус аст ( 14+ (3х4)+2) ва соли 17 муътазидї як соли одї аст (17= 
(4х4)+1). 
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Абурайњони Берунї дар китоби «Осору-л-боќия…» навишта 
аст: «шиносоии кабиса дар солњои муътазидї бад-ин тариќ аст, ки 
аз солиёни томи он чањорњоро илќо мекунем, чунончи чизе боќї 
намонд, пас он сол кабиса аст ва агар боќї бимонд (он сол) кабиса 
нест». 

Арз мекунам ин ќавли Абурайњони Берунї аз бун нодуруст аст. 
Чаро ки агар соли ноќисаи муътазидї, масалан соли 17 бошад, 
солњои томаи он 16 (=17-1) хоњад шуд ва бино ба ќавли Берунї, чун 
њосили таќсими ин солњои томмаи муътазидї бар адади 4 сифр 
хоњад шуд (яънї ба таъбири Берунї «чизе боќї намонд»), пас соли 
17 муътазидї соле макбус аст ва њол он ки соли 17 муътазидї як 
соли одї (ѓайримакбус) буда аст. Берунї дар китоби дигараш «ал-
Ќонуни Масъудї» њамин ѓалаткориро ба ваљњи дигаре такрор 
кардааст. Ӯ бар ин аст, он соли суриёнї, ки нахустин обонмоњ 
(муътазидї) дар он воќеъ шуд, кабиса шуд, лињозо соли аввали ин 
таърих (муътазидї)-ро кабиса карданд ва њол он ки соли аввали 
муътазидї макбус набуда аст. Зоњиран, иллати ин ѓалаткорињои 
мукаррари Абурайњони Берунї ба воситаи адами тавоноии 
ташхиси сол ё солњои макбуси искандарї (суриёнї) аст. Берунї аз 
ин «алломагињо» фаровон дорад. 

 
Сафњањои 130 -167. Њамза ибни Њасани Исфањонї дар китоби 

«Синий мулуку-л-арз ва-л-анбиё», ки дар њудуди соли 350 њиљрии 
ќамарї таълиф карда, муддати аморати умарои Хуросон аз 
аморати Абумуслим дар соли 137 њиљрии ќамарї то аморати 
Абдулмалик ибни Нуњ ба соли 344 њиљрии ќамариро сахт муъљаз ва 
мухтасар оварда аст, ки албатта бо шарњу басте, ки Гардезї дар 
«Зайну-л-ахбор» дода, шоистаи муќоиса аст. Барои њусули имкони 
чунин муќоисае шарњи аморати умарои Хуросон дар «Синий 
мулуку-л-арз в-ал-анбиё»-ро ба тарљумаи марњум Љаъфари Шиор 
мулоњиза фармоед: 

«Маќарри умарои Хуросон аз оѓози њукумати араб дар он љо 
то кунун се шањр буда аст: Марв, Нишобур ва Бухоро. Шањри 
Марв то њангоме ки Абдуллоњ ибни Тоњир аморати Хуросон ёфт ва 
ба Нишобур нишаст ва сипас ба Марв омад, дорулимора буд, Он 
гоњ Нишобур дорулимора гашт, то њангоме ки Исмоил ибни Ањмад 
ибни Асади Сомонї билоди Тоњирро ба даст гирифт ва дар Бухоро 
нишаст. 

Абумуслими Хуросонї. Абумуслим, ки интиќолдињандаи 
њукумат ба банї Аббос буд, дар нимаи моњи рамазони соли 129 дар 
Хуросон зуњур кард ва дар рўзи душанбеи нимаи рабиъу-л-аввали 
соли 130 ба дорулимораи Марв омад. Он гоњ Абуљаъфар (Мансур) 
бародари халифа барои паймон гирифтан аз ў ва пайравонаш 
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назди ў расид ва сипас бозгашт. Дар ѓурраи моњи рамазони соли 
136 Абумуслим ба Ироќ рањсипор шуд, то дар шањри Анбор назди 
Саффоњ равад. Ва дар њамин сол озими њаљ шуд ва Абуљаъфар низ 
њаљ кард ва дар соли мазкур Саффоњ даргузашт. 

Абуљаъфар пас аз њаљ ба Ироќ омад ва Абумуслимро ба 
муќобала бо аммаш Абдуллоњ ибни Алї равона кард. Ва ин ба 
соли 137 буд, аммо рўзи сешанбеи шашуми љумоди-л-охири соли 
137 Абдуллоњ шикаст хўрд. 

Он гоњ Абумуслим дар моњи раљаб ба Хуросон бозгашт ва рўзи 
панљшанбеи шаби сездањуми шаъбон ба Њулвон фуруд омад. Дар 
ин њангом фиристодагони Абуљаъфар Мансур назди ў омаданд ва 
вай ба сўйи Мансур њаракат кард ва дар шомгоњи сешанбе панљ рўз 
монда аз шаъбон ба Мадоин расид ва рўзи чањоршанбе чањор рўз 
монда аз шаъбон ба дасти Мансур кушта шуд. 

Абудовуд Холид ибни Иброњим. Мансур пас аз куштани 
Абумуслим ба Абудовуд Холид ибни Иброњими Зуњлї, ки дар 
Тухористон буд, нома навишт ва аморати Хуросон бад-ў дод. 
Холид рањсипори Марв шуд ва рўзи душанбеи њафтуми моњи 
шавволи соли 137 бад-он љо расид ва то њангоми марг, ки дар рўзи 
љумъаи њафтуми моњи рабиъу-л-аввали соли 140 итифоќ уфтод, он 
љоро ба даст дошт. 

Абуасом ибни Салим. Пас аз Холид соњиби шуртаи Хуросон 
Абуасом Абдуррањмон ибни Салим аморати Хуросон ёфт ва як 
солу 6 моњ њукумати он љоро ба даст дошт. 

Абдулљаббор ибни Абдуррањмон. Сипас Абдулљаббор ибни 
Абдуррањмони Азадї амири Хуросон шуд ва рўзи шанбеи 
чањордањуми моњи рабиъу-л-охири соли 142 ба Марв омад ва 
Њозим ибни Њузайма дар ин њангом ба Забадонќон буд. 
Абдулљаббор нофармонї кард ва гуноњони бузургеро муртакиб 
шуд. Мањдї, ки валиањд буд, ба Нишобур омад ва Њозимро ба сўйи 
Абдулљаббор фиристод, ки ўро гирифт ва назди Мањдї овард. 
Мањдї вай (Њозим)-ро аморати Марв дод ва худ ба Рай бозгашт ва 
то соли 144 дар он љо иќомат кард. Сипас ба Баѓдод ва бори дигар 
ба соли 146 ба Рай бозгашт ва то соли 151 дар он љо монд. Он гоњ 
ба Баѓдод омад ва писараш Њодиро ба соли 167 ба Гургон 
фиристод. 

Њозим ибни Њузайма. Њозим рўзи панљшанбеи ёздањуми 
рабиъу-л-аввал ба Марв рафт. 

Абуавн. Пас аз Њозим аморати Хуросон ба Абуавн 
Абдулмалик ибни Язид расид. Вай ба соли 146 ба Марв омад ва 
муддати 6 сол дар он љо монд. 

Абумолик. Дигар аз умарои Хуросон Абумолик Усайд ибни 
Абдуллоњи Хузоъї буд, ки аз љониби Мансур аморат ёфта буд ва аз 
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Мањдї низ комилан фармон мебурд. Дар рамазони соли 149 ба 
Марв омад ва то моњи зу-л-њиљљаи соли 150, ки соли маргаш буд, 
бад-он љо вилоят дошт. 

Њозим ибни Њузайма. Сипас бори дигар Њозим аморат ёфт ва 
ба соли 151 ба Лиѓория рањсипор шуд. 

Њумайд ибни Ќањтаба. Пас аз вай Њумайд ибни Ќањтаба аморат 
ёфт ва рўзи сешанбеи шаби дувуми шаъбони соли 151 ба Марв 
омад ва то њангоми марг, яънї аввали шаъбони соли 159 аморати 
Хуросон дошт. 

Абдуллоњ ибни Њамид. Сипас ба Абдуллоњ ибни Њамид фармон 
навиштанд ва ў муддати 6 моњ дар Хуросон аморат ёфт. 

Абуавн. Пас аз Абдуллоњ бори дигар Абуавн амири Хуросон 
шуд. Он гоњ писараш Абдуллоњ ибни Абиавн рўзи душанбеи нимаи 
сафари соли 160 назди ў омад. 

Маъоз ибни Муслим. Сипас Маъоз ибни Муслим вилоят ёфт ва 
лашкар ба љанги Муќаннаъ фиристод ва Салм ибни Солимро рўзи 
панљшанбе њафт рўз монда аз рабиъу-л-охири соли 161 аз љониби 
худ ба Марв гусел дошт. Ва пас аз он Маъоз дар моњи љимоди-л-
аввал бад-он љо расид. 

Зуњайр ибни Мусаййаб. Пас аз Маъоз Зуњайр ибни Мусаййаби 
Заббї амири Хуросон шуд ва ба рўзи сешанбе севуми љумоди-л-
охири соли 163 ба Марв омад. 

Фазл ибни Сулаймон. Сипас Фазл ибни Сулаймон Абулаббоси 
Тўсї ба аморат расид. Нахуст Саъид ибни Бушр ба љонишинии ў 
рўзи душанбе панљ рўз монда аз муњаррами соли 166 ба Марв омад 
ва сипас худи Фазл рўзи душанбеи панљуми рабиъулаввал бад-он 
љо расид. Марги Мањдї ва Њодї ба њангоми аморати вай иттифоќ 
уфтод. 

Љаъфар ибни Муњаммад. Пас аз Фазл Љаъфар ибни Муњаммад 
Ашъаси Хузоъї аз тарафи Њорунаррашид вилоят ёфт. Нахуст 
писараш Аббос ибни Љаъфар ба љонишинии падар рўзи љумъа 
дувоздањ рўз монда аз зу-л-њиљљаи соли 170, ду рўз баъд аз Наврўз 
ба Марв омад ва сипас Љаъфар рўзи панљшанбеи шаби дуввуми 
муњаррами соли 171 бад-он љо расид. Вай ба љанги Тухористон 
рафт ва ба Кобулистон лашкар фиристод. Он гоњ ба Марв бозгашт 
ва пас аз понздањ рўз, ки дар он љо монд, рўзи душанбеи чањоруми 
моњи рамазони соли 172 ба Ироќ мурољиат кард. 

Њасан ибни Ќањтаба. Пас аз Љаъфар Њасан ибни Ќањтаба 
вилоят ёфт. Љонишини вай ба Марв равон шуд ва чун ба вилояти 
Абаршањр расид, маъзул шуд ва бозгашт. Ва Аббос ибни Љаъфар 
низ мурољиат кард ва дар шавволи соли 173 ба Баѓдод омад. 

Ѓитриф ибни Ато. Сипас Ѓитриф ибни Ато ба Хуросону Гургон 
ва Систон вилоят ёфт. Нахуст љонишини вай Довуд ибни Язид ва 
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пас аз он худи Ѓитриф рўзи сешанбеи дањуми моњи рамазони соли 
175 ба Марв омад. 

Њамзат ибни Молик. Пас аз Ѓитриф Њамзат ибни Молик амири 
Хуросон шуд. Писараш ба љонишинии вай рўзи шанбеи панљуми 
муњаррами соли 177 ва худи Њамзат рўзи чањоршанбе дањ рўз 
монда аз сафар ба Марв омад. 

Фазл ибни Яњё. Сипас Фазл ибни Яњё ибни Холидро бар 
Хуросон ва Систону Гургон ва вилоёти Љабал аморат доданд. 
Љонишини вай Яњё ибни Маъоз рўзи шанбеи сездањуми моњи 
рамазони соли 177 ва пас аз ў худи Фазл ибни Яњё рўзи якшанбеи 
њафтуми сафари соли 178 ба Марв расид. Фазл як моњ дар Марв 
монд. Он гоњ аз роњи Балх ба Самарќанд рафт ва сипас ба Марв 
бозгашт ва чанд рўз он љо диранг кард ва рўзи љумъаи њафтуми 
моњи рабиъу-л-аввали соли 179 аз он љо берун омад. 

Баъд аз ў Амр ибни Њамалро аморати Хуросон доданд. Ва ў 
муддати 9 моњ њукумат кард. 

Мансур ибни Язид. Амири Хуросон пас аз Фазл Мансур ибни 
Язид ибни Мансури Холиди Мањдї буд, ки рўзи сешанбе чањордањ 
рўз монда аз зу-л-њиљљаи соли 179 ба Марв омад. 

Љаъфар ибни Яњё. Сипас Љаъфар ибни Яњё ибни Холид вилоят 
ёфт. Ва ў љонишини худ Алї ибни Њасан ибни Ќањтабаро ба 
Хуросон фиристод. Он гоњ Њорунаррашид ба тавлияти Љаъфар 
оѓоз кард. Аммо ўро аз аморат маъзул дошт. 

Алї ибни Исо. Пас аз Љаъфар Алї ибни Исо ибни Моњон ба 
аморат расид. Нахуст писараш Яњё ибни Алї ба љонишинии вай ба 
Марв омад ва сипас худи ў рўзи панљшанбеи шаби дуввуми 
љумоди-л-охири соли 180 бад-он љо расид ва ду сол дар он љо 
бимонд. Он гоњ ба Ироќ рањсипор шуд, то Њорунаррашидро дар 
Рай мулоќот кунад ва ин ба рўзи панљшанбеи сездањуми љумоди-л-
аввали соли 184 буд. Сипас ба соли 189 ба Марв бозгашт. 

Њарсама ибни Аъйан. Сипас Њарсама ибни Аъйанро вилоят 
доданд ва дасти ўро бад-он чї Алї ибни Исо дар тасарруф дошт, 
боз гузоштанд. Њарсама рўзи душанбе 9 рўз монда аз моњи рабиъу-
л-охири соли 192 ба Марв расид ва муддати 45 рўз бад-он љо 
бимонд. Сипас бо лашкаре ба сўйи Балх рафт ва рўзи панљшанбеи 
панљуми љумоди-л-охир бад-он љо расид ва чањор рўз дар 
лашкаргоњи худ бимонд ва рўзи душанбе аз он љо берун омад ва 
Алї ибни Исоро ба сўйи Њорунаррашид фиристод ба рўзи 
панљшанбе панљ рўз монда аз љумоди-л-аввал (зоњиран, љумоди-л-
охир). Ва ў рўзи душанбе њашт рўз монда аз љумоди-л-аввали соли 
192 равона шуд. 

Маъмун. Њорунаррашид ба соли 189 Маъмунро ба аморати 
Хуросону Систон ва Гургону Табаристон ва Рўёну Данбованд 
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(Дамованд) ва Рай баргузид. Ва ў муддати панљ сол аморат дошт. 
Ва низ Њорун кори бародараш Ќосим ибни Рашид мулаќќаб ба 
«Муътаман»-ро ба вай мавкул кард, бад-ин сон ки агар Њорун 
бихоњад пас аз Маъмун вайро ба аморат бигуморад ё аз ў бозгирад. 
Ва дар њамин соли мазкур Абдуллоњ ибни Молик ибни Њошим аз 
тарафи Њорун ба њукумати навоњии воќеъ дар миёнаи Хуросон ва 
Гургон то Моњин мансуб шуда буд. Маъмун ба соли 193 дањ рўз 
монда аз љумоди-л-аввал ба Марв омад ва дар он љо бимонд, то он 
гоњ, ки аз аморат ба хилофат расид. 

Њорунаррашид дар Тўс ба масофати 13 рўз аз он шањр 
даргузашт (севуми љумоди-л-охир) ва муддати иќомати Маъмун 
дар Марв 9 сол буд. Сипас аз он љо дар моњи рабиъу-л-охири соли 
202 ба ќасди Ироќ равон шуд ва ду сол дар роњ монд. 

Маъмун дар рўзгори хилофати падараш Њорун ва бародараш 
Амин «имом» хонда мешуд, зеро вай валиањд буд, то он ки амири 
сипоњи вай Тоњир ибни Њусайн бо амири сипоњи бародараш Алї 
ибни Исо ибни Моњон љанг кард ва ўро кушт ва аз ин ба баъд 
Маъмунро амиралмуъминин хонданд ва Њарсама ибни Аъйан низ, 
ки пеш аз ин аз њукумати Мовароуннањр маъзул шуда ва ба љойи ў 
Яњё ибни Маъоз аморат ёфта буд, бо сипоњиёни худ наздики Ироќ 
шикаст хўрд (соли 195). 

Фазл ибни Сањл. Дар раљаби соли 196 Маъмун аморати њамаи 
навоњии шарќро, ки тўлан шомили миёнаи Љабали Њамадон то 
њудуди Таббат ва арзан миёнаи дарёи Табаристон то дарёи Њиндро 
шомил буд, ба Фазл ибни Сањл дод ва Фазл Яњё ибни Маъозро ба 
њукумати Мовароуннањр гумошт. 

Риљо ибни Зањњок. Чун Маъмун аз Хуросон ба Гургон равона 
шуд ва ба соли 203 бад-он љо расид, Риљо ибни Зањњокро ба 
њукумати вилояти Хуросон, љуз Мовароуннањр баргумошт ва сипас 
Ѓассон ибни Аббодро бар Хуросон, Систон, Кирмон, Гургон, 
Табаристон, Рўёнд (Рўён), Данбованд ва Ќумис ба аморат баргузид 
ва ў муддати ду соли комил дар ин навоњї њукумат кард. 

Тоњир ибни Њусайн. Чун Маъмун ба соли 204 ба Баѓдод расид, 
ба ислоњи умур њиммат гумошт. Дар соли 205, ки маблаѓи бештаре 
аз соли гузашта буд, Маъмун ба кори Хуросон пардохт ва Тоњир 
ибни Њусайнро, ки шуртагии Баѓдодро бар ўњда дошт, ба њамаи 
навоњии воќеъ дар миёнаи Баѓдод то дуртарин ноњияи шарќї, ки 
иборат аз Хуросон, Систон, Кирмон, Ќумис, Табаристон, 
Данбованд ва Рай буд, аморат дод ва њукумати њамаи ин 
сарзаминњоро дар рамазон-ал-муборак аз соли 205 ба номи ў 
бастанд. Вай нахуст Талња ибни Тоњирро ба сўйи Марв равона 
кард ва худ дар моњи зу-л-њиљљаи соли мазкур пас аз рўзи ќурбон 
бад-он љо рањсипор шуд ва дар соли 206 ба Марв расид. Як солу 
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чанд моњ дар он љо бимонд ва саранљом дар рўзи шанбе се рўз 
монда аз љумоди-л-охир аз соли 207 даргузашт. 

Талња ибни Тоњир. Чун хабари марги Тоњир ба Маъмун расид, 
ба Абдуллоњ ибни Тоњир, ки дар Раќќа буд, нома навишт ва ўро 
илова бар њукумати навоњии Љазира, Шом, Миср ва Африќия, ки 
бар ўњда дошт, ба аморати навоњии падараш Тоњир баргумошт ва 
бародараш Талња ибни Тоњирро низ халифаи вай дар навоњии 
Шарќ кард. Аммо Талња бо номи худ бо Маъмун мукотиба мекард 
ва номи Абдуллоњро намебурд. Талња муддати панљ сол дар он љо 
бимонд ва саранљом рўзи рўзи якшанбе се рўз монда аз рабиъу-л-
аввали соли 213 даргузашт. 

Абдуллоњ яке аз касонеро, ки аз вай хурсандї дошт, ба 
љонишинии Талња баргумошт ва Муњаммад ибни Њамиди 
Тоњириро ба ќаймумати умур баргузид ва аморатро ба бародараш 
Алї ибни Тоњир дод. 

Абдуллоњ ибни Тоњир. Њангоме ки хабари марги Талња ба 
бародараш Абдуллоњ ибни Тоњир, ки дар Баѓдод буд, расид, 
њољиби худ Тоњир ибни Иброњимро ба сўйи бародараш Алї ибни 
Тоњир фиристод ва аморати навоњиеро, ки Талња ба даст дошт, ба 
вай супурд. Он гоњ Маъмун аморати сарзаминњои Рай, Табаристон, 
Рўён, Данбовандро ба Абдуллоњ дод. Ва ин ба соли 212 буд ва дар 
њамин сол Абдуллоњ бо Убайд ибн ус-Сарї дар Миср љангид, аммо 
саранљом Убайд аз ў амон хост ва кишвари Мисрро таслим кард ва 
бад-ин сон Миср ба тасарруфи Абдуллоњ омад ва вай Убайдро 
назди Маъмун фиристод. 

Шарњи воќиа он ки Маъмун ба соли 208 Абдуллоњро ба Љазира 
ва Шом барои љанг бо Наср ибни Шайби Аќилї, ки мардумони 
Љазира ва Шомро фирефта буд, гусел дошт. Абдуллоњ бо вай ва 
њамдастонаш ба љанг бархост, то саранљом ононро шикаст дод ва 
сардамдорони фитнаангезро ба назди Маъмун фиристод. 

Абдуллоњ ибни Тоњир Исо ибни Зайди Љилудиро ба њукумати 
Миср гумошт ва дар поёни соли 212 ба Баѓдод омад. Сипас 
Маъмун вайро аз навоњии мухарраб маъзул кард ва бародараш 
Абўисњоќ Муњаммад ибни Рашидро ба њукумати он љо баргузид ва 
рўзи шанбеи њафтуми моњи рамазони соли 213 аморати навоњии 
мазбур ба номи вай бастанд. 

Он гоњ Маъмун шаби душанбеи дањуми љумоди-л-аввал аз соли 
214 ба Миср равона шуд ва дар моњи муњаррами соли 217 ба 
њамроњии бародараш Муњаммад ибни Рашид ба он љо расид. 

Маъмун Абдуллоњ ибни Тоњирро ба љанги Бобак ва умарои 
Озарбойљон ва вилояти Љабал баргумошта буд. Абдуллоњ рўзи 
душанбе чањор рўз монда аз љумоди-л-охири соли 214 њаракат кард 
ва ба Динвар расид ва бародараш Муњаммад ибни Тоњирро ба 
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љонишинии худ ба навоњии Хуросон ва муназаммоти он аз сойири 
вилоёт фиристод. Он гоњ Маъмун ба Абдуллоњ навишт, то ба 
Хуросон равад ва ба муќобала бо хавориљ, ки дар он љо пароканда 
шуда ва ноњияи Нишобур ва љуз онро ба даст овардаанд, 
бипардозад ва низ дар номаи худ ўро аз аморати Озарбойљон ва 
вилояти Љабал ва љанг бо Бобак маъзул дошта ва ба љойи ў Алї 
ибни Њишомро таъйин карда буд. 

Абдуллоњ ба сўйи Хуросон њаракат кард ва дар ноњияи 
Абаршањр аз навоњии Хуросон фуруд омад ва дар Нишобур 
биншаст. Ва пас аз он дар моњи раљаб аз соли 215 ба Марв омад ва 
дар он љо барои љанг бо хавориљ бимонд. Дар ин њангом Абдуллоњ 
шуртагии Баѓдодро ба Исњоќ ибни Иброњим ибни Мусъаб мавкул 
кард ва худ аморати навоњии Машриќро дар боќї рўзгори Маъмун 
ва низ рўзгори Муътасим ва оѓози вилояти Восиќ ба ўњда дошт ва 
саранљом рўзи чањоршанбеи дањуми рабиъу-л-охири соли 230 аз 
дунё рафт. 

Тоњир ибни Абдуллоњ. Чун Абдуллоњ, ки аморати Машриќро 
дошт, даргузашт, писараш Тоњир ибни Абдуллоњ ба навоњие, ки 
дар тањти њукумати падар буд, аморат ёфт. Тоњир дар Табаристон 
буд, аз он љо ба Абаршањр омад. Ва љонишини вай дар маќоми 
шуртагии Баѓдод Исњоќ ибни Иброњим буд ва низ аморати Форсу 
Савод ва кори љангу хирољи он ду сарзаминро ба даст дошт. Ва 
Муњаммад ибни Иброњим омили вай дар Форс буд. 

Исњоќ ибни Иброњим то соли 236 шуртагии Баѓдодро ба 
љонишинї аз Тоњир ба ўњда дошт ва пас аз вай Тоњир Абдуллоњ 
ибни Исњоќро ба љонишинї баргузид ва муъовини (?) Баѓдод, 
Сомира, Восит ва Савод бо вай буд. Он гоњ љонишини Тоњир ибни 
Абдуллоњ дар шуртагии Баѓдод бародараш Муњаммад ибни 
Абдуллоњ ибни Тоњир шуд ва муъовини Баѓдод, Сомира, Восит, 
Савод ва навоњии Даљла бо вай буд. 

Муњаммад ибни Тоњир. Тоњир ибни Абдуллоњ ибни Тоњир рўзи 
душанбе њафт рўз монда аз раљаби соли 238 дар рўзгори хилофати 
Мунтасир даргузашт ва ба љойи ў Муњаммад ибни Тоњир бар он чї 
падар вилоят дошт, аморат ёфт, љуз шуртагии Баѓдод, ки 
Муњаммад ибни Абдуллоњ ибни Тоњир шахсан бад-он кор 
мепардохт ва то њангоми маргаш, ки ба рўзгори Муътаз иттифоќ 
уфтод, ин шуѓл ва низ њукумати аъмоли Ироќро бар ўњда дошт. Ва 
пас аз ў Муътаз амали шуртагиро бо аморати навоњии Хуросон ба 
Муњаммад ибни Тоњир дод ва ду писари Абдуллоњ ибни Тоњир, 
яънї Убайдуллоњ ва Сулаймон аз љониби вай аморати навоњии 
Хуросон доштанд. 

Чанде гузашт ва кори Муњаммад ибни Тоњир рў ба парешонї 
нињод ва Систону Табаристон ва Рай аз тасарруфи ў берун шуд. 
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Дар Систон марде ба номи Дирњам ибни Њасан – раиси мутавваъа 
хуруљ кард. Яъќуб ибни Лайси Саффор раёсати лашкари ўро бар 
ўњда дошт. Чун Дирњам аз идораи ситоњи худ нотавон буд, ёронаш 
Яъќубро, ки дар тадбири умур ва сиёсати лашкар бартарї дошт, ба 
раёсат бардоштанд ва аз Дирњам рўй бартофтанд ва вай ногузир 
њукуматро ба Яъќуб супурд ва аз сипоњ људо шуд. 

Аммо Систон муддате пеш аз ин, дар рўзгори аморати Тоњир 
ибни Абдуллоњ аз дасти Тоњириён берун шуда буд. Бад-ин сон, ки 
Солењ ибни Насри Канонї , ки Яъќуб ибни Лайс ибни Њотам низ 
њамроњи ў буд, бар вай ѓолиб омада буд. Ин воќиа аз рўзи шанбе, 
њафт рўз монда аз зу-л-њиљљаи соли 239 оѓоз шуд. 

Аммо Табаристон. Њасан ибни Зайди алавї дар моњи рамазони 
моли 230 дар он љо хурўљ кард ва Сулаймон ибни Абдуллоњ ибни 
Тоњирро аз он вилоят берун ронд. 

Дар Рай низ Муњаммад Љаъфари Њусайнї дар зу-л-њиљљаи соли 
250 хурўљ кард ва омили Муњаммад ибни Тоњир, ки Муњаммад 
ибни Алї ибни Тоњир буд, аз он љо бигурехт ва ба дунболи ин 
воќиа дар Ќазвин Кавкабии Њусайнї дар моњи рабиъу-л-аввали 
соли 251 хурўљ кард ва омили он љо Убайд ибни Абдуллоњ ибни 
Абдулвањњоби Тоњирї роњи гурез дар пеш гирифт. Он гоњ ба соли 
254 аморати Райро аз Муњаммад ибни Тоњир гирифтанд ва ба 
Мўсо ибни Баѓо доданд. Муњаммад ибни Тоњир њукумати навоњии 
Хуросон ва шуртагии Баѓдодро ёздањ солу ду моњу дањ рўз бар ўњда 
дошт, то он ки Яъќуб ибни Лайс ба Нишобур омад ва ўро гирифт 
ва ин воќиа ба рўзи якшанбеи чањоруми шавволи соли 259 буд. 

Яъќуб ибни Лайс. Чун Яъќуб ба навоњии Хуросон даст ёфт, 
Муътамид Убайдуллоњ ибни Тоњирро дар шуртагии Баѓдод 
барќарор дошт, то њангоме ки Яъќуб ибни Лайс аз лашкари 
Муътамид шикаст хўрд ба рўзи якшанбеи нуњуми моњи раљаби 
соли 262 баробари моњи исфандормуз, рўзи дин ва Муњаммад ибни 
Тоњир аз асорати Яъќуб бираст. Он гоњ ба Баѓдод омад ва амали 
шуртагиро бори дигар ба даст гирифт ва Убайдуллоњро маъзул 
кард. Ин буд вазъи шуртагии Баѓдод. 

Аммо вазъи Хуросон: шањрњои он парешон шуд ва умарои 
мухталиф дар шањрњои он њукумат мекарданд. 

Аммо Мовароуннањр: Њукумати он љоро аз оѓоз Наср ибни 
Ањмад ибни Асади Сомон ба даст дошт ва аз тарафи Тоњир ба 
њукумати он љо гумошта шуда буд ва 19 сол дар он љо бимонд, то 
ба соли 279 даргузашт ва аморат ба бародараш Исмоил ибни 
Ањмад ибни Асад расид. 

Шањри Балх низ аз оѓоз дар аморати Абудовуд Муњаммад 
ибни Ноњљур буд ва вай илова бар Балх њукумати навоњии 
Тухористон, Хутталон, Љузљон ва Тирмизро низ ба даст дошт. 
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Волии Нишобур Њусайн ибни Тоњир ибни Абдуллоњ буд, ки аз 
тарафи бародараш Муњаммад ибни Тоњир бад-он гумошта шуда 
буд. Њусайн бе молу мардон рўй ба Нишобур нињод ва ба Исфањон, 
ки њокими он Дулаф ибни Абдулазиз буд, даромад ва дар кори худ 
дармонд, ки оё бо вуљуди парешонии њол њаракат кунад, ё 
бозгардад. Дар ин њангом Кўшод ибни Шоњмардон ба ёрии ў 
бархост ва Дулафро водор кард, ки ба Њусайни Тоњир ёрї кунад, то 
ин ки Њусайн ба њамроњии Кўшод берун шуд ва рўзи душанбе њафт 
рўз монда аз сафари соли 263 моњи мењр, рўзи дин ба Нишобур 
расид. Кўшод аз он љо ба Мовароуннањр равон шуд ва назди Наср 
ибни Ањмад ибни Асад омад, то аз вай ёрї хоњад, аммо ў на ба мол 
ёрї дод, на ба мардон. Пас назди Њусайн бозгашт ва Њусайн дар 
Нишобур намонд ва он љоро тарк гуфт ва Кўшодро бар умарои 
Хуросон љонишин кард. 

Амр ибни Лайс. Яъќуб ибни Лайс ба соли 265 дар Љандишопур 
аз шањрњои Хузистон даргузашт ва бародараш Амр итоати 
султонро пазируфт ва султон симати шуртагии Баѓдод ва аморати 
навоњии Хуросон ва музофоти онро, ки ба навоњии Тоњирия 
маъруф буд, ба вай дод. Амр шуртагиро аз Муњаммад ибни Тоњир 
бигирифт ва Убайдуллоњ ибни Абдуллоњ ибни Тоњирро ба дар он 
шуѓл ба љонишинии худ баргузид ва ин дар моњи сафари соли 266 
буд. Дар њамин сол Амр ба Хуросон омад, аммо Ањмад ибни 
Абдуллоњи Хуљистонї ба муќобалаи ў шитофт ва дар Нишобур 
бад-ў расид ба рўзи панљшанбе 6 рўз монда аз зу-л-ќаъдаи соли 266 
ва Амр шикаст хўрд ва ба Систон гурехт ва муддати ду сол 
анлешаи аморати Хуросонро дошт ва он љо ба номи вай буд ва 
саранљом бар вай ќарор гирифт. 

Рофеъ ибни Њарсама. Сипас Рофеъ ибни Њарсама ба соли 278 
аморати Хуросон ёфт ва умури ин сарзамин ба дасти ў андаке салоњ 
пазируфт, аммо аморат ба номи Амр ибни Лайс буд, ки дар моњи 
шаввол аз соли 279 Рофеъ ба љойи Амр ба аморати он љо расид. 

Амр ибни Лайс, бори дигар. Сипас Амри Лайсро ба љойи Рофеъ 
аморати Хуросон доданд ва дар моњи сафари соли 280 бад-он љо 
омад ва то соли 287, яънї то њангоме ки ба дасти Исмоил ибни 
Ањмад ибни Асад дар Балх асир уфтод, дар Хуросон бимонд. 

Исмоил ибни Ањмад ибни Асад. Исмоил ибни Ањмад ба аъмоли 
Хуросон ва низ навоњие, ки Тоњириён ба даст доштанд, яънї 
навоњии мутассил ба Хуросон аморат ёфт ва то њангоми марг, ки 
дар сафари соли 295 рўй дод, дар он љо бимонд. Ва дар њамин сол 
Муктафї даргузашт. 

Ањмад ибни Исмоил. Пас аз Исмоил писараш Ањмад ибни 
Исмоил аморат ёфт ва то моњи шавволи соли 301, ки дар ин таърих 
кушта шуд, дар он љо бимонд. 
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Наср ибни Ањмад ибни Исмоил. Наср ибни Ањмад ба њамаи 
навоњие, ки падар ва љаддаш ба даст доштанд, аморат ёфт ва зиёда 
бар сї сол њукумат кард ва саранљом ба соли 331 даргузашт. 

Нуњ ибни Наср. Сипас Нуњ ибни Наср (ибни) Ањмад муддати 12 
сол ва анде вилояти Хуросон дошт, то он ки дар моњи рабиъу-л-
охири соли 343 аз дунё рафт. 

Абдулмалик ибни Нуњ. Пас аз Нуњ Абдулмалик ибни Нуњ ибни 
Наср аморати Хуросон ёфт. Валодаташ ба соли 324 буд. Толеъи 
вилояти вай Њут ва Зуњра дар он буд ва Муштарї дар Ќавс ва Зуњал 
– ба таќдир, на ба тањќиќ – дар Њамал буд. 

Асад ибни Сомон аз яке аз ќурои Балх мавсум ба Сомон буд ва 
чањор писар дошт ба номњои Нуњу Ањмад ва Яњёву Илёс. Чун 
Маъмун аз Хуросон ба Ироќ рањсипор шуд, Нуњ ибни Асад низ 
њамроњи вай ва солњо мулозими дарбораш буд. Маъмун ўро аз 
тарафи Тоњириён вилояти Мовароуннањр дод ва чун вай 
даргузашт, бародараш Ањмад ибни Асад ба љонишинии ў 
баргузида шуд. Ӯ низ чун даргузашт писараш Наср ибни Ањмад 
ибни Асад вилоят ёфт ва чун Наср низ аз љањон рафт, бародараш 
Исмоил ибни Ањмад ба љойи ў таъйин шуд. 

Бино бар он чї гуфта шуд, њукумати умарои пеш аз Исмоил ва 
худи Исмоил, ки аз тарафи Тоњир солиёни дароз бар 
Мовароуннањр њукумат доштанд, аз авосити рўзгори Маъмун то 
соли 387 ва муддати 80 сол буд ва аз он замон то кунун 62 сол аст. 

Сањифаи 141. «Эшонро биёвард ва ду шохи ќавї аз дарахт ба 
расанњои ќавї фарози якдигар кашидандї ва ду пойи ќаъдиро бар он 
ду шох бибастанд ва …». Он чї дар матни «Зайну-л-ахбор» шарњ 
дода шуда, шевае сахт хашмгинона ва кинтўзона барои ба ќатл 
овардани касе аст ва пайдост, ки бад-ин шева ба воситаи фароњам 
набудани шароити амалї, љуз яке ду нафарро наметавон ба ќатл 
овард. Чунон ба назар мерасад, ки Гардезї, дар матни мавриди 
истифодааш таркиби «душох»-ро дар иборате, масалан «эшонро 
биёвард ва душох кард», бидуни њеч шарњу тавзење дида ва чун ба 
ваљњи таљрибї, душох кардан, ё душох нињоданро дарнамеёфта, 
хаёлпардозона душох карданро ба шевае, ки дар «Зайну-л-ахбор» 
омада, таъбир ва маънї карда аст. 

Ду шох, бахше људошуда аз шохањои нисбатан кулуфти як 
дарахт ба сурати душоха (Y) ва душоха нињодан ё душоха кардан, 
навъе муќайяд кардан ва банд нињодани зиндонї бо ду шох буда 
аст, њамчунон ки тахтабанд барои муќайяд кардани дастњо ва 
кунда ё табра барои муќайяд кардани поњои зиндонї буда аст. 

Барои душох кардан гулўи зиндониро дар тангаи душох ќарор 
дода ва тиккаи чўби дигареро аз пушти гардани зиндонї бар сари 
ду шоха, бад-он сон, ки бо фишори зўри дасти шахси зиндонї људо 
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нашавад, иттисол дода ва дар њамон њол як, ё ду дасти зиндониро 
ба дастаи душох рўйи синаи шахси зиндонї ќуфл мекунанд. 

Душох ва душоха кардан дар адабиёти форсї дар тўли садањои 
шашум то ёздањуми њиљрї, ба дафъот ба назар мерасад. Ин рубої 
ба Мањситии Ганљавї мансуб аст: 

 Шањ кунда нињод сарви симинтанро, 
З-ин воќиа шеван аст марду занро. 
Афсўс, ки дар кунда бихоњад судан, 
Пойе, ки душоха буд сад гарданро. 

Истилоњи «душох кардан» ба дафъот дар «Таърихи 
Љањонгушой»-и Љувайнї (таълифи Алоуддин Атомалики Љувайнї 
ба соли 658 њиљрии ќамарї) омада аст: 

«Љамоате муѓулонро гирди Темур инфоќ карда буданд, 
бигирифтанд ва душох нињоданд…» 

Њамчунин ба дафъот дар «Таслияту-л-ахавон» (боз таълифи 
Алоуддин Атомалики Љувайнї ба соли 680 њиљрии ќамарї) 
мулоњиза мешавад: 

«Дасту гардане, ки лоиќи «фї силсилати зиръњо сабъун зироъ» 
бошад, чанд рўзе, гоње ба силсила ва њангоме ба душох 
бозгузоранд, њазорон шукри Борї вољиб бошад…». 

Љалолуддин Муњаммади Балхї дар дафтари шашуми 
«Маснавї» њикояте дорад: 

Рафт дарвеше зи шањри Толиќон, 
Бањри сити Булњасан то Хориќон. 
Кўњњо бибриду водии дароз, 
Бањри диди шайхи бо сидќу ниёз. 
Чун ба маќсад омад аз рањ он љавон, 
Хонаи он шоњро љуст ў нишон. 
Чун ба сад њурмат бизад њалќа дараш, 
Зан бурун кард аз дари хона сараш, 
Ки «чї мегўйї, бигў, эй зу-л-карам?» 
Гуфт, «бар ќасди зиёрат омадам». 
Хандае зад зан, ки хањ-хањ, риш бин, 
Ин сафаргириву ин ташвиш бин. 
Худ туро коре набуд он љойгоњ, 
То ба бењуда кунї ин азми роњ. 
Ё магар деват душоха барнињод, 
Бар ту васвоси сафарро дар гушод. 
Гуфт нофарљому фањшу дамдама, 
Ман натонам боз гуфтан он њама. 
Аз масал в-аз ришханди бењисоб, 
Он мурид уфтод дар ѓам в-изтироб. 
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Њамчунин дар наќќошињо (миниётурњои) адвори мухталиф 
њолати ба душох будани зиндонї, њарчанд намодингуна, ба чашми 
дид меояд. 

Аз душоха Гардезї ба «даст бар гардан бастан» (сафњаи 385) 
низ таъбир карда аст. 

Сафњаи 145. «Тоњир ходиме дошт испедпўст ва некурўй…» 
Њикояте таќрибан наздик ба ин дар «Андарзнома», ки ба номи 
муаллифаш амир Унсурмаъолии Кайковус ибни Искандар ибни 
Ќобус ибни Вушмгир ибни Зиёр шуњра ба «Ќобуснома» 
таълифшуда ба нимаи дувуми садаи панљуми њиљрї, омада аст: 

«Ба рўзгори љадди ман Шамсулмаъолї хабар доданд, ки дар 
Бухоро бозаргоне ѓулом дорад, ки бањои вай ду њазор динор аст. 
Ањмади Саъд пеши амир ин њикоят кард, ки «моро касе бояд 
фиристодан, то он ѓуломро бихарад». Амир гуфт: «туро шояд 
рафтан». Ањмади Саъд ба Бухоро омад ва наххосро бидид ва он 
ѓуломро њозир карданд ва ба њазору дувист динор бихарид ва ба 
Гургон овард. Амир бидиду писандид ва ѓуломро дастордорї дод. 
Чун даст бишустї, дастор ба вай додї, то даст хушк кардї. Чанд 
гоњ баромад, рўзе амир даст бишуст, ин ѓулом дастор ба вай дод. 
Амир даст пок кард ва дар ѓулом њаменигарист. Вайро хуш омада 
буд дидори вай. Ва дастор ба вай боздод. Ва бар ин замоне 
бигузашт, Абулаббоси Олимро гуфт: «Ин ѓуломро озод кардам ва 
фулон дењ ўро бахшидам, то бидонї, маншураш бинавис ва аз шањр 
духтари кадхудоеро аз бањри вай бихоњ ва бигўй, то дар хона 
биншинад, то мўйи рўй барорад, он гоњ пеши ман биёяд». 
Абулаббоси Олим вазир буд, гуфт: «фармон худовандрост, аммо 
агар, ройи худованд иќтизо кунад, бандаро бигўяд, ки аз ин маќсуд 
чист?». Амир гуфт: «имрўз њол чунину чунин рафт, сахт зишт 
бошад, ки подшоњ пас аз њафтод сол ошиќ шавад. Ва маро баъд аз 
њафтод сол ба нигањдошти бандагони Худой, таъоло машѓул 
мебояд буд ва ба салоњи раияту лашкар ва мамлакати худ. Ман ба 
ишќ бохтан машѓул гардам, на ба назди Худой, таъоло, маъзур 
бошам ва на ба назди халќ». 

Сафњаи 171. «(Амир Абулњасан) гуфт: волии Хуросон манам ва 
сипањсолор Абўалї аст, писари ман. Валлоњ, ки ман ситора ба рўз 
бад-эшон намоям». 

«Ситора ба рўз ба касе намудан», яънї рўзгори касеро чунон 
сиёњ кунї, ки рўзаш чун шаб шавад ва ситора бинад. Даќиќї дар 
«Гаршоспнома» гўяд: 

Чу огоњии ин сўйи ман расид, 
Ба рўзи сапедам ситора бидид. 

Фирдавсї низ њамин таъбирро дорад: 
Чунон бинї акнун зи ман дастбурд, 
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Ки рўзат ситора бибояд шумурд. 
Ва Њумоми Табрезї дар ѓазале мегўяд: 

Биханд, агарчи аз хандиданат њамедонам, 
Ки офтоб ба рўзам ситора бинмояд. 

Сафњаи 175. «Пас дили Абўалї танг шуд ва мутанаккирњол ба 
Нишобур омад аз бањри зане…». Дар «Таърихи Яминї» он кас, ки 
аз бањри зане ба Нишобур меравад ва гирифтор мешавад, 
Абулњасан ибни Абўалї Симљурї, писари Абўалии Симљурї аст, 
на Абўалии Симљурї: 

«Абулњасан ибни Абиалї ибни Симљур ба ноњияи Ќоин муќим 
буд ва чун хабари њазимати падараш ба дари Тўс бад-ў расид, ба 
Рай шуд ва ба эњтимоми Фахру-д-давла илтиљо љуст. Ва Фахру-д-
давла дар бораи ў абвоби ишфоќ ва 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 муроъот мекард, њам аз љињати риояти шарафи 
убувват ва њам аз сабаби изњори мубоњот ба масули мисли писари 
Симљур дар хидмати ў. 

Ва ў (писари Симљур) муддате дар пеши ў (Фахру-д-давла) дар 
мафраши офият ва манзили рафоњият рўзгор гузаронид, то 
нуњусати толеъ ва шаќовати бахт ўро аз канафи амн ва соњати 
роњат дар њовияи мењнату њаболаи ниќмат андохт ва ба сабаби 
майле, ки ба манзуре медошт, ба Нишобур рафт. Ва хаёл баст, ки 
дар пардаи хафо ва киллаи ихтифо ба муроди хеш мутањаззї 
шавад. Ногоњ перомуни мустатари ў фаро гирифтанд ва мактуфу 
малњуфи ўро берун кашиданд ва ба Бухоро фиристоданд ва ќазои 
Борї, таъоло дар ў нофиз шуд ва фазлаки њоли падар бар муљиби 
њисоби падар ба поён расид…» 

Сафњаи 293. «Чун бањор омад (султон Масъуд) аз Нишобур сўйи 
Бовард омад, ки хабар ёфта буд, ки Туѓрили туркмон он љост…». 

Воќиаи љанги султон Масъуд ва Туѓрили туркмонро ривояте 
дигар аст дар «Асрору-т-тавњид»: «Оли Салљуќ аз Нури Бухоро 
хуруљ карданд ва ба Хуросон омаданд ва ба Тажани Бовард ва 
Мењна биншастанд ва мардуми бисёр бар эшон љамъ омад ва 
бештар аз Хуросон ба даст фурў гирифтанд, ба сабаби ѓафлати 
султони он ањд Масъуд аз мулк ва иштиѓоли ў ба фасод… 

Султон Масъуд, ки ўро Сурї мегуфтанд, мисоле фиристод ба 
тањдиди эшон. Эшон љавоб набиштанд, ки «ин кори Худой аст, азз 
ва љалл, он бошад, ки ў хоњад». Шайхи мо, Абусаъид, ќуддусу-л-
Лоњ ва руњулазизро аз он њол хабар буд ба фиросат. Пас Љаѓрї ва 
Туѓрил, њар ду бародар ба зиёрат ба хидмати Шайх омаданд ба 
Мењна. Шайх бо љамъи мутасаввифа дар машњад нишаста буд. 
Эшон пеши тахти шайх омаданд ва салом гуфтанду дасти шайх 
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бўса доданд ва пеши тахти шайх биистоданд. Шайх, чунонки 
маъњуди ў буда аст, соате сар дар пеш афганд. Пас сар баровард ва 
Чаѓриро гуфт, ки «мо мулки Хуросон ба ту додем» ва Туѓрилро 
гуфт: «Мулки Ироќ ба ту додем». Эшон хидмат карданд ва 
бозгаштанд. Пас аз он султон Масъуд лашкар баргирифт ва ба 
љанги эшон омад. Чун ба Мењна расид – он ваќт Мењна маъмур буд 
ва мардум бисёр, чунонки мегўянд, ки дар корвонсаройе, ки 
маъруф аст ба Идрис, дар пойи њисор чињил каппон овехта буда 
аст. Мардумони Мењна ба њисор даршуданд ва шайхи мо 
мувофиќат кард ва султон бар дари њисор биншаст ва муддати 
чињил рўз љанг карданд. Ва дар Мењна чињилу як марди њукмандоз 
буданд, ки њар куљо ки нишон кардандї, албатта, тир бар он мавзеъ 
задандї, ки њеч хато накардандї. Ин љамоат бисёр маъорифро аз 
лашкари султон њалок ва маљруњ карданд. 

Њасани муаддаб гуфт: «як шаб дар њисор намози хуфтан 
бигузордем. Шайх маро бихонду гуфт: «Ба Бодана бояд шудан» - 
ва он дење аст бар дуфарсангии Мењна – «фулон пирзанро саломи 
мо бирасон ва бигў, ки он хумбараи равѓани гов, ки моро бин-
њодаї, бифирист». Маро ба расан ба девори њисор фурў гузоштанд 
ва ман ба миёни эшон берун шудам ва касе маро надид. Ва ба 
Бодана шудаму он хумбара аз он пирзан бистадам ва сањаргоњро ба 
пойи њисор омадам ва маро ба девор баркашиданд. Бомдод, чун аз 
намоз фориѓ шудем, шайх бар дари масљид, бар курсї бинишаст ва 
бифармуд, то дар миёни кўй оташдонњо карданд ва потилањо 
барнињоданд ва дар њар яке порае равѓан дарандохтанд ва 
мељўшиданд ва кас надонист, ки маќсуди шайх аз он чист. 

Ва мардумон љанг мекарданд. Дар миёни љанг сухани сулњ 
даруфтод ва сулњ карданд ва раиси Мењна берун шуд. Ӯро ташриф 
доданд. Дар омад ва ин чињилу як марди њукмандозро берун бурд 
ва султон бифармуд, то њар чињилу як мардро дасти рост 
бибуриданд. Эшон меомаданд ва дастњои бурида бад-он равѓан 
фурў мезаданд. Ва шайх мегиристу об аз чашми шайх мељаст ва 
шайх мегуфт: «Масъуд дасти мулки хеш бибурид». Чун султон ин 
сиёсат бикард, њолї кўч кўч кард ва бирафт сўйи Марв. Ва оли 
Салљуќ чун аз омадани султон хабар ёфтанд, аз Тажан ба дари 
Дандонаќони Марв рафта буданд ва тароќ баста. Чун султон он љо 
расид, масоф карданд ва Масъудро бишикастанд ва мулк аз 
хонадони Масъуд ба оли Салљуќ наќл уфтод ва Љаѓрї ба подшоњии 
Хуросон биншаст ва Туѓрил ба подшоњии Ироќ». 

 
Сафњањои 210-213. Лозимаи дарёфти комил ва тамоми мавзуъи 

боби чањордањуми «Зайну-л-ахбор» тактеъи он боб ба бандњо аст, 
ки битавон дар њар банд тавзењи лозимро дод. Ва ин таќтеъ дар 
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матни «Зайну-л-ахбор» љоиз набуд. Лињозо њамон бобро ба таќтеъ 
наќл ва тавзењоти марбут ба њар бандро ба дунболи он меоварам: 

1)Бидон ки таърихњое, ки мустаъмал аст ва њамаи мунаљљимон 
ва ањли њисоб онро истиъмол кунанд, се таърих аст, чун румї ва 
арабї ва порсї. Ва ман ба ин њар cе таърихи њиндувон замм 
кардам, то њар чањор таърих аз якдигар берун ояд ва тариќи он 
падид кардам, биъивни Аллоњу ва тавфиќа. 

2)Аммо таърихи румї, ки дурањдтар аст, аз гоњи Зу-л-ќарнайн 
гиранд, ки ў ба подшоњї нишаст ба Маќдуниё ва он рўзи душанбе 
буд, авали тишрину-л-аввал ва миёни ў ва миёни таърихи њиљрат 
чандини 340701 рўз бошад ва миёни (таърихи) румї ва (таърихи) 
порсї чандини 344324 рўз бошад. 

3) Ва таърихи њиљрї аз рўзи одинаи ѓурраи муњаррами сари 
соли нахустин, ки пайѓамбари мо, салла-л-Лоњу алайњи ва саллам, 
аз Макка ба Мадина омад ва њиљрат кард, (гиранд) ва миёни 
(таърихи) њиљрат ва миёни таърихи порсї чандини 3623 рўз буд. 

4) (Ва таърихи порсї аз гоњи Яздиљурд ибни Шањриёр гиранд, 
ки ў ба подшоњї нишаст ва он рўз сешанбе буд, аввали 
фарвардинмоњ ва бисту ду рўз аз хилофати Абубакри Сиддиќ, 
разийа-л-Лоњи анњу, гузашта буд). 

5) Агар таърихи њиљрї ёфта шуд, солњои тамоми ўро бигир ва 
андар бисту як њазору дувисту шасту ду зарбат кун ва он маблаѓ, ки 
ба њосил ояд, бар шаст ќисмат кун (ва агар боќии ќисмат чандини 
30 ё бештар бувад, як бар њосили ќисмат барафзой, њосил, айёми он 
солњои тамом бошад. Пас кусури ин соли маќсуд он чи бошад аз 
моњу рўз бар вай афзой, љумла рўзњо бошад аз ибтидои њиљрат, то 
он рўзи маќсуд. 

6) Ва чун хоњї, ки таърихи румї аз (таърихи) њиљрат бидонї, он 
рўзњо, ки миёни таърихи румї ва таърихи њиљрат аст, бо он рўзгор 
барафзой, то рўзњои таърихи (њиљрї) румї гардад ва чун хоњї, ки 
то онро сол гардонї, он рўзњоро андар шаст зарбат кун, пас он 
маблаѓро, ки ба њосил (ояд) бар бисту як њазору нуњсаду понздањ 
ќисмат кун, то солњои (тамоми румї) ба њосил гардад ва он чи (љуз 
айёми солњои тамом ) боќї монад, моњу рўз гардон, то рўзи маќсуд 
ба њосил ояд. 

7) (Ва чун хоњї, ки таърихи форсї аз таърихи њиљрат бидонї, 
он рўзњо, ки миёни таърихи њиљрї ва таърихи форсї аст аз он 
рўзгор нуќсон кун, то рўзњои таърихи њиљрї форсї гардад, пас он 
он маблаѓро, ки ба њосил ояд бар сесаду шасту панљ ќисмат кун, то 
солњои тамоми форсї ба њосил ояд ва он чї љуз айёми солњои 
тамом боќї монад, моњу рўз гардон то рўзи маќсуд ба њосил ояд). 

8) Ва агар таърихи форсї ба њосил бошад, солњои тамоми ўро 
андар сесаду шасту панљ зарбат кун, то њамаи (солњои тамом) рўз 
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гардад ва кусури соли маќсудро (он чї бошад аз моњу рўз) бар (вай) 
барафзой, (љумла рўзњо бошад аз ибтидои торихи порсї то он рўзи 
маќсуд). 

9) Ва агар таърихи арабї хоњї берун (орї аз таърихи порсї, он 
рўзњо, ки миёни таърихи арабї ва таърихи порсї аст, бо он рўзгор 
барафзой, то рўзњои таърихи порсї арабї гардад. Ва он маблаѓ, ки 
ба њосил ояд, бар бисту як њазору дувисту шасту ду ќисмат кун, то 
солњои тамоми арабї ба њосил ояд ва он чи љуз айёми солњои тамом 
боќї монад, моњу рўз гардон, то рўзи маќсуд ба њосил ояд. 

10) Ва чун хоњї, ки таърихи румї аз торихи порсї бидонї, он 
рўзњо, ки миёни таърихи румї ва таърихи порсї аст, бо он рўзгор 
барафзой, то рўзњои таърихи порсї румї гардад ва он рўзњо андар 
шаст зарбат кун, пас он маблаѓ, ки ба њосил ояд ва он чи љуз айёми 
солњои тамом боќї монад, моњу рўз гардон, то рўзи маќсуд ба 
њосил ояд. 

11) Ва агар таърихи румї ба њосил бошад), бинењ солњои 
тамоми румиро ва андар бисту як њазору нуњсаду понздањ зарбат 
кун ва он (маблаѓ)-ро (ки ба њосил ояд) бар шаст ќисмат кун, то 
њама рўз гардад (ва кусури рўзњои соли маќсуд – он чи бошад аз 
моњу рўз – барафзой, љумла рўзњо бошад аз ибтидои таърихи румї, 
то он рўзи маќсуд). 

12) Ва чун хоњї бо таърихи румї таърихи њиљрї аз вай берун 
орї, он тафовут, ки миёни ин таърих ва таърихи маќсуд бошад, аз 
он кам кун, то рўзњои таърихи арабї бо румї њосил шавад ва чун 
хоњї, ки он рўзњоро соли арабї гардонї, маьлаѓи рўзњо андар шаст 
зарбат кун ва пас он маблаѓро, ки ба њосил ояд, бар бисту як њазору 
дувисту шасту ду ќисмат кун, то солњои (тамоми арабї) ба њосил 
гардад ва он чи (љуз айёми солњои тамом) боќї монад, (моњ ва) рўз 
бувад аз аввали сол то рўзи маќсуд. 

13) Чун рўзњои (таърихи) румї ёбї ва хоњї то таърихи порсї аз 
вай истихрољ кунї, пас он миќдор, ки миёни таърихи румї ва 
таърихи порсї аст аз рўзњо, аз вай нуќсон кун, то рўзњои таърихи 
румї порсї гардад ва боќиро бар сесаду шасту панљ ќисмат кун, то 
солњои (тамоми) порсї аз вай берун ояд ва он чи љуз айёми солњои 
тамом) боќї монад, моњу рўз бошад (аз ибтидои сол то рўзи 
маќсуд). 

14) Бидон, ки таърихи њиндувон, он чи мустаъмал аст миёни 
эшон, онро шаккол гўянд ва «кол» ваќт бошад ба луѓати њиндувон 
ва «Шак» подшоње будааст эшонро ва бар њамаи њиндувон ѓалаба 
карда буд ва мар њиндувонро бисёр ранљ намуда буд. Ва чун ў 
њалок шуд, эшон он марги ўро чун иде доштанд ва љашн сохтанд ва 
аз он љо таърих нињоданд. 
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15) Ва чун хоњем, ки ин таърихи (њиндувон) аз он таърихњои 
маъруф берун орем, бигирем ин таърихи машњурро рўз гардонем, 
агар румї бошад, чандини 1019273 барафзоем ва агар њиљрї бошад 
чандини 1359974 барафзоем ва агар форсї бошад, чандини 1363597 
барафзоем ва он чи ба њосил шавад, ба ду љой нињем, нигоњ дорем, 
пас зарб кунем (яке аз) он мањфузро андар 55739 ва ќисмат кунем 
онро бар 3506481 ва он чи берун ояд бар он мањфузи дигар афзоем 
ва он чиро ки ба њосил ояд) ба ду љой нињем ва яке аз он андар 5311 
зарбат кунем ва ќисмат кунем он маблаѓро бар 5343330 ва он чи 
берун ояд, зарбат кунем андар 30 ва он чї љамъ шавад, аз он љойи 
дигар нуќсон кунем ва боќиро бар 30 ќисмат кунем, моњ берун ояд 
ва он чи боќї монад, рўз бувад. Пас ин моњњоро бар дувоздањ 
ќисмат кунем, то солњои тамом њосил гардад ва аз вай чандини 
3178 нуќсон кунем, он чи боќї монад, соли шаккол бошад. 

Ва чун бо соли шаккол чандини 1972947179 барафзоем, 
таърихи аввали рафтори ситорагон аз сари њамал берун ояд, ба 
ќавли њиндувон. 

 
 
 
 
Тавзењот: 
1)Дар бандњои 2- 4 маблаѓе аз мухтассоти байнуттаърихини 

таърихњои румї (искандарї), њиљрї (арабї) ва порсї (язди-
гурдї/Фурс/ќадим); дар бандњои 5 - 7 басти таърихи њиљрї ва 
татбиќи он бо таърихњои румї ва порсї; дар бандњои 8-10 басти 
таърихи порсї ва татбиќи он бо таърихњои њиљрї ва румї; ва дар 
бандњои 11-13 басти таърихи румї ва татбиќи он бо таърихњои 
њиљрї ва порсї омада аст. 

2) Дар нусхаи дастнавишти «Зайну-л-ахбор» «рўзи ѓурраи 
муњаррам, сари соли нахустини» таърихи њиљрї, «панљшанбе» ва 
байнуттаърихини «миёни таърихи њиљрат ва миёни таърихи порсї 
чандини 3624 рўз» омада аст. 

Гарчи дар мутуни таърихї ва таќвимї рўзи аввали («ѓурраи 
муњаррам») соли аввали њиљрии ќамариро њам «панљшанбе» ва њам 
«одина»\љумъа додаанд, вале аз он љо, ки дар њамин боб аз «Зайну-
л-ахбор» «аввали тишрину-л-аввали» соли аввали таърихи румиро 
«душанбе» ва миёни таърихи румї ва таърихи њиљриро «чандини 
340701 рўз» дода аст, дар ин сурат «рўзи ѓурраи муњаррами сари 
соли нахустин»-и таърихи њиљрї «одина» њоњад шуд, на 
«панљшанбе» ва агар «рўзи ѓурраи муњаррами сари соли нахустин»-
и таърихи њиљрї «одина» бошад, байнуттаърихини таърихи њиљрї 
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ва таърихи порсї 3623 ва байнуттаърихини таърихи њиљрї ва 
шаккол 1359974 хоњад шуд. 

3) Банди 5 таќрибан тарљумаи форсии бахше аз боби аввали 
маќолаи сонии китобои «ал-Ќонун ал-Масъудї» бо унвони «Фї 
басти таъриху-л-њиљрат айёмињо» аст. 

4) Гардезї дар бањс аз се таърихи румї ва њиљриву порсї тўли 
сол, давраи кабиса, теъдод ва асомии моњњо ва теъдоди рўзњои њар 
моњ аз ин се таърихро барои хонандаи «Зайну-л-ахбор» маълум 
фарз кардааст. 

5) Банди 14 таќрибан ба њамин ваљња дар китоби «ат-Тафњим 
лиавоили саноъату-т-танљим» ва низ дар китоби «ал-Ќонун ал-
Масъудї» омада аст. 

6) Банди 15 таќрибан тарљумаи форсии бахше аз боби шашуми 
маќолаи сонии китоби «ал-Ќонун ал-Масъудї» аст. Ин банд ба 
татбиќи њар як аз се таърихи румї ва њиљриву порсї бо таърихи 
њиндувон мепардозад. Барои эзоњи комил љузъ-љузъи ин бандро ба 
њамон тартиб ва шева, ки Гардезї навишта (бо ќарордоди 
«таърихи румї- Р», «Таърихи њиљрї – Њ», «таърихи порсї П» ва 
њосили муњосибот – Т) тањлил мекунем: 

А) «Бигирем ин таърихи машњурро рўз гардонем». Яъне њар як 
аз ин се таърихро, ки мехоњем бо таърихи њиндувон татбиќ дињем, 
баст медињем: 

Њосили басти таърихи румї: = рўзњои соли ноќисаи румї + 
21915 : 60 х солњои тамоми румї. 

Њосили басти таърихи њиљрї: = рўзњои соли ноќисаи њиљрї + 
21262 : 60 х солњои тамоми њиљрї. 

Њосили басти таърихи порсї: = рўзњои соли ноќисаи порсї + 
365 х солњои тамоми порсї. 

Ин тавзењро бидињам, ки чун дар замони таълифи «Зайну-л-
ахбор» њанўз низоми касри аъшорї кашф нашуда, ё барои муаллиф 
шинохта набуда, муаллиф ба њангоми басти њар як аз таърихњо, ки 
тўли соли онњо теъдоде шаборўз ва касре аз шаборўз аст, ба љойи 
он ки мазрубро ба адади аъшорї баён кунад, ба ночар бо зарбу 
таќсими аъдоди сањењ баргузор мекунад: 

Тўли соли румї ба шаборўз 365/25 = 21915 : 60 
Тўли соли њиљрї ба шаборўз 354/3666 = 21262 : 60 
Б) «Агар румї бошад, чандини 1019273 барафзоем ва агар 

њиљрї бошад, чандини 1359974 барафзоем ва агар порсї бошад, 
чандини 1363597 барафзоем» 

Тр = 1019273 + њосили басти таърихи румї. 
Тњ = 1359974 + њосили басти таърихи румї. 
Тп = 1363597 + њосили басти таърихи порсї. 
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Бо ин тазаккур, ки дар матни «Зайну-л-ахбор» байнут-
таърихини шаккол ва њиљрї 1359973 омада аст 

В): «Он чи ба њосил шавад, ба ду љой нињем, нигоњ дорем»: 
Трњп  Трњп 
Г): «Пас зарб кунем яке аз он мањфуз андар 55739 ва ќисмат 

кунем онро бар 3506481» 
Трњп   Трњп х 55739: 3506481 
Д): «Ва он чи берун ояд бар он мањфузи дигар афзоем»: 
Трњп + Трњп х 55739: 3506481 = Трњп (1+ 55739: 3506481) 
Е): «Ва он чи ба њосил ояд ба ду љой нињем»: 
Трњп (1+ 55739: 3506481) Трњп (1+ 55739: 3506481) 
Ё: «Ва яке аз он андар 5311 зарб кунем ва ќисмат кунем он 

маблаѓро бар 5343330 ва он чи берун ояд зарб кунем андар 30»: 
Трњп (1+ 55739: 3506481) Трњп (1+ 55739: 3506481)(5311х30: 

5343330) 
Ж): «Ва он чи љамъ шавад, аз он љойи дигар нуќсон кунем»: 
Трњп (1+ 55739: 3506481) - Трњп (1+ 55739: 3506481)(5311х30: 

5343330) = 
Трњп (1+ 55739: 3506481) (1- 55739: 3506481)(5311х30: 5343330) 
З): «Ва боќиро бар 30 ќисмат кунем, моњ берун ояд, ва он чи 

боќї монад, рўз бувад»: 
Трњп (1+ 55739: 3506481) (5311х30: 5343330): 30 = 
моњњо + рўзњои моњи ноќиса 
К): «Пас ин моњњоро бар дувоздањ ќисмат кунем, то солњои 

тамом њосил гардад»: 
Моњњои тамоми соли ноќиса + (12 х солњои тамом) = моњњо. 
Л): «Аз вай (солњо) чандини 3178 нуќсон кунем, он чї боќї 

монад, соли шаккол бошад»: 
Солњои тамоми шаккол = 3178 – солњои тамом. 
Њамчунон, ки пештар ёд кардам, ин њама љамъу тафриќ ва 

зарбу таќсим ба ду љой нињодан бад-он иллат аст, ки муаллиф бо 
касри аъшорї ошно нест. Мо акнун бо истиъонат аз низоми 
муњосиботи аъшорї медонем, ки њосилзарби ду камонаки Ж, ки 
дар воќеъ миќдори тўли як шаборўзи њиндувон (ба касрии асам) 
аст, то ёздањ раќам касри аъшорї мешавад: 

(1+ 55739: 3506481) (1-5311х30: 5343330)= 0/98560351532 
ки њосилзарби ин адад дар њар як Тр/Тњ/Тп (бар њасби маврид) 

ва гирд кардани њосилзарб ба рўз теъдоди рўзњои њиндувон хоњад 
шуд. 

Татбиќи таърихњои маъруфу маъмул бо таърихи шаккол: 
Аввалан: байнуттаърихини таърихи шаккол бо таърихњои 

маъруф ва маъмул (ки се маврид аз онњоро Гардезї ёд карда аст) 
чунин аст: 
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Бо таърихи румї (искандарї) 1019273 
Бо таърихи мелодии Жулиан 1132958 
Бо таърихи њиљрии эътидолї 1359855 
Бо таърихи њиљрии ќамарї 1359974 
Бо таърихи порсї (яздигурдї) 1363597 
Бо таърихи мелодии григурї 1710773 
Сониян: татбиќи таърихи маълум бо таърихи шаккол (масалан, 

мехоњем бидонем, ки рўзи 5 (исфандормуз) хурдодмоњи соли 1310 
порсї (яздигурдї) мутобиќи чандумин рўз аз чандумин моњ аз 
чандумин соли шаккол буда аст): 

Нахуст њосили басти таърихи додашуда (5 хурдод 1310 
яздигурдиро ба даст меоварем: 

(1310 – 1) 365+65 = 477850 
Сипас: 
1) Њосили басти таърихи додашударо бо байнуттаърихини 

марбут љамъ мекунем: 477850 + 1363597 = 1841447 
2) Њосили амали якумро дар адади 0/98560351532 зарб ва 

њосилзарбро ба рўз гирд мекунем: 1841447 х 0/98560351532 = 
1814937 

3)Њосили амали дувумро бар адади 30 таќсим мекунем: 
1814937=(60497х30)+27 

4)Хориљи ќисмати амали севумро бар адади 12 таќсим 
мекунем: 60497=(5041х12)+5 

5) Аз хориљи ќисмати амали чањорум адади 3178-ро кам 
мекунем: 5041 – 3178 = 1863 

6) Боќимондаи амали чањорумро бо адади 1 љамъ мекунем: 
5+1=6 

7) Њосили амали панљумро бо адади 1 љамъ мекунем: 1863 + 
1=1864 

Боќимондаи амали севум рўз, боќимондам амали шашум моњ 
ва боќимондаи амали њафтум соли шакколро њикоят хоњад кард. 
Пас, рўзи 5 (исфандормуз) хурдодмоњи соли 1310 яздигурдї 
баробар ва мутобиќ будааст бо рўзи 27 моњи 6 соли 1864 шаккол. 

Солисан: Татбиќи таърихи шаккол бо таърихи маъруф 
(масалан, мехоњем бидонем, ки рўзи 12 моњи 8 соли 1924 шаккол 
мутобиќи чї рўз аз чї моњ аз чї соли искандарї буда аст): 

1) Соли шакколи додашударо бо адади 3177 љамъ мекунем: 
1924+3177=5101 

2) Њосили амали якумро дар адади 12 зарб мекунем: 5101 х 12= 
61212 

3) Аз адади моњи додашуда адади 1-ро кам мекунем: 8-1=7 
4) Њосили амали дувум ва њосили амали севумро љамъ мекунем: 

61212+7=61219 
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5) Њосили амали чањорумро бар адади 30 зарб мекунем: 61219 х 
30= 1836570 

6) Адади рўзи додашударо бо њосили амали панљум љамъ 
мекунем: 

1836570 +12 = 1836582 
7) Њосили амали шашумро бар амали 0/98560351532 таќсим ва 

њосили таќсимро ба рўз гирд мекунем: 
1836582 : 0/98560351532= 1863408/5= 1863409 
8) Байнуттаърихини марбутро аз њосили амали њафтум кам 

мекунем: 
1863409-1019273=844136 
Њосили амали њафтум њосили басти таърихи марбут (дар ин 

маврид таърихи искандарї) аст. Њол њосили басти таърихи марбут 
(искандарї)-ро самара мекунем 

844136 = (577 х 1461) + 1139 
1139= (3 х 365) + 44 
577 х 4 = 2308 
2308 + 3 = 2311 
сол 2311 + 1= 2312 
рўз ва моњ 44 – 13 тишрини дувум 
844136= (120590 х 7) + 6 
Рўзи њафта 6 – шанбе 
Пас рўзи 12 моњи 8 соли 1924 шаккол мутобиќ буда аст бо рўзи 

шанбеи 13 тишрини дувуми соли 2312 искандарї (румї) 
Сафњањои 239. «Гањанбор шаш аст ва ин он шаш рўз аст, ки 

Эзад, таъоло, халќро андар ин шаш рўз офарид, чунонки андар 
кутуби муназзал, чун Таврату Инљил ва Забуру Фурќон пайдост. 
Аммо муѓон чунин гўянд, ки Худо, таборак ва таъоло, осмонро 
андар гањанбори нахустин офарид ва он ёздањуми дай буд ва обро 
андар гањанбори дудигар офарид ва он ёздањуми исфандормуз буд 
ва заминро андар гањанбори седигар офарид ва он бисту шашуми 
урдибињишт буд ва наботро андар гањанбори чањорум офарид ва 
он бисту шашуми хурдод буд ва чањорпоёнро андар гањанбори 
панљум офарид ва он шонздањуми шањривар буд ва мардумро 
андар гањанбори шашум офарид ва он авали рўзи масруќа буд, 
охири обон». 

Ин нукта аз «Зайну-л-ахбор» чанд тавзењро иќтизо дорад: 
А) Офариниш (хилќат) дар шаш рўз дар боби аввал ва бахше аз 

боби дувуми «Сифри таквин» (Китоби офариниш) – Таврот чунин 
шарњ шуда аст: 

«Дар ибтидо Худо осмонњо ва заминро офарид ва замин тињї 
ва боир буд ва торикї бар рўйи луљља ва руњи Худо сатњи обњоро 
фурў гирифт. Ва Худо гуфт, рўшної бишавад ва рўшної шуд. Ва 
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Худо рўшноиро дид, ки неку аст ва Худо рўшноиро аз торикї људо 
сохт. Ва Худо рўшноиро рўз номид ва торикиро шаб номид. Ва 
шом буду субњ буд, рўзи аввал. 

Ва Худо гуфт, фалаке бошад дар миёни обњо ва обњоро аз обњо 
људо кунад. Ва Худо фалакро бисохт ва обњои зери фалакро аз 
обњои болои фалак људо кард ва чунин шуд. Ва Худо фалакро 
осмон номид. Ва шом буду субњ буд, рўзи дувум. 

Ва Худо гуфт, обњои зери осмон дар як љо љамъ шавад ва 
хушкї зоњир гардад ва чунин шуд. Ва Худо хушкиро замин номид 
ва иљтимоъи обњоро дарё номид ва Худо дид, ки неку аст. Ва Худо 
гуфт, замин наботот бирўёнад, алафе, ки тухм биёварад ва дарахти 
меваї, ки мувофиќи љинси худ мева оварад, ки тухмаш дар он 
бошад бар рўйи замин. Ва чунин шуд ва замин набототро рўёнид, 
алафе, ки мувофиќи љинси худ тухм оварад ва дарахти мевадоре, ки 
тухмаш дар он мувофиќи љинси худ бошад. Ва Худо дид, ки неку 
аст. Ва шом буду субњ буд, рўзи сеюм. 

Ва Худо гуфт, наййирњо дар фалаки осмон бошанд, то рўзро аз 
шаб људо кунад ва барои оёт ва замонњову рўзњо ва солњо бошанд. 
Ва наййирњо бар фалаки осмон бошанд, то бар замин рўшної 
дињанд ва чунин шуд ва Худо ду наййири бузург сохт. Наййири 
аъзамро барои салтанати рўз ва наййири асѓарро барои салтанати 
шаб ва ситорагонро. Ва Худо онњоро дар фалаки осмон гузошт, то 
бар замин рўшної дињанд ва то салтанат намоянд бар рўзу бар шаб 
ва рўшноиро аз торикї људо кунанд ва Худо дид, ки неку аст. Ва 
шом буду субњ буд, рўзи чањорум. 

Ва Худо гуфт, обњо аз анбўњи љонварон пур шавад ва 
парандагон болои замин бар рўйи фалаки осмон парвоз кунанд. 
Пас Худо нањангони бузург офарид ва њамаи љондорони хазандаро, 
ки обњо аз онњо мувофиќи аљноси онњо пур шуд ва њамаи 
парандагони болдорро ба аљноси онњо. Ва Худо дид, ки неку аст. 
Ва Худо онњоро баракат дода, гуфт, борвар ва касир шавед ва 
обњои дарёро пур созед ва парандагон дар замин касир бишавед. Ва 
шом буду субњ буд, рўзи панљум. 

Ва Худо гуфт, замин љонваронро мувофиќи аљноси онњо берун 
оварад, бањоиму њашарот ва њайвоноти замин ба аљоси онњо. Ва 
чунин шуд. Пас Худо, њайвоноти заминро ба аљноси онњо бисохт ва 
бањоимро ба аљноси онњо ва њамаи њашароти заминро ба аљноси 
онњо. Ва Худо дид, ки неку аст. Ва Худо гуфт, Одамро ба сурати мо 
ва мувофиќи шабењи мо бисозем, то бар моњиёни дарё ва 
парандагони осмон ва бањоим ва бар тамомии рўйи замин ва њамаи 
њашароте, ки бар рўйи замин мехазанд, њукумат намояд. Пас Худо 
Одамро ба сурати худ офарид. Ӯро ба сурати Худо офарид. Эшонро 
нару мода офарид ва Худо эшонро баракат дод. Ва Худо бад-эшон 
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гуфт, борвару касир шавед ва заминро пур созед ва дар он тасаллут 
намоед ва бар моњиёни дарё ва парандагони осмон ва њамаи 
њайвоноте, ки бар замин мехазанд, њукумат кунед. Ва Худо гуфт, 
њамоно њамаи алафњои тухмдоре, ки бар рўйи тамоми замин аст ва 
њамаи дарахтњое, ки дар онњо меваи дарахти тухмдор аст, ба шумо 
додам, то барои шумо хурок бошад. Ва ба њамаи њайвоноти замин 
ва њамаи парандагони осмон ва ба њамаи њашароти замин, ки дар 
онњо њаёт аст, њар алафи сабзро барои хўрок додам. Ва чунин шуд. 
Ва Худо њар чї сохта буд, дид ва њамоно бисёр неку буд. Ва шом 
буду субњ буд, рўзи шашум. 

Ва осмонњову замин ва њамаи лашкари онњо тамом шуд ва дар 
рўзи њафтум Худо аз њамаи кори худ, ки сохта буд, фориѓ шуд ва 
дар рўзи њафтум аз њамаи кори худ, ки сохта буд, оромї гирифт. 
Пас Худо рўзи њафтумро муборак хонд ва онро таќдис кард, зеро 
ки дар он рўз ором гирифт аз њама кори худ, ки Худо офарид ва 
бисохт». 

Дар Ќуръон низ дар сувар ва оёти мутаъаддид ба шаш рўз 
будани офариниш (хилќат) тасрењ аст: «Инна Раббакуму-л-Лоњу-л-
лазї халаќа-с-самовоти ва-л-арза фї ситтати айёмин, сумма-ставо 
ало-л-Арши юѓшї-л-лайла-н-нањора, ятлубуњу њасисан ва-ш-шамса 
ва-л-ќамара ва-н-нуљума мусаххаротин би амрињи, а ло лању-л-
халќу ва-л-амру, таборака-л-Лоњу Раббу-л-оламин» – «Ки 
Худованди шумо Худойе аст Он, ки биёфарид осмонњо ва замин 
андар шаш рўз, пас боз баристод бар Арш, бипўшонид шабро ба 
рўз, ме талаб кунад онро нарм ва офтобу моњтоб ва ситорагон 
фармонбардор ба фармони Ў, бидон ки Ўрост офариниш ва 
фармон, ба баракат аст Худой – Худованди љањониён» (Аъроф, 
7:54). 

«Инна Раббакуму-л-Лоњу-л-лазї халаќа-с-самовоти ва-л-арза 
фї ситтати айёмин, сумма-ставо ало-л-Арши, юдаббиру-л-амра мо 
мин шафеъин илло мин баъди изнињи, золикуму-л-Лоњу Раббукум, 
фа-ъбудуњу, а фа ло тазаккаруна» – «Худойи шумо он Худойе аст 
Он, ки биёфарид осмонњо ва замин андар шаш рўз, пас боз 
баристод бар Арш. Меофаринад кор ва нест њељ хоњишхоње, магар 
аз паси дастурии Ў. Ин аст Он Худой – Худованди шумо, 
бипарастед Ўро, оё на ёд гиред» (Юнус, 10:3). 

«Ва њува-л-лазї халаќа-с-самовоти ва-л-арза фї ситтати айёмин 
ва кона Аршању ало-л-мои ли яблувакум айюкум ањсану амало ва 
ла ин ќулта иннакум мабъусуна мин баъди-л-мавти, ла яќуланна-л-
лазина кафару ин њозо илло сињрун мубин» – «Ва Ўст Он, ки 
биёфарид осмонњо ва замин андар шаш рўз ва буд Арши Ў бар об, 
то биёзмояд шуморо кадом аз шумо некўкирдортар ва агар гўї, ки 
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шумо барангехтагонед пас аз марг, гўянд он касњо, ки кофир 
шуданд, ки нест ин магар љодуи њувайдо» (Њуд, 11:7). 

«Ќул: а иннакум ла такфуруна би-л-лазї халаќа-л-арза фї 
явмайни ва таљъалуна лању андодан, золика Раббу-л-оламин. Ва 
љаъала фињо равосия мин фавќињо ва борака фињо ва ќаддара фињо 
аќвотањо фї арбаъати айёмин савоан ли-с-соилин. Сумма-ставо 
ило-с-самои ва њия духонун, фа ќола лањо ва ли-л-арзи-ътиё тавъан 
ав карњан, ќолато: атайно тоиъина. Фа ќазоњунна сабъа самовотин 
фї явмайни ва авњо фї кулли самоин амрањо ва зайянно-с-самоа-д-
дунё би масобиња ва њифзан, золика таќдиру-л-азизи-л-алим» 
(Фуссилат, 41:9-12). 

«Њува-л-лазї халаќа-с-самовоти ва-л-арза фї ситтати айёмин, 
сумма-ставо ало-л-Арши, яъламу мо ялиљу фї-л-арзи ва мо яхруљу 
минњо ва мо янзилу мина-с-самои ва мо яъруљу фињо; ва њува 
маъакум айна мо кунтум ва-л-Лоњу би мо таъмалуна басир» 
(Њадид, 57:4). 

Ин ќаламзан ба хотир намеоварад, ки дар Инљил ва Забур 
(Мазомири Довуд) матлабе дар бораи хилќати шашрўза хонда 
бошад. 

Б) Барои табйини хилќати олам бар ривояти муѓон, 
муќаддаматан арз мекунам, ки эрониён дар гузаштањои бисёр дур, 
як солро ба дувоздањ ќисмат карданд ва њар ќисматро ба номи яке 
аз амшосипандон ва эзадон номиданд: 

«Он дувоздањ моњро ном аз њамон амшосипандон аст: 1. 
Фарвардинмоњ. 2. Урдибињиштмоњ 3. Хурдодмоњ 4. Тирмоњ 5. 
Амрдодмоњ. 6.Шањривармоњ 7. Мењрмоњ 8.Обонмоњ 9. Озармоњ 10. 
Даймоњ 11. Бањманмоњ 12. Сипадормузмоњ. 

Масъуди Саъди Салмон (шоири авохири садаи панљум ва 
авоили садаи шашуми њиљрї) манзумае дар 84 байт ба соли 510 
њиљрии ќамарї дар бораи моњњои таќвими эрониён барои маљлиси 
офарин ва базми Абулмулук малик Арслон ибни Масъуд 
(њаљдањумин подшоњи ѓазнавї) суруда, ки абёте аз онро наќл 
мекунам: 

 
Худойгоно, ромиш гузину шодї бин, 
Ки мужда додат аз бахт моњи фарвардин, 
Њаме чї гўяд? Гўяд, ки мулки њафт иќлим, 
Ба њукму амри ту хоњад шудан зи чархи барин? 
 
Бињишт аст гетї зи урдибињишт, 
Њалол омад, эй мањ, май андар бињишт. 
Ба шодї нишин њину мехоњ май, 
Ки бе май нишастан-т зишт аст зишт. 
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Ба роѓу ба боѓу ба кўњу ба дашт, 
Зи фарри гиронмоя урдибињишт. 
Бихандид гулзору бигрист абр, 
Бинолид мурѓу биболид кишт. 
 
Зинати боѓ моњи хурдод аст, 
Гар ба бода гирої аз дод аст. 
Бути Навшод гашт гулбуну боѓ, 
Гўйї аз њусну зеби ту шод аст. 
Булбулонро, ки хутбахон шудаанд. 
Минбар аз шохи сарви озод аст. 
Бо нишот асту ромишу шодї. 
Њар чи бандасту њар чи озод аст. 
Моњи тир аст, ай намуда тира аз рўйи ту моњ, 
Май дар ин мањ лаъли рўшан гардад, ай мањ май бихоњ. 
Ваќти неъматњост, лекин неъмате чун май мадон, 
Љон бад-ин гуфта, ки ман гуфтам, гувоњ ояд, гувоњ. 
Дил ба май тозаст, тоза, љон њаме шод аст, шод, 
Гар гуноњи ман њамељўйї, њамедорам гуноњ. 
 
Мурдодмањ аст сахт хуррам, 
Май нўш паёпаю дамодам. 
Аз гардун табъи хок пуртаф, 
В-аз борон чашми абр пурнам. 
Бар дашт либосњои рунист, 
Бар кўњ либосњои майрам. 
Биншину тарабфазой май хоњ, 
Дар давлати шањриёри аъзам. 
Шањривар асту гетї аз адли шањриёр 
Шод аст, хезу мояи шодї бар ман ор. 
Бода шинос мояи шодиву хуррамї, 
Бе бода њеч љон нашуд аз моя шодхор. 
Ай комгор бар дили ман хезу бода дењ, 
Бар ёди давлати малику шоњи комгор. 
 
Ай мањ, мањи мењру мењрмоњ аст, 
Бе бода нишастан аз гуноњ аст. 
Рўзу рухи дўстон сапед аст, 
Рўйу дили душманон сиёњ аст. 
 
Моњи обон чу оби љўй бибаст, 
Оби ангур бояд андар даст. 
Он накўтар, ки шод бошї, шод, 
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В-он накўтар, ки маст хусбї, маст. 
Шод зист он ки аќлу дониш дошт, 
Пушти андуњро ба май бишкаст. 
Њар кї ў чашм дар хирад бигшод. 
Њарзу таъвизи бода бар љон баст. 
Шод биншину бода хур, к-имрўз, 
Гетї аз ранљ расту аз ѓам љаст. 
 
Ай моњ расид, моњи озар, 
Бархезу бидењ майи чу озар. 
Озар бифурўзу хона хуш кун, 
З-озар санамо, ба моњи озар. 
Гар боѓ бимонд, сода бегул, 
В-ар шох бимонд зуд бе бар. 
 
Моњи дай омад, ки њаво њар замон, 
Борад кофур њаме бар љањон. 
Аз фалак имрўз маунат кунад, 
Лашкари сарморо боди хазон. 
Бодаи чун озари Барзин биёр, 
Чораи сармо ба љуз онро мадон. 
 
Моњи бањман набид бояд хўрд, 
Моњи бањман нишот бояд кард. 
Дар љањон њар кї њаст фарзона, 
Биписандад нишоти љонпарвард. 
З-он ки имрўз мутрибу соќї, 
Рўду бода ба базми шоњ овард. 
 
Сипандормуз моњи охири сол, 
Ки гашт охирин моњи њар бадсигол. 
Њаме мужда дорад, ки то чанд рўз, 
Пазирад чаман њусну зебу љамол. 
Ба њар марѓзоре битозад тазарв, 
Ба њар бўстоне биболад нињол. 
Кашад абр бар соя фарши бањор, 
Дамад мушк бар кўњ боди шамол. 
 
Њар як аз дувоздањ моњро сї рўз ихтиёр карданд ва аз дидгоњи 

амалї ва корбурдї, чањор рўз аз ин сї рўзро, ки дар воќеъ маќтаъи 
кору истироњат аст, як рўз ба номи Ањуромаздо (Њурмузд) ва се 
рўзи дигарро ба номи дигари ў «дай» (додор) номиданд ва барои он 
ки ба њангоми ёд кардан аз рўзи дай, маълум бошад, ки манзур 
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кадом як аз се рўзи дай аст, њар рўзи дайро њамвора бо номи рўзи 
баъд аз он хонанд: 

1.Њурмузд 8.Дай (Дайбаозар) 15.Дай (Дайбамењр) 23. Дай 
(Дайбадин) 

2. Бањман 9. Озар 16. Мењр 24. Дин 
3.Урдибињишт 10. Обон 17. Сурўш 25. Ард 
4.Шањривар 11. Хур 18. Рашн 26. Аштод 
5.Сипандормуз 12. Моњ 19.Фарвардин 27. Осмон 
6.Хурдод 13. Тир 20.Бањром 28. Зомёд 
7.Амрдод 14. Гўш 21. Ром 29. Мориспанд 
   22. Бод 30. Анэрон 
Анљомини фаргарди Шоист ношоисти пањлавї, ки 

бахшоишњои ањуроии њар як аз амшосипандонро мешуморад, 
чунин аст: 

«(1) Њурмуз, додортар. (2) Бањман, чобуктар. (3) Урдибињишт, 
гузинандатар. (4) Шањривар, кордортар. (5) Сипандормуз, 
бувандагтар. (6) Хурдод, чарбтар. (7) Амрдод, барўмандтар. 
(8)Дай, чунони Њурмузд. (9) Озар, тобандатар. (10) Обон, 
дурахшонтар. (11) Хур, барозандатар. (12) Моњ, варљовандтар. (13) 
Тир, родтар. (14) Гўш, ниюшандатар. (15) Дай, чунон Њурмузд. (16) 
Мењр, додвартар. (17) Сурўш, таковартар .(18) Рашн, росттар. (19) 
Фарвардин, тавонотар. (20)Бањром, пирўзгартар. (21) Ром, 
боромиштар. (22) Бад, хушбўтар. (23)Дай, эдун чун Њурмузд. (24) 
Дин, арљмандтар. (25)Ард, хубчењртар. (26) Аштод, поктар. (27) 
Осмон, баландтар. (28) Зомёд, фарозї (истода)тар. (29) Мориспанд, 
динбуртар. (30) Анирон, (бо) афзунї ва некуї». 

«Бундањиш» низ ривояти Шоист ношоистро таъйид мекунад: 
«Њурмуз номи он сї амшосипандро бад-он сї рўз чунин нињод, 

ки нахуст Њурмузд аст, сипас шаш амшосипанд (ки рўињам 
мешавад) њафт (рўз). 

Њаштум (рўзи пас аз он њафт рўз) Дай додор аст, сипас шаш 
амшосипад, (ки рўињам мешавад) њафт (рўз). 

Њаштум (рўзи пас аз он њафт рўз) Дай додор аст, сипас њафт 
амшосипад, (ки рўињам мешавад) њашт (рўз). 

Нуњум, (рўзи пас аз он њашт рўз) Дай додор аст, сипас њафт 
амшосипад, (ки рўињам мешавад) њашт (рўз). 

Чунонки номи хешро ба чањор љой дар моњњо љой дод: Њурмузд 
ва он се дай». 

Шањрдод ибни Абилхайри Розї дар китоби «Равзату-л-
мунаљљимин», ки дар њудуди соли 466 њиљрии ќамарї сомонаш 
дода, менависад: Порсиёнро «њар моње сї рўз бувад… Ва Њурмузд 
ва се дай, ба љойгоњи чањор одина аст». 
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Ва њам Масъуди Саъди Салмон нўшхории маљолиси базми 
Абулумулук Малик Арслон ибни Масъудро ќитъаоте барои њар 
рўз аз моњ ба соли 510 њиљрии ќамарї суруда аст, ки дар зер аз њар 
ќитъа ду-се байтеро наќл мекунам: 

 
Имрўз Урмузд аст, ай ёри майгусор, 
Бархезу тозагї куну он љоми бода ор. 
Ай Урмуздрўй, рўзи Урмузд 
Он май, ки шодмон кунадам Урмуздвор. 
 
Бањманрўз, ай санами дилситон, 
Биншин бо ошиќ дар бўстон. 
Шод нишинем, к-озини мамлакат, 
Халќи љањон њаст њама шодмон. 
 
Урдибињштрўз аст, ай моњи дилситон, 
Имрўз чун бињишти барин аст бўстон. 
З-он бодае, ки хуррам аз ў гашт айшу умр, 
З-он бодае, ки гардад аз ў тоза табъу љон. 
 
Ай танатро зи некуї зевар, 
Шуњра рўзест рўзи шањривар. 
Май шинос, ай нигор, љонро ќут, 
Гоњ медењ марову гањ мехур. 
 
Сипандормузрўз бархез, ай нигор. 
Сипанд ор морову љоми май ор. 
Май ор аз пайи он ки бе май нашуд. 
Диле шодмону тане шодхор. 
Сипанд ор пайи он ки чашми бадон 
Бигардонад Эзад аз ин рўзгор. 
 
Хурдодрўз дод набошад, ки бомдод, 
Аз фарру хурраммї наситонї зи бода дод, 
Аз бода љўй шодиву аз бода нўш хуш, 
Бе бода ин љањон, санамо, бодгир бод. 
 
Рўзи мурдод мужда дод бад-он, 
Ки љањон шуд ба табъ боз љавон. 
Адл борид бар љањон яксар, 
Давлату мулки шањриёри љањон. 
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Дайбаозар аст, хезу биёр эй нигор, 
Май ай, турк, май биёр, ки туркї гирифт дай. 
Май дењ ба ратлу љом, ки дар базми хусравї, 
Биншаст шод шоњ Малик Арслон ба май. 
 
Ай хироманда сарви тобон моњ, 
Рўзи озар майи чу озар хоњ. 
Шодмон кун маро ба май, ки љањон. 
Шодмон шуд ба фарри давлати шоњ. 
 
Обонрўз аст, рўзи обон, 
Хуррам гардон ба оби раз љон. 
Биншин ба нишоту дўстонро 
Ай дўст ба иззу ноз биншон. 
То бода хурему шод бошем, 
Бар ёди худойгони Гайњон. 
 
Рўзи хур аст, ай ба ду рух њамчу хур, 
Тофт хур аз чархи фалак бода хвар. 
Бода хуру тез маро бода дењ, 
Хубии ањволи замона нигар. 
 
Моњрўз, ай ба рўйи хуб чу моњ, 
Бодаи лаъли мушкбўй бихоњ, 
Гашт равшан чу моњи базм, ки гашт, 
Номи ин рўз моњу рўйи ту моњ. 
Шод гардон ба бода моро, хез, 
Ки љањон шод шуд ба давлати шоњ. 
 
Ай нигори тирболо, рўзи тир, 
Хезу љоми бода дењ бар лањни зер. 
Ошиќї дар пардаи Ушшоќ гўй, 
Роњњои табъхоњи дилпазир. 
Шеърњои шуњра аз ман дор гўш, 
Дар санои шањриёри шањргир. 
 
Гўшрўз, ай нигори мушкинхол, 
Гўши барбат бигиру нек бимол. 
Ман зи бањри самоъ хоњам гўш, 
Ба самоъам мадор дар њар њол. 
Ман нагунљам зи шодї андар пўст, 
З-он ки бинам ба коми нексигол. 
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Ай маро њамчу љону аз љон бењ, 
Бомдодон нишот кун бар љењ. 
Дайбамењр аст мењрубонї кун, 
К-аз њама чиз мењрубонї бењ. 
 
Рўзи мењру моњи мењру љашни фаррух мењргон, 
Мењр бифзой, ай нигори моњчењри мењрбон. 
Мењрубонї кун, ки љашни мењргону рўзи мењр, 
Мењрубонї бењ ба рўзи мењру љашни мењргон. 
Љомро чун лола гардон аз набиди бодаранг, 
В-андар он мангар, ки лола нест андар бўстон. 
Рўзи сурўш аст, ки гўяд суруш, 
Бода хуру наѓмаи мутриб ниюш. 
Сабз шуд аз сабза њама бўстон, 
Лаъли май ор, ай санами сабзпўш. 
 
Рўзи рашн аст, ай нигори дилрубой, 
Шод биншину ба љоми май гирой. 
То тавонї њеч як соат мабош 
Бе майи шодифазойи ѓамзудой. 
Май хуру дар сози гетї дил мабанд, 
Сози гетї худ њамесозад Худой. 
 
Фарвардин асту рўзи фарвардин, 
Шодию тарабро кунад талќин. 
Ай ду лаби чу май, маро май дењ, 
К-он бошад расм рўзи фарвардин. 
Ай рўйи ту ба хубї афзун зи мењру моњ, 
Бањромрўз бодаи Бањромранг хоњ. 
Андуњи ин љањон махур, ай моњ шод бош, 
К-имрўз шодмон аст аз тахту тољ шоњ. 
 
Ромрўз аст, бахту давлат ром, 
Ай дилором, хезу дардењ љом. 
З-он ќанина яке ќадањ пур кун, 
Њамчу кабки дарї яке бихром, 
Ком рону љањон ба лањв гузор, 
Ки худованди мо расид ба ком. 
 
Чун бодрўз рўзи нишот омад, ай нигор, 
Шодї фазой, њин бидењ бодаву биёр. 
Бодаст шодии дил, пайваста бода хур, 
Бе бода њарчї бинї боди њаво шумор. 
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Дайбадин асту дини марди хирад, 
Он шиносам, ки лаъли бода хурад. 
Боздорад хирад туро зи набид, 
Машнав андар набид панди хирад. 
Ай шигифтї набидхора њаме 
Сад њунар дар набид баршумарад. 
 
Динрўз, ай рўйи ту огафти дин, 
Май хуру шодї куну хуррам нишин. 
Бо маю май хўрдан динро чикор, 
Май хуру май нўшу ќавї дор дин, 
Њар гунање, к-аз май њосил шавад, 
Мањв кунад хидмати шоњи замин. 
 
Ардрўз аст фарруху маймун, 
Бо њама лањву хуррамї маќрун. 
Ай дилорой ёри гулгунрух, 
Хезу пеш ор бодаи гулгун. 
То ба ёди худойгони замин, 
Шод бошему май хурем акнун. 
 
Аштодрўзу тоза зи гул бўстон, 
Ай дўст май ситон зи кафи дўстон. 
Дар бўстон нишину майи лаъл нўш, 
Зеро, ки сабз гашт њама бўстон. 
Осмонрўз, ай чу моњи осмон, 
Бода нўшу дор дилро шодмон. 
Љон зи бода шод кун, зеро ки аќл, 
Бодаро бинад њаме шодии љон. 
Њар замон бода хур, ай тоза чу гул, 
Тоза кун шодї ба бода њар замон. 
 
Чун рўзи зомёд наёрї зи май ту ёд, 
Зеро ки хуштар ояд, њаме рўзи зомёд. 
 
 
Ай дилором, рўзи мориспанд, 
Даст бе љоми лаъли май мапсанд. 
Хуррамї дар љањон хуррам бин, 
Шодмонї кун, ба ноз биханд. 
 
Анирон зи пирон шунидам чунон, 
Ки май хўрд бояд ба ратли гарон. 
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Биёр, ай нигор, он майи мушкбўй 
К-аз ў бодаи мушк ёбї дањон. 
Дил андар каму беши гетї мабанд, 
Њамедор љонро њаме шодмон. 
Эрониён тўли як солро «сесаду шасту панљ шаборўзу шаш 

соату дувоздањ хурда кам» медонистанд. Ба ночор, панљ шаборўзи 
илова бар 360 шаборўзу 12 моњро људогона, дар поёни сол (баъд аз 
моњи дувоздањум) ќарор доданд ва њар як аз он панљ рўзро ба номи 
яке аз сурудаи Зартушт (маљмуъан «Готњо», «Госоњо», «Гоњон») 
номиданд: 

«Он панљ рўз гоњанбор аст, ки он панљ рўз нарафта аст, ки … 
дуздида хонад. Номи он панљ рўз, ки нарафта аст, ки панљ рўзи 
гоњонї аст, ки панљаи вињ (бењ, неку) хонанд, ба динї, ин аст: 1. 
Ањнавидгоњ 2. Уњштавидгоњ 3. Испандумидгоњ 4. Вањушањргоњ 5. 
Вањуштуиштгоњ (Бундањиш) 

 
Баъд аз ин муќаддамот ва ошної бо таќвими эрониён ривоёти 

хилќати њастї ба ривояти маздаяснон (муѓон)-ро мехонем: 
Њурмузд «нахуст осмонро офарид, равшан, ошкоро, бисёрдавр, 

хоядиса… Ӯ ба ёрии осмон шодиро офарид, бад-он рўй барои ў 
шодиро фароз офарид, ки акнун, ки омехтагї аст, офаридагон ба 
шодї даристанд. 

Сипас аз гавњари осмон обро офарид… 
Седигар, аз об заминро офарид гирд, давргузар, бенишебу 

фароз, дарозо бо пањно ва пањно бо жарфо баробар, рост миёни 
осмон ќарор гирифта…. 

Чањорум, гиёњро офарид. Нахуст бар миёнаи ин замин фароз 
руст чанд пой боло, бе шоха, бе пўст, бе хор ва тару ширин…. 

Панљум, гови яктоофаридаро дар Эронвиљ офарид, ба миёнаи 
љањон…. 

Шашум, Гаюмарсро офарид, равшан чун хуршед… 
Ӯ ин шаш офаридаро ба шаш гоњи гоњанбор офарид, ба соле ки 

сесаду шасту панљ рўз ба шумор аст ва дувоздањ моњ, њар моње сї 
рўзу як моњ ва як моњ сию панљ рўз. Ба њар рўзе номи амшосипанде 
нињода шуд. Чигунагиро гўям: 

Нахуст, осмонро офарид ба чињил рўз, ки аз рўзи Њурмузди 
моњи фарвардин то рўзи обони моњи урдибињишт аст. Панљ рўз 
диранг кард, то рўзи дайбамењр. Он панљ рўз гоњанбор ва онро ном 
мадюзарм аст. Онро гузориш ин ки зистгоњи мењру моњ ва сабзї ба 
пайдої омад. 

Дудигар, обро офарид ба панљоњу панљ рўз, ки аз рўзи мењри 
моњи урдибињишт аст, то рўзи обони моњи тир. Панљ рўз диранг 
кард, то рўзи дайбамењр. Он панљ рўз гоњанбор ва онро ном 
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мадюшам аст, ки онро гузориш ин ки обро равшан бикунад, зеро 
нахуст тира буд. 

Седигар, заминро ба њафтод рўз офарид, ки аз рўзи мењри моњи 
тир, то рўзи арди моњи шањривар аст. Он панљ рўзро диранг кард, 
то рўзи Анирон. Он панљ рўз гоњанбор ва ўро ном падишња аст. Ӯро 
гузориш ин ки ба пой рафтани офаридагонро бар замин падид 
овард. 

Чањорум, гиёњро офарид ба бисту панљ рўз, ки аз рўзи 
Њурмузди моњи мењр, то рўзи ард аст. Панљ рўз диранг кард, то 
рўзи Анирон. Он панљ рўз гоњанбор ва ўро ном аёсарим аст, ки ўро 
гузориш ин ки баргу бўй ва ранги сабзї пайдо шуд. 

Панљум, гўсфанро офарид ба њафтоду панљ рўз, ки аз рўзи 
Њурмузди моњи обон то рўзи дайбамењри моњи дай аст. Панљ рўз 
диранг кард, то рўзи бањром. Он панљ рўз гоњанбор ва онро ном 
мадёрим аст, ки ўро гузориш ин ки анбори зимистонро барои 
домњои хеш фароњам кард. 

Шашум, мардумро офарид, ки Гаюмарс аст, ба њафтод рўз, ки 
аз рўзи роми моњи дай, то рўзи Анирони моњи сипандормуз аст, 
панљ рўз диранг кард, то рўзи вањиштавоиштгоњ. Он панљ рўз 
гоњанбор аст, ки он панљ рўз нарафта аст, ки гоњанбор аст ва ўро 
ном њамаспањмадим аст, ки ўро гузориш ин ки љунбиши њамаи 
сипоњ ба гетї пайдо шуд». (Бундањиш) 

Дар мавриди иллати вуљудии шаш гоњанбор дар ривоёти 
маздаяснон (муѓон) арз мекунам, чунонки дар таълиќаи марбута 
низ хоњед хонд, эрониён солро илова бар таќсим ба моњњо ва рўзњо 
дар мутобиќат бо таѓйири обу њавои замин дар тўли як сол ба се 
гуна (дар се марњалаи гузор) ба фусул таќсим мекарданд: 

Марњалаи аввал. Як сол 12 моњ = 10 моњи зимистон + 2 моњи 
тобистон. 

Марњалаи дувум. Як сол дувоздањ моњ = 5 моњ зимистон + 7 
моњ тобистон. 

Марњалаи севум. Як сол дувоздањ моњ = 3 моњ зимистон+ 3 моњ 
тобистон+ 3 моњ бањор+ 3 моњ пойиз. 

Дар марњалаи аввал эрониён солро ба ду фасли зимистони 10-
моња ва тобистони 2-моња таќсим мекарданд. Агар барои таъйини 
моњњои сард ва моњњои гарми сол вазъи курраи замин дар њудуди 7-
8 њазор соли ахир (баъд аз он яхбандони сахт дар њудуди дањ њазор 
сол пеш)-ро дар назар бигирем, ќоидатан он ду моњи гарм бояд 
моњњои чањорму панљуми баъд аз эътидол ва он дањ моњи сард аз 
ибтидои моњи шашум то поёни моњи севум бошад. 

Аз замоне, ки эрониён 12 моњи солро ба ду фасли зимистони 10-
моња ва тобистони 2-моња таќсим мекарданд, итилоъе надорем, љуз 
ин ки ба эътибори њамин таќсими сол ба 10 моњи зимистон ва 2 
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моњи тобистон шояд битавон истинтољ кард, ки ќавми эронї дар 
ибтидои шаклгирї дар ноњияе аз курраи замин, ки зимистонњояш 
тўлонї ва тобистонњояш кўтоњ буда, масалан, дар њудуди арзи 
љуѓрофиёии 55 то 60 дараљаи шимолии кураи замин сукунат дошта 
аст ва ин таќсими сол ба 10 моњи зимистон ва 2 моњи тобистон 
бозтоби сахт мубњами хотираи он даврони бисёр куњан аст. 

Дар марњалаи дувум, ки ќавми эронї аз зистгоњи нахустини худ 
ба поинтар сарозер шуда ва ба ноњияе нисбатан гармтар аз 
зистгоњи нахустин расида буда, дигар бор 12 моњи солро боз ба ду 
фасл таќсим карданд, мунтањо ин бор фасли зимистонро панљ моњ 
ва фасли тобистонро њафт моњ ба назар оварданд. 

Ин таќсими сол ба ду фасли зимистони панљмоња ва тобистони 
њафтмоња ба тасрењи «Бундањиш» ин чунин бо моњњои сол мутобиќ 
мешуда аст: 

«Аз Њурмуздрўз (нахустин рўзи) фарвардинмоњ (нахустин моњи 
сол) то Анирон (охирин рўзи) мењрмоњ (њафтумин моњи сол) 
тобистон аст ва аз Њурмуздрўзи (нахустин рўзи) обонмоњ 
(њаштумин моњи сол) то исфандормузмоњ (дувоздањумин моњи сол) 
ва ба сар шудани (поёни) панља, панљ моњи зимистон аст». 

Аз тарафе, чунонки пештар дар њамин таълиќа аз «Бундањиш» 
наќл кардам, рўзи дайбамењри (15) моњи тир (чањорумин моњи сол) 
гоњанбори мадюшам аст. Рўзи Анирони (30) моњи мењр (њафтумин 
моњи сол) гоњанбори аёсарим аст. Рўзи бањроми (20) моњи дай 
гоњанбори мадёрим аст. Рўзи вањиштавоиштгоњ (охири рўзи сол) 
гоњанбори њамиспањдим аст. 

Мулоњиза хоњем кард, ки њамсипањмадим гоњанбори љашни 
оѓози тобистони 7-моња, аёсарим гоњанбори оѓози љашни зимистон 
ва мадёрим гоњанбори љашни миёнаи фасли зимистони 5-моња буда 
аст. 

Дар марњалаи севум, эрониён, бо таваљљуњ ба шароити обу 
њавои пањнаи Эронзамин 12 моњи солро ба чањор фасли бањори 3-
моња, тобистони 3-моња, пойизи 3-моња ва зимистони 3-моња 
таќсим карданд. Боз дар њамон китоби «Бундањиш» омада аст: 

«Моњњои фарвардину урдибињишт ва хурдод бањор аст. 
Моњњои тиру мурдоду шањривар тобистон аст. Моњњои мењру 
обону озар пойиз аст. Моњњои дай ва бањману исфандормуз 
зимистон аст». 

Дар ин сурат, агар 12 моњи сол ва фусули бањори 3-моња, 
тобистони 3-моња, пойизи 3-моња ва зимистони 3-моњаро бо њифзи 
мавќеи чањор гоњанбори пешин (ки бо зимистони 5-моња ва 
тобистони 7-моња марбут буд) ва ду гоњанбори дигар (мазкур дар 
њамон «Бундањиш»), яъне рўзи дайбамењри (15) моњи урдибињишт 
(дувумин моњи сол) гоњанбори мадюзарм ва рўзи анирони (30) моњи 
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шањривар (шашумин моњи сол) падишња гоњанбор пеши назар 
оварем, мулоњиза хоњем кард, ки дар айни њол, ки чањор гоњанбор 
(љашн)-и пешин, ки бо таќсими сол ба ду фасли зимистони 5-моња 
ва тобистони 7-моња марбут буда, боќї монда аст, ду гоњанбор 
(љашн)-и дигар низ илова шуда аст. Яъне мадюзарм, гоњанбори 
љашни миёнаи бањори 3-моња ва падишња, гоњанбори љашни оѓози 
пойизи 3-моња бар чањор гоњанбор (љашн)-и пешин афзуда шуда 
аст. Аз он чи дар бораи гоњанборњо гузашт, ду нукта дастгир 
мешавад: 

Аввал ин ки гоњанборњо љашнњое марбут ба соли эътидолї 
буда аст, ки дар ибтидо бо миёнаи фусули сол гирифта мешуда; 

Дувум ин ки ривоёти марбут ба хилќат (офариниш) дар шаш 
гоњанбор пас аз марњалаи севуми таќсими соли эътидолї ба фусул 
сурати таълиф ва танзим ёфта аст. 

п) Абурайњони Берунї дар китоби «ат-Тафњим ли-авоили 
саноъату-т-танљим» менависад: 

«Гањанбор чист? Рўзгори сол порањо карда аст Зародушт ва 
гуфта аст, ки ба њар порае Эзад, таъоло, гунае офарида аст, чун 
осмону замин ва обу гиёњ ва љонвару мардум, то олам ба соле 
офарида шуд ва ба аввали њар яке аз ин порањо панљ рўз аст, 
номашон гањанбор». 

Ва низ Абурайњони Берунї њам дар китоби «ал-Ќонун ал-
Масъудї» ва њам дар китоби «Осору-л-боќия» ба гоњанборњо 
пардохта ва мавќеи онњоро бо мутобиќат бо моњњо чунин дода аст: 

«Рўзи 26 урдибињиштмоњ, ки аштодрўз аст аввали гањанбори 
севум аст. Ва он 5 рўз аст. Охири он охирин рўзи моњ аст. Ва дар ин 
(гоњанбор) Парвардигор заминро офарид. Ва номи ин гањанбор 
файшањњимгоњ аст. 

Рўзи 26 хурдодмоњ, ки аштодрўз аст, авали гањанбори чањорум 
аст. Ва охири он охири моњ аст. Ва дар ин (гоњанбор) Парвардигор 
дарахтон ва гиёњонро офарид. Ва номи ин гањанбор аёсарамгоњ аст. 

Рўзи 16 шањривармоњ, ки рўзи мењр аст, аввали гоњанбори 
панљум аст ва охири он рўзи бањроми (20) њамон моњ. Ва дар 
(гоњанбор) Парвардигор вуњушро офарид. Ва номи ин гоњанбор 
медёримгоњ аст. 

Рўзи нахуст андаргоњ ва он панљ рўзе аст, ки миёни обонмоњ ва 
озармоњ ќарор дорад. Рўзи нахусти гањанбори шашум ва охири он 
рўз поёни андаргоњ аст. Ва дар ин (гоњанбор) Парвардигор 
одамиро офарид ва номи ин гањанбор њамсифатамидгоњ аст. 

Рўзи 11 даймоњ, ки рўзи хур аст, аввали гањанбори нахуст аст ва 
охири он рўзи 15 (њамон моњ) аст, ки рўзи дайбамењр аст. Ва номи 
ин гањанбор мидюзарм аст. Ва дар ин (гоњанбор) Парвардигор 
осмонро офарид. 
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Рўзи 11 исфандормузмоњ, ки рўзи хур аст, аввали гањанбори 
дувум аст ва охири он рўзи дайбамењр (15 њамон моњ) ва номи ин 
(гоњанбор) мидюшамгоњ аст. Ва дар ин (гоњанбор) Парвардигор 
обро офарид. 

Мавќеи гоњанборњо дар сол ба ривояти «Бундањиш» ва ба 
ривояти Абурайњони Берунї инчунин хулоса шуданист: 
 

   Ривояти «Бундањиш»  Ривояти Берунї 
Гањанбори нахустин (Мадюзарм гоњанбор) Рўзи 11 то рўзи 15 
урдибињиштмоњ Рўзи 11 то рўзи 15 даймоњ 
Гањанбори дувум (Мадюсам гоњанбор) Рўзи 11 то рўзи 15 тирмоњ 
Рўзи 11 то рўзи 15 исфандормузмоњ 
Гањанбори севум (Падишња гоњанбор) Рўзи 26 то рўзи 30 
шањривармоњ Рўзи 26 то рўзи 30 урдибињиштмоњ 
Гањанбори чањорум (Аёсарим гоњанбор) Рўзи 26 то рўзи 30 мењрмоњ 
Рўзи 26 то рўзи 30 хурдодмоњ 
Гањанбори панљум (Мадёрим гоњанбор) Рўзи 16 то рўзи 20 даймоњ 
Рўзи 16 то рўзи 20 шањривармоњ 
Гањанбори шашум (Њамсипањмадим г.-анбор) Рўзи 1 то рўзи 5 
андаргоњ Рўзи 1 то рўзи 5 андаргоњ.  

 
Муќоисаи ду ривояти «Бундањиш» ва Берунї дол бар он аст, ки 

огоњињои Берунї аз таќвими эрониён ѓалат аст. 
Пештар аз ќавли Берунї гузашт, ки лавоќил ал-зоида 

(андаргоњ) миёни обонмоњ ва озармоњ ќарор дорад ва ин яънї, ки 
Берунї он таќвимеро, ки барои таъйини мавќеи гоњанборњо дар 
соли он таќвим дар назар дорад, таќвими яздигурдї аст. 

Ин ки Берунї мавќеи гоњанборњоро, ки дар соли эътидолї 
барои тазаккури ибтидо ва миёни фусули сол арзиши вуљудї 
меёбадро ба соли яздигурдї, ки соле аст 365 шаборўзї ва бидуни 
кабиса ва ба њамин эътибор дар фусули соли эътидолии гардон 
тањвил мекунад, аз бун ѓалат аст ва њамин иттилоъоти ѓалати 
Берунї аст, ки Гардезї будуни дарк ва дарёфти сањењ аз таќвими 
эрониён айнан дар «Зайну--л-ахбор» наќл мекунад. 

т) Љалолуддин Муњаммади Балхї дар дафтари шашуми 
«Маснавї» ба ин ки хилќати Оламу Одам дар шаш рўз буда, 
ишорат дорад: 

 
Дар тааннї гўяд, ай аљули хом, 
 Поя-поя бартавон рафтан ба бом. 
Дегро тадриљу устодона љўш, 
Кор н-ояд ќаляи девонаљўш. 
 Њаќ на ќодир буд бар халќи фалак, 
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Дар яке лањза ба «кун» бе њеч шак? 
Пас чаро шаш рўз онро даркашид, 
Кулли явми алф ом ай мустафид. 

Муњаммади Балхї мегўяд, гарчи хилќати Оламу Одам дар шаш 
рўз буда, вале њар рўз аз рўзњои хилќат як њазор сол аст, ки ин 
баёни охир, зоњиран бояд мустанад ба эътиќоди эрониён дар 
мавриди хилќат бошад: 

«Аз оѓози офариниш, ки офаридагонро офарид, то ба фарљом, 
ки Ањриман аз кор бияфтад, ба андозаи дувоздањ њазор сол аст: то 
омадани Ањриман шаш њазор сол гузашта буд: се њазор сол ба 
менуї ва се њазор сол ба сурати моддї дар покї. Он шаш њазор сол 
аз Бара то Хўша, њар ахтаре як њазор сол» («Бундањиш»). 

Ва боз Љалолуддин Муњаммади Балхї, ба дунболи он чи аз вай 
наќл кардам, билофосила мегўяд: 

Хилќати тифл арчи андар нуњ мањ аст 
З-он ки тадриљ аз шиъори он шањ аст, 
Хилќати Одам чаро чил субњ буд, 
Андар он гил андак-андак мефузуд.  
Яънї халќи Одам, ки мусталзими сириштани гили вай буд 

(Дўш дидам, ки малоик дари майхона заданд, Гили Одам 
бисириштанду ба паймона заданд) чињил субњ тўл кашида аст. Дар 
ин сурат, Љалолуддин Муњаммади Балхї дар мавриди хилќати 
Одам, на ба Таврот ва на ба Ќуръон ва на ба боварњои маздаяснон, 
балки ба бархе ањодис, њамчун «Хаммара тината адама арбаъина 
сабоњан» ё «Хаммарту тината адами би яддї арбаъина сабоњан» 
дар адабиёти исломї назар дорад.  

Сафњаи 240. «Гањанбори панљум… аввали фасли тирмоњ аст ва 
ўро хазони аввал гўянд…». Таќвими яздигурдї, ки дунболаи 
тадовуми таќвими ашмурдиги давраи Сосониён аст – дар аввали 
бурљи саратон (харчанг, чањорумин бурљи соли эътидолї) 
мутобиќи аввали тирмоњи соли 11 эътидолии (шамсии) њиљрї 
таљдиди мабдаъ ёфт. Њам таќвими эътидолї (шамсї) њам таќвими 
яздигурдї моњњое бо номњои фарвардин, урдибињишт, … бањман, 
исфандормуз доранд. Пайдост, ки ба њангоми таљдиди мабдаъи 
таќвими яздигурдї, фарвардинмоњи яздигурдї мутобиќи бурљи 
саратон/харчанг (чањорумин бурљ), ки муодили тирмоњи эътидолї 
(шамсї) аст ва тирмоњи яздигурдї мутобиќи бурљи мизон/тарозу 
(шашумин бурљ), ки муодили мењрмоњи эътидолї (шамсї) аст, буда 
аст: 
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Ин таќоруни тирмоњи яздигурдї бо аввали бурљи мизон/тарозу 

(тирмоњи таќвими эътидолї (шамсї)), ки авали фасли поййиз аст, 
сабаб шуд, то форсизабонон фасли пойизро, ки бо тирмоњи 
яздигурдї таќорун ёфта буд, фасли тирмоњ бихонанд. 

 Дар «Луѓатнома»-и Дењхудо, зайли мадхалњои «тир», 
«тирмоњ», «тирмоњї» ва «тирмањ» шавоњиди мутаъаддиде аз адаби 
манзум ва мансури форсї наќл шуда аст. Инак шавоњиде, ки дар 
«Луѓатнома»-и Дењхудо фурсати њузуру зуњур ва намуд наёфтаанд: 

 
 То ба Наврўз андарун бошад нишони навбањор, 
То сипоњи тирмоњ орад нишони мењргон. 
 
Ба тир то ду бувад рост гаштани шабу рўз, 
Яке ба ваќти бањору дигар ба аввали тир. 
 
Андар омад моњи тиру дар тарозу рафт мењр, 
То чу тиру чун тарозу рост шуд лайлу нањор. 
                                             (Унсурї) 
Дари тирмоњ омад оташ кунем, 
Дили номдорон ба май хуш кунем. 
Њаво хушгувору замин пурнигор, 
Ту гуфтї, ба тир андар омад бањор. 
                          (Фирдавсї) 
 
Њамеша то ба њама љойгањ пазир бувад, 
Њавои тирмањї аз њавои тобистон. 
                                                 (Фаррухї) 
 
Сард шуд табъи љањон аз гардиши гардуни пир, 
Тир зад бар хайли гармо лашкари сармои тир. 
                                                                        (Муъиззї) 
 
То сипоњи гул њазимат шуд зи хайли моњи тир, 
Аз турунљ афрўхт бустон чун сипар аз моњи тир. 
                                                                     (Ќатрон) 
Сайёди пир омад бар истиёди ман, 
Досу каманду тиру камонаш чањор тир. 
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Як тир аз ў зимистон, як тир аз ў бањор, 
Як тир аз ў тамузу дигар тир моњи тир. 
                                                                 (Сўзанї) 
 
Љуяндаи ин гавњарро даст чањор аст, 
Аз тиру зимистону зи найсону њазирон. 
                                                        (Носири Хусрав) 
 
«Ду нуќтаи эътидол ва ду нуќтаи инќилоб кадоманд?  
Доираи бузург бо доираи бузург наздикї њамекунад, то ўро бар 

ду нуќта бибурад, ки сари ќутри кураанд ва аз ў низ дурї кунад ба 
ду нуќта њамчунон баробар бо якдигар ва минтаќат-ул-буруљ чун 
муъаддил-ун-нањорро бар ду нуќтаи баробар як бо дигар 
њамебурад, ба ду нуќтаи дигари баробари як ба дигар низ дур аз 
вай њамешавад. Ва ду нуќтаи таќотуъ ба эътидол маъруфанд, зеро-к 
офтоб чун ба эшон расад рўз бо шаби хеш рост шавад, ба њама љой 
андар рўйи замин ва яке бар дигар наафзояд. Ва якеро нуќтаи 
эътидоли бањорї хонанд ва ин он аст, ки чун офтоб аз вай 
бигзарад, ба нимаи шимолї аз минтаќат-ул-буруљ шавад. Ва 
дигарро нуќтаи эътидоли тирмоњї хонанд ва ин он аст, ки чун 
офтоб аз вай бигзарад, ба нимаи љанубї уфтад…» («ат-Тафњим 
лиавоили саноату-т-танљим»)  

« Тир њафт навъ (маънї) аст… яке фасли хазон. Унсурї гўяд:  
 
Агар ба тирмањ аз љома беш бояд тир, 
Чаро барањна шавад бўстон чу омад тир» 
                                                       («Луѓати фурс») 
«Ва дар айёми ќадим он љо (Таволис) бозор буда аст, ба фасли 

тирмоњ, дањрўза» 
   («Таърихи Бухоро») 
 
Сафњаи 241. «Садаи бузург… Баъзе гуфтанд, миёни ин рўз ва 

миёни Наврўз сад шаборўз буд, яънї панљоњ рўзу панљоњ шаб, бад-ин 
сабаб сада ном кардандаш..» 

Берунї низ дар «ат-Тафњим лиавоили саноату-т-танљим» 
менависад: 

«Сада чист? 
Обонрўз аст аз бањманмоњ ва он дањум рўз бувад ва андар 

шабаш, ки миёни рўзи дањум аст ва миёни рўзи ёздањум, оташњо 
зананд ба гавзу бодом ва гирд бар гирди он шароб хўранд ва лањву 
шодї кунанд ва низ гурўње аз он бигзаранд, то ба сўзонидани 
љонварон. 
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Ва аммо сабаби номаш чунон аст, ки аз ў то Наврўз панљоњ рўз 
аст ва панљоњ шаб…». 

Ин ки муносибати номидани рўзи дањуми бањманмоњ ба 
«Сада» он аст, ки аз он рўз то Наврўз панљоњ шабу панљоњ рўз аст, 
ки рўињам сад мешавад, тављењи ѓалат ва омиёнае аст, ки Гардезї аз 
Берунї иќтибос мекунад. 

Агар ба мусомиња ин тављењро бипазирем, он ваќт љойи суол 
аст, ки панљоњ шабу панљоњ рўз рўињам сад (-и чї чиз) мешавад? 
Чаро ки ин адади сад, на сад шаб аст, на сад рўз ва на сад шаборўз! 

Аз сўйе, аз ёздањуми бањманмоњ то Наврўз панљоњу панљ (55) 
шаборўз аст (20 шаборўзи бањманмоњ + 30 шаборўзи 
исфандормузмоњ + 5 шаборўз (андаргоњ) на панљоњ шаборўз! 

Ростиро, ки эрониён дар тўли таърихи худ, дар таќсими сол ба 
фусул, се марњалаи мушаххасро гузарондаанд: 

Дар марњалаи аввал, эрониён солро ба ду фасл – зимистон ва 
тобистон таќсим мекардаанд, фасли зимистон 10 моњ ва фасли 
тобистон 2 моњ дошт. Дар Вандидод омада аст: 

«Ман ки Ањурамаздо њастам, аз љоњо бењтарин шањрњоро дар 
Эронвич офаридам, бо рўди Доитии нек, вале деви пурмарг, дар он 
рўд (Доитї) мор ва дар он сарзамин (Эронвич) сармо офарид. Дар 
он љо (Эронвич) дањ (10) моњ зимистон аст ва ду (2) моњ тобистон. 
Дар ин дањ моњ обњо ва заминњо ва гиёњон сард аст. Он љо 
(Эронвич)-ро дар дили зимистон селоб ва ях фаро гирад». 

Пайдост, ки ин тика аз «Вандидод» (ки дар шарњи пањлавии 
«Вандидод» низ такрор шуда), ишора ба зистгоњи нахустини ќавми 
эронї дорад, ки дар он њудуди 10 моњ сармо њоким аст ва 2 моњ аз 
сол њаво нисбатан гарм мешавад. Дар ќиёс бо замони кунунї, 
пайдост, ки он 2 моњи гармо бояд моњњои тир ва мурдод бошад, ки 
гармои хуршед бештар ба замин мерасад. 

Дар марњилаи дувум ваќте ќавми эронї дар кўчи мудовими худ 
аз шимол ба љануб ба минтаќаи нисбатан гарм расида буданд, 
солро боз ба ду фасли зимистон ва тобистон таќсим мекарданд, 
мунтањо ин бор зимистонро ба панљ моњ аз сол ва тобистонро њафт 
моњ аз сол ба назар меоварданд. Дар «Бундањиш» омада аст: 

«Аз Њурмуздрўз (нахустин рўз)-и фарвардинмоњ (нахустин 
моњи сол), то анирон (охирин рўз)-и мењрмоњ (њафтумин моњи сол) 
7 моњи тобистон аст ва аз Њурмуздрўз (нахустин рўз)-и обонмоњ 
(њаштумин моњи сол) то исфандормузмоњ (дувоздањумин моњи сол) 
ва ба сар шудани (поёни) панља, панљ моњи зимистон аст». 

Ва низ дар шарњи њамон китоби «Вандидод» ба забони форсии 
миёна (пањлавї) баъд аз ёди зимистони дањмоња ва тобистони 
думоња, тавзењ шуда аст, ки «њафт моњ аст тобистон, панљ (моњ аст) 
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зимистон». Њамчунин дар гузидањои Зодиспарам њамин тобистони 
њафтмоња ва зимистони панљмоња намуд ёфта аст. 

Пайдост, ки ин ташхиси муддати зимистон ва муддати 
тобистон ишорат ба замоне дорад, ки ќавми эронї аз зистгоњи 
нахустини худ ба сўйи љануб сарозер шуда ва ба љойе расида буда, 
ки (дар маќоми муќоиса бо вазъияти зистгоњи нахустин) муддати 
замони гармии њаво беш аз муддати замони сардии њаво буда аст. 

Ва охируламр, дар марњалаи севум, ваќте ќавми эронї дар 
сарзамини Эрон маскан гузид, ба иќтизои макон ба фусули 
чањорргона воќиф гардид. Дар њамон китоби «Бундањиш» омада 
аст: 

«Моњњои фарвардину урдибињишт ва хурдод бањор аст. 
Моњњои тиру мурдод ва шањривар тобистон ат. Моњњои мењр ва 
обону озар пойиз аст. Ва моњњои дай ва бањману исфандормуз 
зимистон аст». 

Агар ба таќсими сол ба ду фасли тобистони њафтмоња ва 
зимистони панљмоња иноят бифармоед, мулоњиза мекунед, ки дар 
рўзи дањуми бањманмоњ, дуруст сад шаборўз (30 шаборўзи обонмоњ 
+ 30 шаборўзи озармоњ +30 шаборўзи даймоњ + 10 шаборўзи 
бањманмоњ) аз оѓози зимистон гузашта аст. 

Сада, яънї рўзи садум аз оѓози зимистони панљмоња ва ин 
њикоят аз ќидмат ва бисёр куњан будани љашни Сада дар миёни 
эрониён дорад. 

 
Сафњаи 247. «…ба забони порсї «Эрон» хонанд…» 
Чанду чуни хусусиёт ва хулќиёти эрониёнро, ки Гардезї шарњ 

дода, муќоиса кунед, бо он чи ки «Дусур» (исм ва унвоне даќиќан 
муъодили «Зу-л-ќарнайн», ки ба ѓалат «Тансар» хондаанд) – 
динёри даврони Сосониён дар номае ба Љушнас (Гушнасб) шоњаки 
Табаристон навишта ва тарљумаи форсии он дар «Таърихи 
Табаристон» наќл шуда аст: 

«Замин чањор ќисмат дорад. Як љузв замини Турк, миёни 
маѓориби Њинд, то машориќи Рум. Љузви дувум, миёни Руму Ќибт 
ва Барбар. Ва љузви севум, сиёњон аз Барбар то Њинд. Ва љузви 
чањорум, ин замин, ки мансуб аст ба Порс ва лаќаби билод-ул-
хозиъин, миёни љўйи Балх, то охири билоди Озарбойгон ва 
Арменияи форс ва Фуроту хоки Араб, то Уммон ва Мукрон ва аз 
он љо то Кобулу Тухористон. 

Ва ин љузви чањорум, баргузидаи замин аст ва аз дигар заминњо 
ба манзалати сару ноф ва кўњону ишкам. Ва ман туро тафсир 
кунам: аммо сар бар он аст, ки раёсат ва подшоњї – аз ањди Эраљ 
ибни Фаридун – подшоњони моро буд ва њоким бар њама эшон 
буданд ва ба хилофе, ки миёни ањли аќолим хост ба фармон ва ройи 
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эшон ќарор гирифтанд ва пеши эшон духтари хеш ва хирољу њадоё 
фиристоданд. 

Аммо ноф он аст, ки миёни заминњои дигар замини мост ва 
мардуми мо акрами халоиќ ва аъаззу сувории Турк ва зиракии 
Њинд ва хубкорї ва саноати Рум, Эзад, таборак мулкуњу, маљмуъ 
дар мардумони мо офарид зиёдат аз он ки алалинфирод эшонрост 
ва аз одоби дин ва хидмати подшоњон он чи моро дода, эшонро 
мањрум гардонид ва сурату алвон ва мўйњои мо бар авсат офарид. 
На саводи ѓолиб ва на суфрат ва на шуќрат ва мўйњои мањосин ва 
сари мо на љаъди ба ифроти зангиёна ва на фархоли туркона. 

Аммо кўњон он аст, ки бо кўчакии замини мо бо дигар заминњо, 
манофеъ ва хасби маишат бештар дорад. 

Аммо шикам барои он гуфтанд замини моро, ки њар чи дар ин 
аљзои замин бошад, бо замини мо оваранд ва таматтуъ моро бошад 
аз атъима ва адвия ва атрњо њамчунон ки таъому шароб ба ишкам 
шавад ва илмњои љумлаи рўйи замин моро рўзї гардонид…» 

Ин тавзењро бидињам, ки ваќте забони форсии миёна (пањлавї) 
матрук шуда буда, мутарљимини аз он забон ба забонњои форсї ва 
арабї, бештар ба воситаи ибњоми ашколи њуруфи хатти пањлавї, 
иштибоњоти музњике дар баргардондани асомии хос кардаанд. 
Масалан, лаќаби Гаюмарсро ба сурати «гили шоњ» ва «Гаршоњ» 
баргардондаанд, ё номи «Дусур»-ро ба сурати «Тансар» наќл 
кардаанд. Мутарљими номаи Дусур дар тарљума калимаи муракаби 
«Эроншањр»-ро, ки исми хос, ба маънии кишвари мансуб ба ќавми 
эр астро ба сурати «билод-ул-хозиъин» баргардонда аст. 

Дар калимаи мураккаби «Эроншањр» љузъи «эр» номи ќавм 
(ориё), љузви «он» аломати нисбат (обон, кўњон, шодон…) ва љузъи 
«шањр» ба маънии кишвар (мамлакат) аст, ки рўйи њам кишвари 
мансуб ба «эр» маънї медињад, њарчанд калимаи «эр» дар њамон 
забони пањлавї маънии уфтода ва фурўтан низ дорад. 

Мутарљими номаи Дусур калимаи «Эроншањр»-ро ба се љузъи 
«эр», «он» ва «шањр» таљзия кардааст. Љузъи «эр»-ро ба љойи он ки 
номи ќавм бигирад, ба маънии уфтода ва фурўтан, муодили хозиъи 
арабї ва љузви «он»-ро ба љойи он ки аломати нисбат бигирад, 
аломати љамъ ва љузви «шањр»-ро ба љойи он ки кишвар ва 
мамлакат маънї кунад, ободии нисбатан бузург бо хонањо ва 
кўйњои бисёр ва бозор муодили балади арабї дарёфта аст ва чун 
дар номаи Дусур аз навоњии мутаъаддид ёд шуда (Озарбойљон ва 
Уммону Мукрон) баладро ба билод љамъ баста ва рўињам калимаи 
«Эроншањр»-ро ба сурати «билод-ул-хозиъин» баргардонда аст! 
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Сафњаи 260. «Чун малик бо канизак муљомиат хоњад кард, 
мунаљљимон бар боми хонаи бор шаванд ва толеъ гиранд ва ваќти 
муљомиати ўро ихтиёр кунанд, он ваќт муљомиат кунанд». 

Дар танљими эронї дар бораи толеъи ашхос ду дидгоњ вуљуд 
дорад: яке он ки толеъи шахс маљмуаи он сайёрот ва савобите аст, 
ки ба њангоми таваллуди шахс аз уфуќ тулуъ мекунад. Ин гуна 
талаќќї аз толеъи шахс таќрибан аксарияти мутун ва љадовали 
танљимиро дар тасарруфи худ дорад. Дар муќобили ин талаќќї 
назари дигаре њам њаст, ки толеъи шахс маљмуаи он сайёрот ва 
савобите аст, ки ба њангоми инъиќод ва баста шудани нутфаи шахс 
аз уфуќ тулуъ мекунад. 

Амир Унсурмаолии Кайковус ибни Искандар ибни Ќобус ибни 
Вушмгир ибни Зиёр дар боби сию чањоруми «Андарзнома» ё 
«Насињатнома», ки акнун ба «Ќобуснома» шуњра аст ва ба нимаи 
дувуми садаи панљуми њиљрї сомон ёфта, менависад: 

«Ман аз устоди худ чунин шунудам, ки мавлуди мардум на он 
аст ба њаќиќат, ки фарзанд аз модар људо шавад, ки мавлуди аслї 
толеъи заръ аст ваќти мусќатуннутфа, ки оби мард дар рањими зан 
уфтад ва ќабул кунад, он толеъи аслї аст ва неку бад њама бад-он 
пайваста аст. 

Аммо он соат, ки тифл аз модар људо шавад, он толеъро 
«тањвили кубро» хонанд ва тањвили сол, ки бияфтад, онро «тањвили 
вусто» хонанд ва тањвили шуњурро «тањвили суѓро» хонанд. 

Ва бар сари мардум он гузарад, ки онро толеъи мусќатуннутфа 
бувад ва далели ин сухан хабари расул аст, салъам, ки фармуда аст: 
«ас-саъид мин саъд фї батн умма в-аш-шаќї мин шаќї фї батн 
умма». Ва сухани пайѓамбар њамон маънї дорад, ки ман гуфтам. 

Аммо туро дар толеъи заръ сухан нест, ки он на ба болои чун 
туе бофтаанд. Аммо ин ки аз толеъи тањвили кубро гўйї, тариќи 
устодони гузашта нигоњ дор…» 

Њамчунин дар дафтари севуми «Маснавї» сурудаи Љалолуддин 
Муњаммади Балхї, дар достони зодани Мўсо ибни Имрон омада 
аст: 

Љањди фиръавнї чу бетавфиќ буд, 
Њар чї ў медўхт, он тафтиќ буд.  
Аз мунаљљим буд дар њукмаш њазор 
В-аз муъаббир низу соњир пуршумор. 
Маќдами Мўсо намудандаш ба хоб, 
Ки кунад Фиръавну мулкашро хароб. 
Бо муъаббир гуфту бо ањли нуљум: 
«Чун бувад дафъи хаёлу хоби шум?» 
 Љумла гуфтандаш, ки «тадбире кунем 
Роњи зоданро чу рањзан мезанем» 
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То расид он шаб, ки мавлид буд он, 
Рой ин диданд он фиръавниён, 
Ки бурун оранд он рўз аз пагоњ 
Сўйи майдон базму тахти подшоњ. 
«Ассало, ай љумла исроилиён, 
Шоњ мехонад шуморо з-он макон, 
То шуморо рў намояд бениќоб, 
Бар шумо эњсон кунад бањри савоб.  
Ай асирон, сўйи майдонгањ равед, 
К-аз шањаншањ дидану људ аст умед».  
Чун шуниданд мужда исроилиён, 
Ташнагон буданду бас муштоќи он. 
Њиларо хўрданду он сў тохтанд, 
Хештанро бањри љилва сохтанд. 
Бас биљўшиданд исроилиён 
Аз пагоњ то љониби майдон давон.  
Чун ба њилатшон ба майдон бурд ў, 
Рўйи худ бинмудашон бас тозарў. 
Кард дилдориву бахшишњо бидод, 
Њам ато њам ваъдањо кард он ќубод. 
Пас аз он гуфт, «аз барои љонатон  
Љумла дар майдон бихусбед имшабон» 
Посухаш доданд, ки «хидматњо кунем, 
Гар ту хоњї як мањ ин љо сокинем»  
Шуд шабонгањ боз омад шодмон, 
К-имшабон њамл асту дуранд аз занон. 
Хозинаш Имрон њам андар хидматаш, 
Њам ба шањр омад ќарини суњбаташ.  
Гуфт: «Ай Имрон, бар ин дар хусб ту, 
Њин, марав сўйи зану суњбат маљў».  
Буд Имрон њам зи исроилиён, 
Лек мар Фиръавнро дил буду љон.  
Шањ бирафту ў бар он даргоњ хуфт, 
Нимшаб омад пайи дидан-ш љуфт.  
Зан бар ў уфтоду бўсид он лабаш,  
Барљањонидаш зи хоб андар шабаш.  
Гашт бедор ўву занро дид хваш, 
Бўсаборон карда аз лаб бар лабаш.  
Даркашидаш дар канор аз мењр мард, 
Барнаёмад бо худ он дам дар набард.  
Љуфт шуд бо ў амонатро супурд, 
Пас бигуфт: «ай зан на ин корест хурд, 
Он чи ин Фиръавн метарсид аз ў,  
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Њаст шуд ин дам, ки њастам љуфти ту».  
Бар фалак пайдо шуд он исторааш, 
Кўрии Фиръавну макру чорааш. 
Дарзамон аз сўйи майдон наърањо, 
Мерасид аз халќу пур мешуд њаво. 
Шоњ аз он њайбат бурун љаст он замон, 
Побарањна, к-«ин чї ѓулѓулњост? Њон. 
Аз сўйи майдон чї бонг асту ѓирев, 
К-аз нињебаш мерамад љинниву дев?» 
Гуфт Имрон: Шоњи моро умр бод, 
Ќавми исроилиёнанд аз ту шод, 
Аз атои шоњ шодї мекунанд, 
Раќс меоранду кафњо мезананд». 
Рўз шуд, гуфташ, ки «Ай Имрон, бирав, 
Воќифи он ѓулѓулу он бонг шав».  
Ронд Имрон љониби майдону гуфт: 
«Ин чї ѓулѓул буд, шоњаншањ нахуфт». 
Њар мунаљљим побарањна, љома чок, 
Њамчу асњоби азо бўсид хок. 
Узр оварданду гуфтанд: «ай амир, 
Кард моро дасти таќдираш асир, 
Ин њама кардему давлат тира шуд, 
Душмани шањ њаст гашту чира шуд.  
Шаб ситорай он писар омад аён, 
Кўрии мо, бар љабини осмон. 
Зад ситорай он паямбар бар само, 
Мо ситорабоз гаштем аз буко». 
Шоњ њам бишниду гуфт: «Ай хоинон, 
Ман баровезам шуморо беамон». 
Саљда карданду бигуфтанд: «ай хидев, 
Гар яке каррат зи мо чарбид дев. 
Солњо дафъи балоњо кардаем, 
Вањм њайрон з-он чи моњо кардаем, 
Фавт шуд аз мову њамлаш шуд падид, 
Нутфааш љасту рањим андар хазид, 
Лек истиѓфори ин рўзи вилод, 
Мо нигоњ дорем, ай шоњу ќубод. 
Рўзи милодаш расад бандем мо, 
То нагардад фавту наљњад ин ќазо, 
Гар надорем ин нигањ моро бикуш,  
Ай ѓуломи ройи ту афкору њуш».  
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Ин ки дар «Зайну-л-ахбор» дар мавриди муљомиати малики 
Чин омада, нозир ба толеъ њангоми заръ аст ва на нозир ба толеъ 
њангоми таваллуд. 

 
Сафњаи 271. Таќвими «искандарї» як таќвими хуршедии 

истилоњї аст. Искандар, ки таќвими искандарї мансуб ба ўст, бино 
ба ривоёт «румї» буда ва дар авастої «сурвар» ва дар пањлавї 
«дусур» номида мешуда аст. «Сур», «суру», «сурун» ба маънии шох 
аст. Пас њам «сурвар»-и авастої ва њам «дусур»-и пањлавї ба 
маънии «дорандаи (ду) шох» хоњад буд. 

Дар њамин китоби «Зайну-л-ахбор» омада аст: «Зу-л-ќарнайн. 
Ӯро Искандар хондандї». Дар забони арабї «зулќарнайн», яъне 
«дорандаи ду шох», дуруст муодили «дусур» дар забони пањлавї 
аст. Дар «Ќуръон» (Сураи «ал-Кањф» (18: 83-100) Зу-л-ќарнайн ба 
унвони яке аз муќаррибини даргоњи Худой ёд шуда аст: 
«Мепурсанд туро (ё Муњаммад) аз Зу-л-ќарнайн, бигў зуд бувад, ки 
бархонам бар шумо аз ў ёдкарде. Мо љо сохтем ўро андар замин ва 
бидодем ўро аз њар чизе шинохтан роњкорро. Ӯ пайравї кард 
роњкорро…» 

Абулњасан Алї ибни Њусайни Масъудї дар китоби 
«Мураввиљу-з-зањаб ва маъодину-л-љавњар» дар бораи Искандари 
Зу-л-ќарнайн менависад: 

Насаби Искандар, ки њамон Зу-л-ќарнайн аст: 
Вай Искандар ибни Филипус ибни Миср ибни Њирмис ибни 

Мурдаш ибни Манзур ибни Румї ибни Барбат ибни Юнон ибни 
Ёфис ибни Нўњ буд. 

Баъзе гуфтаанд, ки аз фарзандони Ис ибни Исњоќ ибни 
Иброњим буд. 

Баъзе низ гуфтаанд, ки вай Искандар ибни Барќа ибни Чарњун 
ибни Румї ибни Ќармат ибни Навфал ибни Румї ибни Асѓар ибни 
Яѓиз ибни Исњоќ ибни Иброњим буд». 

Дар њамин китоби «Зайну-л-ахбор» омада аст: 
«Зу-л-ќарнайн. Ӯро Искандар хондандї ва номи ўро 

Ахшандурус ибни Файлаќус ибни Масур ибни Њирмис ибни 
Њардус ибни Рум ибни Литї ибни Лусон ибни Ёфис ибни Сарљун 
ибни Румия ибни Барбат ибни Навфал ибни Руфї ибн ал-Асѓар 
ибн ал-Баър ибн ал-Ис ибни Исњоќ ибни Иброњим, алайњу-с-
салом». 

Ва Абурайњони Берунї дар китоби «Осору-л-боќия…» ривоят 
мекунад, ки: 

«Њамоно аз Умар ибн ал-Хаттоб њикоят кардаанд, ки ќавмеро 
дид, ки дар бораи Зу-л-ќарнайн хавз мекарданд (гуфтугў 
мекарданд). Пас (Умар эшонро) гуфт: Оё шуморо хавз дар бораи 
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мардум кифоят накард, ки (дар гуфтугўњотон аз одамиён) ба 
фириштагон таљовуз кардаед?» 

Сарфи назар аз ихтилофи ривоёт ва тањрифњову тасњифњо дар 
асомї, он чї њамагии ин манобеъ дар бораи он муттафиќул-
ќавланд, амри пайѓамбарї ва ё нисбати пайѓамбарї доштани 
Искандари Зу-л-ќарнайн аст. 

Мабдаъи таќвими искандариро аз њангоми баргузидагии вай 
навиштаанд: 

Аз он рўз, к-ў шуд ба пайѓамбарї, 
Навиштанд таърихи искандарї. 
 
Таърихи искандариро дар манобеъ, аз љумла, дар њамин китоби 

«Зайну-л-ахбор», ба эътибори румї будани Искандар «таќвими 
румї» низ номидаанд. Динёрони зартуштї муъоризаи диниро 
«Искандари Румї»-и пайѓамбар ва «Искандари маќдунї»-и 
вайронгарро яке гирифтанд ва ба дунболи он лаќаби «хуљаста» ба 
маънии муборак ва масъуду фархунда ва њумоюни Искандари 
Румиро бо тасњиф ва суиистифода аз ибњоми далолати њуруфи 
хатти пањлавї «гуљаста» хонданд ва маънии банафрин ва малъунро 
бар он бор карданд ва њангоме, ки ин «ин њамонї» дар азњон 
љойгир шуд, афсонањое, ки хоб кардани кўдаконро шоиста аст, 
бофтанд. Ростиро «Аз ин Њасан то он Њасан, садто расан». 

Дар «Зайну-л-ахбор» дар мавозеъи мухталиф шарњи њол ва 
ваќоеъи марбут ба Искандари Румї (Зу-л-ќарнайн) ва Искандари 
Маќдунї дарњам омехта аст. Ба ривояте Искандар аз Аљам 
(эрониён) ва писари Доро ибни Доро ёд шуда аст ва ба ривояте вай 
маќдунї аст, ки Эроншањрро мегирад ва аз «мардумони Аљам, ки 
мардумоне бо рою тадбир ва шуљоъ буданд ва бо илми бисёр ва 
муњтолу дурбин ва њушёр буданд» меандешад ва теъдоде аз эшонро 
«бар сабили гиравгон» мебарад. 
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