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Сухане дар боби таълифи ин рисола 
 

Солҳои 2000-2005, ки ҳанӯз рӯҳам пур аз завқ ва ҷисмам пур аз 

тавон буд, баъзе аз дӯстони соҳибмаърифат хоҳиш намуданд, ки ба 

хотири рушди маънавӣ ва камоли суханварӣ ба фарзандонашон аз 

китоби «Гулистон» дарс гӯям. Ҳамин тавр, мудате «устоди «Гулистон» 

шудаму аз ин ҷаҳони зебою беолоиш гузори муфассале доштам. 

Албатта, банда ҳанӯз дар синни мактабӣ «Гулистон»-ро омӯхта будам 

ва ин асар ҳаргиз аз канорам ҷудо набуд, вале ин чанд соли таълими 

«Гулистон» бароям нуктаҳои арзишмандеро рӯшан кард, ки  фақат 
чанде аз он чунин аст: 

1.Бе ҳеҷ шакке, «Гулистон»-и Саъдӣ бисёр амиқтар, бисёр 
зарифтар ва бисёр зеботар аз он чизест, ки мо тасаввур мекунем. Ва 

бисёр дареғ аст, агар ҳамчун фарзанди ин фарҳанг аз ин баҳри 

маънавӣ бебаҳра монем ва ҳамчунон бо рӯҳи хушк саргардон бошем.    

2.Ин китоб имрӯз ҳам яке аз беҳтарин манбаъҳо ва дастурҳои 

ахлоқӣ, имонӣ, некӯкорӣ, огоҳӣ ва суханварӣ буда, ҳам насли наврас 

ва ҳам насли бузургсоли мо ба омӯзиши амиқи ин асари бузургвор 

ниёзи ҷиддӣ дорад. Ва давои басе аз дардҳои маънавию ахлоқии 

ҷомеаи мо дар ин асар нуҳуфта аст.  

3.Мутаассифона, таҷрибаи таълими чандсолаи ин китоб нишон 

дод, ки акнун насли навраси мо бисёр калимаҳо, ибораҳо ва 

мазмунҳои ин китобро дуруст намефаҳманд ва ин мушкили забониву 

баёнӣ имкон намедиҳад, ки мазмунҳои баланди китоб аз сӯи онҳо фаро 

гирифта шавад. Барои насли ҷавони имрӯз хусусан, фаҳми бахши зиёде 

аз дебочаи «Гулистон», ки худ дар танҳоӣ як шоҳкори маънавию 

ҳунарист, бисёр мушкил шудааст. Аз ин рӯ, бе вуҷуди як шарҳи 

осонбаёни тоҷикӣ таълиму фарогирии он барои наврасони мо 
имконпазир нест.  

Ин буд, ки инак ёддоштҳои он дарсҳои амалии худро ҷамъоварӣ 

намуда, ин шарҳи осонбаёни дебочаи «Гулистон»-ро барои наврасони 

азиз бо забони содаи имрӯзи тоҷикӣ таҳия ва пешкаш намудам. Аз ин 

рӯ, ин навишта ҳаргиз даъвои як шарҳи ҷомеъ ва фарогири 

«Гулистон»-ро надорад, балки посухи як ниёзи воқеӣ ва натиҷаи як 

таҷрибаи амалии як дӯстдори ин асари бузургвор аст. Агар наврасони 

мо «Гулистон»-ро ҳадди ақалл дар ҳамин сатҳ биомузанду бифаҳманд, 

роҳи онҳо барои фаҳми амиқтари ин асар ва фаҳми осори дигари 

баландсухану баландмазмуни ниёкони мо то ҳадде ҳамвор хоҳад шуд. 

Мақсади самимонаи муаллиф ин буд ва низ дарёфти дуои хайри 

соҳибдилон.   
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Ёддоште барои омӯзгор 
Ё чанд нукта дар тарзи истифодаи таълимии ин шарҳ 

 

Албатта, доираи корбарони ин навишта чӣ аз назари синнӣ ва чӣ 

аз назари соҳавӣ метавонад номаҳдуд бошад, вале чун мақсади аслии 

кор таълими адабию ахлоқии наврасон аст, ҳангоми бо ин мақсад 

истифода намудани китоб беҳтар аст ба нуктаҳои зерин таваҷҷуҳ 
шавад: 

1.Бисёр беҳтар аст, ки наврасон ин шарҳро зери роҳбарии устод, 

волидайн ё муаллими огоҳ таълим гиранд. Зеро фақат чун «асари 

бадеӣ» хонда гузаштани он барои онҳо суди зиёде надошта, зарур аст, 
ки наврасон маводи китобро дарс ба дарс таълим гиранд, яъне, пурра 

фаро гиранд ва дарк намоянд. Бояд дар ёд дошт, ки байни мафҳуми 

«хондан» ва «омӯхтан» фарқе азим аст.  

2.Ба ҷуз пешдарси китоб, ки шарҳи банда бар ҷойгоҳи 

«Гулистон» аст (ва таълими он низ ҳатмист), барои шогирдон ҳар 

дарси шарҳ бояд маҳз аз рӯи чор қадами муайян таълим дода шавад. 
Яъне, шогирд бояд аввал худи матни дарсро дурусту равон бихонад(1), 

баъдан тамоми луғатҳои дарсро аз худ кунад(2) ва сипас шарҳи 

мазмуни матнро аз бар намояд(3). Дар қадами чорум, беҳтар ё ҳатто 

зарур аст, ки матни аслии китоб (ба истиснои баъзе қисматҳои 

мадҳиявии арабии он ва ба истиснои матни шарҳҳо) аз тарафи 

шогирдон аз ёд карда шавад(4). Таҷрибаи дерина собит сохтааст, ки 

маҳз дар хурдсолӣ чун шеър аз ёд кардани чунин матнҳо барои 

равонии фикру забони ояндаи наврасон бисёр муҳим аст.    

3.Ин шарҳ на барои таълим ба кӯдакони хурдсол, балки барои 

истифодаи наврасон ва ҷавонон пешбинӣ гаштааст ва таълими амалии 

он низ маҳз дар миёни онҳо озмоиш шудааст. Пас, беҳтарин ҳолат ин 

аст, ки он ба бачагони сини 12-18 сола ё синфҳои 7 то 11-уми мактабӣ 

ва аз он болотар таълим дода шавад. Агар китоб ба бачаҳои то синни 

12-сола (синфҳои 1-6-ум) тадрис гардад, муаллим набояд онҳоро ба 

дарки матнҳо ва шарҳҳо маҷбур намояд, зеро дар ин марҳила барои 

онҳо дуруст хондани матн(1) ва аз ёд кардани он(2) бисёр муфидтар 

аст. Маъно ва шарҳи матнро онҳо дар синнҳои баъдӣ фаро мегиранд.  

4.Ҳангоми таълими ин шарҳ ба наврасони гурӯҳи синнии аввал, 

яъне 12-16 сола ҳаргиз набояд шитоб карда, дар як рӯз ду-се дарс 

гузашта шавад. Балки беҳтар аст мазмуни ҳар дарс бо сабр, бо тарбити 

муайяншуда ва ба таври амиқ омӯхта шавад, то барои як умр дар 

фарҳангу замири инсон кор кунад. Дар ин ҳолат, бо назардошти дарки 

мазмуну азёди луғоту ҳифзи пурраи матн, таълими ин китоб (шарҳи 
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«Дебоча» бо замимаи шарҳи даҳ ҳикоят) ҳудудан то ду-се моҳро дар 
бар мегирад.  

5.Зимни омӯхтани маънии калимаю ибораҳо бояд дар назар 

дошт, ки дар ин шарҳ мазмуни онҳо маҳз ба маъное, ки дар матни 

«Гулистон» корбурд ёфтаанд, дода шудааст. Аз ин рӯ, баъзе аз 

калимаҳои шарҳшуда дар матнҳо ва дар китобҳои дигар метавонанд 

ба маънои дигаре низ корбурд шуда бошанд, ки он баҳси ихтисосии 

луғатшиносист. Илова бар ин, матни аслии китоб баъзе бахшҳои 

яклухти арабӣ дорад, ки онҳо ихтисор нашудаанд, балки барои хондан 

ё ҳифз кардани шогирдон бо хатти сирилик дурустнависӣ шуда, дар 

шарҳ тарҷума ва маънои дақиқи онҳо пешниҳод шудааст.   

6.Аз сабабе, ки сохтори ин матн заргарӣ ва муҳандисии дақиқ 

дорад, бояд таваҷҷуҳ дошт, ки сохтори ҷумлаҳои матни «шарҳ» 

мутобиқи таркиби ҷумлаҳои «матни аслӣ» мураттаб гаштаанд. Аз ин 

рӯ, гоҳо услуби ҷумлаҳо дар «шарҳ» ба услуби қолабии забони 

ҳозираи тоҷикӣ чандон мутобиқ нестанд. Вале ҳифзи ин услуб имкон 

медиҳад, ки хонанда маънии ҳар калима ва ҳар ибораи матни аслиро 

дар манти шарҳ бо тартиби худ ва дар ҷои худ пайдо кунад. Ибораю 

ҷумлаҳое, ки дар даруни матни шарҳ дар қавсҳо омадаанд, низ ҷузъи 

матни шарҳ мебошанд ва бояд фаро гирифта шаванд.  

7.Ва ниҳоят, аз назари мазмунӣ, нимаи аввали дебочаи 

«Гулистон» мазмуни динӣ ва ситоишию ниёишӣ дорад, ки он ҳам аз 

ҷаҳони эътиқодии Саъдӣ ва ҳам аз суннати нигориши ниёгон 

бармеояд. Бинобар ин, дар чопҳои шӯравӣ ин бахши китобро ихтисор 

мекарданд, ки он як дасткорӣ дар матни аслӣ буд. Аммо дар ин шарҳ 

бахши эътиқодию динии «Дебоча» комилан ҳифз шудааст, зеро асли 

он чунин аст. Аз ин рӯ, агар касоне ошноӣ бо мафҳумҳои эътиқодиро 
барои наврасони худ раво надонанд, метавонанд чанд дарси аввалро 

ҳамчун матни адабӣ гирифта, таълимро рӯи ҳусни матну қудрати 

забону баён равона созанд, ки дар ин сурат ҳам арзиши он аз байн 

намеравад. Аммо ба ҳар ҳол, ба хотири таъсири некӯи таълими ин 

шарҳ бар забону равон ва ҳувияту ахлоқи наврасон, беҳтар аст, ки 

таълими ин китоб дар фазои маънавӣ ва дар рӯҳияи арзишию 

эҳтиромӣ сурат гирад.  
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                              Пешдарси китоб 

Ё чаро «Гулистон» асаре муҳим аст? 
  

Китоби «Гулистон»-и Шайх Муслиҳиддини Саъдии Шерозӣ яке 

аз намунаҳои нафису зебо ва пурвазну пурарзиши осори фикриву 

адабию ахлоқии тамаддуни башарӣ ба ҳисоб меояд. Ин китоб чун 

ҷамъи мавзуни имони амиқ ва хиради пухта ва омезиши зебои мазмуни 

баланд ва ҳунари нафис дар тӯли садсолаҳо ҳамчун китоби ҳидояту 

тарбият ҳамвора мавриди истифодаи васеътарини ҷомеаҳои илмию 

адабӣ ва ҳавзаҳои ахлоқию тарбиятӣ қарор доштааст. Маълумотҳои 

таърихӣ нишон медиҳанд, ки аз тамоми осори насриву назмии 

адабиёти форсию тоҷикӣ маҳз «Гулистон» беш аз ҳама нашр, тарҷума, 

шарҳ, тафсир, тадрис, таълим ва паҳн шудааст. Модоме ки ин китоб 

чунин ҷойгоҳи баланд ва чунин истиқболи васеъро сазовор гаштааст, 

пас табиист, ки пурсида шавад, ки сирри ин мақоми китоби 
«Гулистон» дар чист? 

Албатта, ҷавоби ин савол метавонад бисёр васеъ ва тӯлонӣ 

бошад, вале чун ин навишта як шарҳи мухтасари таълимӣ ва хоссаи 

наврасон аст, ин ҷо ба саволи боло посухи бисёр кӯтоҳе медиҳем, то он 

низ тавонад ҳангоми таълими китоб ҳамчун як дарси кӯтоҳ истифода 
шавад.  

1.«Гулистон» китоби имонмеҳвар ва ақидабунёд аст. Вақте ба 

«Гулистон» фурӯ меравед, эҳсос хоҳед кард, ки муҳити онро имону 

эътиқод ва ихлосу муҳаббати илоҳӣ фаро гирифтааст. Имонмеҳварӣ ва 

ақидабунёдӣ шояд яке аз муҳимтарин хусусиятҳои аксари осори 

адабии гузаштагони мо бошад, ки дар канори осори ҷаҳоние чун 

«Маснавии маънавӣ» ва «Девони Ҳофиз», «Гулистон» низ яке аз 

рӯшантарин намунаҳои он аст. Гарчӣ дар гоҳ ҷойе аз ин китоб афкори 

баҳсангезе низ пеш меоянд, вале меҳвари китобро маҳз ақидаву имон 

ташкил мекунад. Илова бар ин, огоҳон ба хубӣ пай мебаранд, ки 

бахши бузурге аз андешаву ҳикматҳои бузурги Саъдӣ ва бештари 

байту мисраъҳои машҳурӣ ӯ дар асл тобиши ҳунарӣ ва мазмуни 

манзуми оёти илоҳӣ ё ҳадисҳои набавиянд. Ва машҳуртарини онҳо 

ҳамон баётҳои «Бани одам аъзои як пайкаранд / Ки дар офариниш зи як 

гавҳаранд…» аст, ки назмшудаи ҳадиси машҳури Паёмбар (с) мебошад. 

Ин аст, ки ин «Гулистон» аз сарчашмаи баланди илоҳӣ об мехӯрад ва 
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ба манбаъҳои абадӣ пайванд дорад ва ин воқеият яке аз заминаҳои 

таваҷҷуҳи ҳамешагӣ ва беохири наслҳову замонҳо ба ин китоби 
бузургвор аст.      

2.«Гулистон» дастури комили ахлоқу тарбият аст. Бузургии 

дигари «Гулистон» маҳз дар ҳамин аст, ки ин китоб маҷмӯаи беназири 

ахлоқиву тарбиявӣ буда, асрҳо ҳамчун мактаби тарбият хидмат 

намудааст ва ин аст, ки муаллифи он дар фарҳанги мо ҳамчун 

«муаллими ахлоқ» шӯҳрат ёфтааст. Дар ин китоб чигунагии одоби ҳар 

синну сол, ҳар касбу кор ва ҳар табақаи ҷомеа ба таври бисёр зариф 

баён шуда, тариқи камоли маънавии инсон ва роҳи тарбияти дурусти 

ҷамъият тарҳрезӣ гаштааст. Ва вақте ба мушкилоти маънавию ахлоқӣ 

ва фарҳангию сиёсии ҷомеаи имрӯзи худ менигарем, дар як сухан, 

метавон гуфт, ки дар ахлоқу маънавият ва дар фарҳангу сиёсати 

имрӯзи мо ва дар бофту мазмуни ҷомеаи мо ҷойи «Гулистон» чӣ қадар 

холист! Пас, агар ин ҷанбаи ин китоб ба забони маъмӯли имрӯз баён 

шавад, «Гулистон» як «кодекси ахлоқӣ инсонӣ» мебошад. Кодекси 

ахлоқи инсони мӯъмин, инсони огоҳ, инсони некӯкору нафърасон ва 

кодекси ахлоқӣ ҷомеаи инсонпарвару имонмеҳвар. Ин аст, ки боз ҳам 

наслҳои нав ба нав ба ин китоб рӯй меоваранд, зеро новобаста аз ин, 

ки инсон ба чӣ дараҷаи рушд мерасад ва новобаста аз ин, ки ҷомеаҳо 

то куҷо пеш меравад, аҳамияти ахлоқу тарбият ҳаргиз ва ҳаргиз кам 

нахоҳад шуд. Зеро агар ахлоқ аз миён равад, худи башар низ аз миён 

хоҳад рафт.   

3.«Гулистон» оинаи рӯшани таҷрибаи рӯзгор аст. «Гулистон» 

саршор аз дидаву шунидаҳои бисёр муҳимм, ҳодисаю воқеаҳои бисёр 

ҷолиб ва ҳикояву қиссаҳои бисёр аҷибест, ки бештари онҳо дар 

рӯзгори худи Саъдӣ ва ё дар зиндагии дӯстону пешиниёни ӯ дар амал 

рух додаанд. Хусусан, дар сафар гузаштани ҳудуди чил соли умри 

муаллиф ва ошноии ӯ аз ҷомеаҳои дигар ҷаҳони ҳаводис ва саҳнаи 

ҷуғрофии «Гулистон»-ро бисёр васеъ сохтааст. Ва муҳимтар аз ҳама, 

чашму дили рӯшан ва нигоҳи огоҳи Саъдист, ки аз ҳар ҳодиса ва аз ҳар 

воқеа таҷриба, ҳикмат ва ибрат меҷӯяд ва онро дармеёбад ва бо 

хонандаи худ дар миён мегузорад. Ва тасвир то ҷое зинда аст, ки 

хонанда низ дар канори Саъдӣ сафар мекунад: гоҳ бар киштӣ 

менишинаду дар баҳр меравад ва гоҳ бо корвон мепайвандаду биёбон 

мепаймояд ва ҳамроҳи муаллиф мебинад, мешунавад ва ибрат 

меомӯзад. Ва ин фазилат ҷойгоҳи «Гулистон»-ро бисёр болотар аз як 

асари сирфан зеҳнию тахайюлию эҷодӣузоштааст, зеро сужаю 

манзараҳои ҷолиби он аз матни рӯзгор ва аз худи зиндагӣ нашъа 

доранд. Ин аст, ки «Гулистон» аз назари мазмун ва манзараофарӣ низ 

барои ҳамеша ҷолиб аст ва ҷолиб хоҳад буд.    

4.«Гулистон» мактаби ҳунари баланд ва забони равон аст. Ва 

ниҳоят, он чизе, ки «Гулистон»-ро дар нафси худ як асари ягонаву 

беқиёс кардааст, ҳунари зебову забони волои муаллиф аст. Аз нигоҳи 
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адабию ҳунарӣ «Гулистон» чӣ аз диди бофту сохтор, чӣ аз диди 

«тартиби абвоб», чӣ аз диди омешиши мавзуни насру назм ва чӣ аз 
диди сабку санъати сухан як падидаи нодиру беназир буда, тамоми 

талошу тақлидҳое, ки баъд аз он дар ин самту дар ин сабк анҷом 

шудаанд, ба сатҳи «Гулистон» ҳатто наздик наомадаанд. Ин аст, ки 

дар канори фазилатҳои дигар, «Гулистон» ҳамеша чун як мактаби 

мустақилли ҳунари адабӣ ва санъати суханварӣ хидмат намудааст. 

Маҳз дар ин асар метавон дид, ки забони форсӣ чӣ санъат, чӣ латофат, 

чӣ зарофат, чӣ азамат ва чӣ қудрат дорад, хусусан, агар ин абзори 
тавоно бо дасти устоди тавонгар барои баёни маънии воло ба кор 

баста шавад. Аз ин рӯ, имрӯз ҳам метавон гуфт, ки давои зеҳнҳои 

шахина, давои нутқҳои норавон, давои забонҳои кунду гирифта мо боз 

ҳам дар ҳамин «Гулистон» ва осори дигари ниёкон аст. Ва агар рӯзе 

ҷуръати онро ёбем, ки дар канори дарсҳои қолабии забону адабиёт, 

бахшҳое аз «Гулистон» ва дигар осори гаронмояи ниёконро дар шакли 

матнҳои аслӣ ба наврасон таълим бидиҳем, бисёре аз мушкилоти 

андешаю равон ва забону баёни ҷомеаи мо то ҷое илоҷи худро 

меёбанд. Пас, худи забони «Гулистон» низ дар алоҳидагӣ ҳамчун як 

мӯъҷизаи сухан ва ҳамчун як мактаби фасоҳату балоғат ҳамеша 

таваҷҷуҳи дӯстдорони латофату зебоиро ба худ ҷалб доштааст ва 

хоҳад дошт.    

Ҳамин тавр, агар ин чор фазилати ошкор ва дигар хубиҳои 

бениҳояти «Гулистон» канори ҳам гузошта шавад, сабаби чунин 

ҷойгоҳи баланд, сабаби чунин истиқболи васеъ ва сабаби чунин умри 

тӯлонӣ ёфтани ин китоби бузургвор худ ба худ рӯшан мегардад. Ин аст 

сирри азамат, сирри ҷаззобият ва сирри ҳамешагии «Гулистон»-и 

Саъдӣ. Пас сазост, ки «ин гулистон ҳамеша хуш бошад» ва мову шумо 

низ аз накҳату баракати он баҳраманд гардем.  
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Шарҳи осонбаён 
 бар дебочаи 

«ГУЛИСТОН»-и 

Шайх Саъдии Шерозӣ 

ба забони муосири тоҷикӣ 
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Дарси якум 
  

 
Дебоча 

(Ҳусни оғози китоб, муқаддима) 
 
Матн: 

Бисмиллоҳи1-р-раҳмони2-р-раҳим.3 Миннат4 Худойро, азза ва 

ҷалл5, ки тоаташ6 муҷиби7 қурбат8 аст ва ба шукр андараш мазиди9 

неъмат. Ҳар нафасе, ки фурӯ меравад, мумидди10 ҳаёт аст ва чун 

бармеояд, муфарреҳи11 зот.12 Пас, дар ҳар нафасе ду неъмат мавҷуд аст 

ва бар ҳар неъмате шукре воҷиб.13 

Аз дасту забони кӣ барояд, 

К-аз ӯҳдаи шукраш бадар ояд?14 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1-ба номи Аллоҳ (яке аз номҳои Худованд). 2 -бахшоянда, атокунандаи 

неъматҳо барои ҳамаи мавҷудот. 3 –меҳрубон, бахшандаи гуноҳон. 4 –сипосу 

ташаккур. 5 –азиз ва бузург. 6 –ибодат, итоат аз фармудаҳои Худованд. 7 –сабаб, 

боис, восита. 8 –наздикӣ. 9 –афзоиш, зиёдшавӣ. 10 -мададгор, нерӯдиҳанда, 

дарозкунанда. 11 –фараҳбахш, шодиовар, раҳоиш. 12 -нафс, ҷисму ҷон. 13 –зарур, 

ҳатмӣ. 14 –«бадар ояд», ба маънои барояд, дар ин ҷо: тавони шукргузорӣ дошта 
бошад. 

 

Мазмуни матн: 

Бисмиллоҳи…: Ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон 

Миннат…: Сипосу ситоиш он Худованди гиромӣ ва бузургро (ё 

эҳсону сипос хоссаи Худованди бузургест), ки ибодату пайравӣ аз 

фармудаҳояш сабаби наздикӣ ба Ӯ мебошад ва шукргузорӣ аз 

неъматҳояш боиси афзоишу фаровонии неъматҳо мегардад. (Яъне, 

инсон ҳар чӣ бештар ибодат намояд, ба ҳамон андоза ба Худованд 

наздиктар мешавад ва ҳар чӣ бештар аз неъматҳои Худованд 

шукргузорӣ бикунад, сарвату неъмати ӯ боз ҳам зиёда мегардад. Ва ин 

маънӣ ишора аст ба ояи 7-уми сураи «Иброҳим», ки дар бахше аз он 
мефармояд: «Лаин шакартум ла-азиданнакум», яъне, агар шукр 
бигзоред, бар неъмати шумо меафзоем. Ин маъниро Мавлоно 

Ҷалолуддини Балхӣ чунин ба назм кашидааст: 
Шукри неъмат неъматат афзун кунад, 
Куфр неъмат аз кафат берун кунад). 

Ҳар нафасе…:  Ҳар нафасе, ки инсон онро ба дарун фурӯ мебарад, 

сабаби идома ёфтани умри ӯ мешавад ва чун он нафас аз сина берун 

меояд, боиси роҳатии ҷисму ҷон гардида, инсон аз берун омадани 

нафас эҳсоси хушӣ ва сабукӣ менамояд. (Шоиру донишманди олмонӣ 

Гётте бо илҳом аз ин гуфтаи Саъдӣ дар «Девони Шарқӣ»-и худ 

меорад: «Дар ҳар нафасе ду неъмат мавҷуд аст: он гоҳ, ки дам фурӯ 
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меравад ва замоне, ки мебарояд ва аз ин рафтану баромадани нафас 

шамъи ҳаёт фурӯзон монад...»  

Пас дар ҳар …: Пас, дар ҳар нафасе ду неъмати худовандӣ вуҷуд 
дорад: неъмати аввал, дарун кашидани нафас (ки сабаби идома ёфтани 
умр мешавад) ва неъмати дуюм, берун баровардани нафас аст (ки 

боиси роҳатии ҷисму ҷон мегардад), зеро агар нафас ба дарун наравад 

ва ё ба дарун раваду берун наояд, инсон нафасгир ва ҳалок мешавад. 

Ва бар бандагони Худованд заруру воҷиб аст, ки барои ҳар як неъмати 

илоҳӣ ба даргоҳи Ӯ шукргузорӣ намоянд. 

Аз дасту…: Аз дасти кӣ меояд ва забони чӣ касе қудрату 

тавоноии онро дорад, ки аз ӯҳдаи шукргузории ҳамаи неъматҳои 

Худованд барояд? (Чун дар ҳар нафасе ду неъмати илоҳӣ мавҷуд аст ва 

барои ҳар неъмати илоҳӣ шукре воҷиб аст ва илова бар нафас, 

Худованд боз ҳазорон неъмати дигарро барои инсон арзонӣ доштааст, 

ба сабаби маҳдуд будани қудрати забон, шукргузории ин ҳама 

неъматҳо аз тавоноии инсон хориҷ аст.  

Чунон ки Мавлоно Румӣ дар ин маврид гуфтааст: 

 Гар бар тани ман забон шавад ҳар мӯе, 

Як шукри Ту аз ҳазор натвонам гуфт. 

 Пас, инсон бояд ба қадри имкону тавоноии худ шукру 

сипосгузорӣ кунад). 
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Дарси дуюм 
 

 
Матн: 

 

Иъмалу ола Довуда шукран(в) ва қалилун(м) мин ибодия-ш-
шакур. 

 

Банда ҳамон беҳ, ки зи тақсири1 хеш, 

 Узр2 ба даргоҳи Худой оварад. 

Варна сазовори Худовандияш, 

Кас натавонад, ки ба ҷой оварад. 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 –кӯтоҳӣ, камбудию гуноҳ. 2 –бахшиш пурсидан, талаби мағфират.  

 
Мазмуни матн: 

Иъмалу…: (тарҷума) Эй қавми Довуд, шукру сипосгузорӣ 
бикунед, ки бандагони шукргузори ман бисёр каманд (то шумо низ дар 

ҷумлаи шукргузорон бошед). (Ин ҷумла бахши охири ояи 13-уми сураи 

«Сабо» аз Қуръон аст, ки дар он Худованд дар мисоли қавми яке аз 

пайғамбарони китобӣ ҳазрати Довуд(а) тамоми мӯъминонро ба 

шукргузорӣ аз неъматҳои илоҳӣ даъват намудааст.)  

Банда ҳамон беҳ…: Барои инсон (бандаи Худованд) беҳтар аст, 

ки (нотавонии худ дар шукргузории тамоми неъматҳои илоҳиро дарк 

ва эътироф намуда), барои ин кӯтоҳияш аз даргоҳи Худованд афву 

бахшиш талаб намояд, вагарна, ҳеҷ кас наметавонад ба он андозае, ки 

Худованд сазовор ва арзанда аст, шукри Ӯ ва шукри неъматҳои Ӯро ба 

ҷой биоварад.  
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Дарси сеюм 
 
Матн: 

Борони раҳмати беҳисобаш ҳамаро расида ва хони1 неъмати 

бедареғаш2 ҳама ҷо кашида. Пардаи номуси3 бандагон ба гуноҳи 

фоҳиш4 надарад ва вазифаи рӯзӣ5 ба хатои мункар6 набурад. 

Эй кариме,7 ки аз хазонаи ғайб,8 

 Габру9 тарсо10 вазифахӯр11 дорӣ. 

 Дӯстонро куҷо кунӣ маҳрум, 

 Ту, ки бо душман ин назар дорӣ? 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 –дастархон, суфра. 2 –фаровон, беминнат. 3 -пардаи обурӯ, шарафи инсон. 

4 -бисёр бад, зишт. 5 -ризқи муайяншуда, саҳми муайяни ҳар банда аз ризқ 

(вазифа: саҳмияи муайяншуда). 6 -сахт, инкоршуда (ё инкоркунанда). 7 - бузург, 

бахшанда. 8 – ганҷинаи ниҳонӣ (хазинаи неъматҳои Худованд). 9 - бедин, дар 

матнҳои адабӣ гоҳо ба маънои пайрави оини зардуштӣ. 10 -масеҳӣ, насронӣ, 11 –

рӯзихӯр, гирандаи ризқу рӯзӣ.  

 
Мазмуни матн: 

Борони раҳмати..: Лутфу раҳмати Худованд, ки чун борон 

фаровону беҳисоб аст, ба тамоми мавҷудоти олам расидааст ва 

дастурхони неъматҳои бедареғу беминнати Ӯ дар ҳама ҷо паҳн 

гаштааст (ва Худованд ҳеҷ касро аз лутфу аз неъматҳои худ бенасиб 

нагузоштааст.) Меҳрубонии Худованд нисбати бандагонаш ба 

ҳаддест, ки бо вуҷуди аз онҳо содир шудани гуноҳҳои зишт, розу 

асрори бандагонро ба ҳамагон ошкор намекунад (ва онҳоро шарманда 

намесозад) ва низ, гарчӣ баъзе аз бандагон ҳатто вуҷуди худи Худоро 

инкор мекунанд, Худованд аз рӯи меҳрубонӣ ризқу рӯзии 

муайяншудаи онҳоро низ қатъ намегардонад.  
Эй кариме…: Эй Худованди кариму бузургвор, Ту (чунон 

бахшандаву якбин ҳастӣ, ки) аз ҳисоби хазинаи ғайбии худ ба тамоми 

инсонҳо, чӣ диндору чӣ бедин ва ё чӣ зардуштиву чӣ насронӣ 

(новобаста аз фикру нигоҳ ва дину оинашон,) баробару яксон ризқу 

рӯзӣ медиҳӣ. Чун Ту ҳатто ба бадбинону душманонат (ва нисбати 

онҳое, ки дини Ту ва вуҷуди Туро инкор мекунанд) чунин лутфу 

муҳаббат дорӣ, пас (мо имону боварии комил дорем, ки) ризқу рӯзии 

дӯстонатро ҳаргиз қатъ намегардонӣ ва онҳоро ҳеҷ гоҳ аз лутфу 

марҳамати худ бенасиб намегузорӣ. (Дар пайравӣ аз ин сухани 

баланди Саъдӣ низ шоири Олмонӣ Гётте дар «Девони шарқӣ» 

гуфтааст: «Дар зиёфати Худованд чӣ ҳаёҳуест! Дӯсту душман бар сари 
хоне нишастаанд.»  
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Дарси чорум 
 
Матн: 
Фарроши1 боди саборо2 гуфта, то фарши зумуррадин3 бигустарад 

ва дояи4 абри баҳориро фармуда, то баноти5 набот6 дар маҳди7 замин 

бипарварад. Дарахтонро ба хилъати8 наврӯзӣ қабои9 сабзи варақ дар 

бар гирифта ва атфоли10 шохро ба қудуми11 мавсими рабеъ12 кулоҳи 

шукуфа дар сар ниҳода. Усораи13 ноле14 ба қудрати Ӯ шаҳди15 фоиқ16 

шуда ва тухми хурмое ба тарбияташ нахли17 босиқ18 гашта. 

    Абру боду маҳу хуршеду фалак дар коранд, 

  То ту ноне ба каф орию ба ғафлат19 нахӯрӣ. 

  Ҳама аз баҳри ту саргаштаву20 фармонбардор, 

  Шарти инсоф набошад, ки ту фармон набарӣ. 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 – паҳнкунандаи фарш (қолӣ), ороишгар, фаршрӯб. 2 –боди саҳар, насими 

нарму латифи баҳорӣ. 3 –мисли зумуррад сабз (зумуррад - санги сабзранги 

қиматбаҳо). 4 -мураббӣ ва парваришгари кӯдак, ки гоҳо шир ҳам медиҳад. 5 -

ҷамъи калимаи «бинт»: духтарҳо ( ин ҷо ба маънои тухму донаҳо). 6 –наботот, 

гиёҳу растаниҳо. 7 –гаҳвора, бистар. 8 –ҷома, либосе, ки ба касе тӯҳфа кунанд. 9 –

либос, ҷома. 10 -ҷамъи «тифл»: кӯдакон. 11- ҷамъи «қадам»: қадамҳо (ба қудуми: 

ба муносибати омадани). 12 -фасли баҳор. 13 - шира, афшурда. 14 - най, найшакар 
(баъзан ба маънои ток ва дарахти ангур низ омадааст). 15 -асал, чизи бисёр ширин, 

ба маънои шакар низ меояд. 16 - соф, ширин, беҳтарин. 17 - дарахти хурмо. 18 -

баланд, бузург.   19 –бехабарӣ, ноогоҳона. 20 –саргардон, овора.   

 
Мазмуни матн: 

Фарроши …: (Худованд бо лутфу бо қудрати худ) насими нарму 

форами баҳориро (ҳамчун) фаррошу ороишгари ҷаҳон таъйин намуда, 

ӯро фармудааст, ки бар рӯи замин аз сабза гилеми сабзе паҳн созад (ва 

ҷаҳонро бо он сабзу хуррам гардонад). Ва низ (аз сари лутфу 

меҳрубонӣ) абри баҳориро дастур додааст, ки ҳамчун доя ва 

парваришдиҳанда донаву тухмаҳои гиёҳонро чун тифлони навзод дар 

гаҳвораи замин парвариш диҳад ва бузург намояд. 

Дарахтонро…: Худованд ҳамчун ҳадяҳои наврӯзӣ бар тани 

дарахтон аз барг ҷомаҳои сабзранг пӯшонида, (яъне бо лутфи Ӯ дар 

фасли баҳор гиёҳу дарахтон барг кушода ва ҳама сарсабз гаштаанд) ва 

низ, ба муносибати фарорасии фасли баҳор бар сари ҳар шохчаи 

наврустае гули тозае шукуфонидааст, (ки ҳамчун кулоҳҳои идонаи бар 

сари кӯдакон зебост.) Шираи гиёҳи найшакар бо қудрати Худованд ба 

шаҳди софу шакари ширин табдил меёбад ва донаи хурмое, (ки ба 

замин меафтад,) дар натиҷаи парвариши Ӯ дарахти баланду бузурги 
хурмо мешавад.  

Абру боду …:  Ҳамаи унсурҳои олами ҳастӣ, аз ҷумла, абру бод, 

моҳу офтоб ва осмону сайёраҳо дар кору дар ҳаракатанд, то ту, эй инсон, 
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битавонӣ як пора нон ё ризқу рӯзии худро ба даст биоварӣ ва онро 

бехабарона нахӯрӣ. Чун Худованд тамоми ин мавҷудотро барои ту 

машғулу саргардон намуда ва онҳо барои ҳосил шудани рӯзии ту кор 

мекунанд, пас аз рӯи инсоф ва ҷавонмардӣ нест, ки ту (ин лутфи 

Худовандро нашносӣ) ва аз фармудаҳои Худованд берун равӣ ва низ 

нонатро бехабарона бихӯриву надонӣ, ки он чигуна ҳосил мешавад. (Ду 

байти аввалро метавон ишора ба ояи 33-юми сураи «Иброҳим» аз 

Қуръони карим донист, ки фармудааст: «Ва саххара лакуму-ш-шамса вал 

қамара доибайни ва саххара лакуму-л-лайла ва-н-наҳор», яъне «Ва дар 

хидмати шумо қарор дод офтобу моҳро, ки ҳамвора дар ҳаракатанд ва 

барои шумо танзим кард шабу рӯзро»). 
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Дарси панҷум 
 
Матн: 

Дар хабар1 аст, аз саравари коинот2 ва мафхари3 мавҷудот ва 

раҳмати4 оламиён ва сафвати5 одамиён ва татиммаи6 даври замон 

Муҳаммади Мустафо,7 саллаллоҳу алайҳи ва саллам, 8  
 Шафиъун, мутоъун, набиюн, карим, 

Қасимун, ҷасимун, насимун, васим. 
 

Балаға-л-ъуло бикамолиҳи, кашафа-д-дуҷо биҷамолиҳи, 

Ҳасунат ҷамиъу хисолиҳи, саллу алайҳи ва олиҳи. 
 

Чӣ ғам девори умматро,9 ки дорад чун ту пуштибон, 

Чӣ бок аз мавҷи баҳр онро, ки башад Нӯҳ10 киштибон? 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 - ҳадис, ривоят, гуфтори Пайғамбар (с) . 2 -олами ҳастӣ, ҷаҳон ва кайҳон. 3 - 

боиси фахр, ончи бо он ифтихор кунанд. 4- лутф ва тараҳҳум, сабаби наҷот. 5 -

беҳтарин, интихобшуда. 6 -комилкунанда, ҷамъбасткунанда. 7 - поку баргузида 

(интихобшуда). 8 - дуруд ва саломи Худо бар ӯ бод. 9 - пайравони як дин, 

мусулмонон. 10 –номи яке аз Пайғамбарони бузурги илоҳӣ, ки бо киштии наҷоти 
худ маъруф аст. 

 
Мазмуни матн: 

Дар хабар аст…: (Дар бораи лутфи бепоёни Худованд нисбати 

бандагонаш) чунин ҳадисе ривоят шудааст аз сарвару пешвои тамоми 

олами ҳастӣ, ифтихори ҳамаи мавҷудоти ҷаҳон, лутфу раҳмати Худованд 

бар оламиён, беҳтарин ва волотарини насли башар ва пурракунандаву 

комилкунандаи ҷаҳони офариниш (пайғамбари ислом) Муҳаммади 

Мустафо, дуруди Худо бар ӯ бод. (Раҳмати оламиён будани 

Пайғамбар(с) мазмуни ояти 107-уми сураи «Анбиё» аз Қуръони карим 

аст, ки дар он Худованд фармудааст: «Ва мо арсалнока илло раҳматан 

ли-л-оламин», яъне «ва туро (эй Муҳаммад) ҳамчун раҳмате барои 

ҷаҳониён фиристодем.» Татимма ё пурракунандаи давру замон будани 

эшон ишора бар ин аст, ки Ҳазрати Муҳаммад(с) хотимату-л-анбиё ё 

хатми паёмбарон ва охирин пайғамбари Худованд мебошанд ва бо 

омадани эшон ҷаҳон ва дини илоҳӣ комил шудааст.)   

Шафиъун…: (Ҳазрати Муҳаммад (с) пайғамбари) шафоаткунанда 

буда, (аз сари меҳри пайғамбарияш дар рӯзи Қиёмат бо иҷозаи 

Худованд мӯъминонро шафоат ва пуштибонӣ мекунад), 

фармонравоест, ки ҳама аз ӯ итоат менамоянд, оварандаи паёми 

Худованд ва шахсияте бузургвор мебошад. Ӯ муайянкунандаи неку бад 

(ва биҳишту дӯзах дар қиёмат), шахсе хушҷисму қавипайкар, ҳамеша 
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дорои бӯи хушу форам ва чеҳраи гарму кушодаву пуртабассум 
мебошад. 

Балаға-л-ъуло…: Пайғамбари акрам(с) бо касб намудани фазлу 

маърифати баланд ба дараҷаҳои олитарини камолот расид, бо чеҳраи 

нурбор ва ҷамоли рӯшани хеш пардаи торикиву зулматро дариду 

бартараф сохт. Ҳамаи сифатҳо ва хислатҳои ӯ нек ва писандидаву 

зебоянд, пас бар ӯ ва бар аҳли хонадони ӯ дуруду салом бифиристед.  

(Дуруд ё саловот фиристодан бар Пайғамбари акрам(с) аз 

ҷумлаи фармудаҳои Худованд бар мӯъминон аст, ки дар ояи 56-уми 

сураи «Аҳзоб» чунин омадааст: «Инналлоҳа ва малоикатаҳу 

йюсаллуна алан-набий ё айюҳа-л-лазина оману саллу алайҳи ва 

саллиму таслимо», яъне, ҳамоно Худо ва фариштагони Ӯ ба 

Пайғамбар дуруд мефиристанд, пас, эй касоне, ки имон овардаед, бар 

вай дуруд бифиристед ва салом гӯед ва таслими фармони ӯ бошед. 
Бечора дили кист, ки васфаш нанамояд, 

Чун ҳаст Худованд саногӯи Муҳаммад(с).) 

Чӣ ғам …: Эй Паёмбари бузургвор, пайравони дини ту, яъне 
уммати мусулмон, аз ояндаи худ тарсу ташвише надоранд, зеро ту дар 

Рӯзи қиёмат бо иҷозати Худованд шафоаткунанда ва пуштибони онҳо 

ҳастӣ (ва бахшиши гуноҳони онҳоро аз Худованди мутаъол талаб 

мекунӣ). Ҳолати пайравони ту мисли он мӯъминонест, ки дар замони 

ҳазрати Нӯҳ, алайҳиссалом, ҳангоми тӯфону обхезӣ ба киштии ӯ савор 

шуданд ва ба ин восита аз ғарқ гаштану ҳалок шудан наҷот ёфтанд, 

зеро бо қудрати Худованд киштии Нӯҳ(а) ғарқнашаванда буд. (Пас, 

дини ислом, ки ту пешвои онӣ, мисли ҳамон киштии ҳазрати Нӯҳ(а) 

аст, ки ҳар касе бар он нишинад, аз тӯфони ҳалокату гумроҳӣ наҷот 

меёбад. Зикри ҳазтари Нӯҳ(а) ва киштии наҷотбахши он дар Қуръони 

карим, аз ҷумла, дар ояҳои 14-15 сураи «Анкабут» омадааст.)   
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Дарси шашум 
 
Матн: 

Ҳар гоҳ, ки яке аз бандагони гунаҳкори парешонрӯзгор дасти 

инобат1 ба умеди иҷобат2 ба даргоҳи Ҳақ, ҷалла ва ъало,3 бардорад,  
Эзад4 таъоло5 дар вай назар накунад; бозаш бихонад, боз эъроз6 

фармояд; бори дигараш ба тазарруъ7 ва зорӣ бихонад, Ҳақ,8 субҳонаҳу 

ва таъоло9 фармояд: Ё малоикати, қад истаҳяйту мин абди ва лайса 

лаҳу ғайри, фақад ғафарту лаҳу. Даъваташ иҷобат кардам ва 

ҳоҷаташро баровардам, ки аз бисёрии дуо ва зории банда ҳаме шарм 
дорам. 

Карам10 бину лутфи Худовандгор,11 

Гунаҳ банда кардасту Ӯ шармсор. 
  

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 -тавба, пушаймонӣ. 2 -ҷавоб додан, қабул гардидани дуо. 3-бузург ва 

баландмартаба. 4 –Худованд. 5 -баландмартаба, бузург. 6 -қаҳр, бетаваҷҷуҳӣ. 7 -

илтимосу зорӣ. 8 -Худованд.  9 -пок ва баландмартаба. 10 –саховату бахшиш, 

бузургворӣ. 11 –Худованд, Парвардигор. 

 
Мазмуни матн: 

Ҳар гоҳ…: (Ҳадисе, ки дар мавриди лутфи Худованд аз 
Паёмбар(с) ривоят шудааст, чунин аст:) Агар яке аз бандагони 

пургуноҳе, ки аз бисёрии гуноҳон рӯзгораш парешону бесомон 

гаштааст, бо умеди бахшида шудани гуноҳонаш (ба Худованд 

муроҷиат намуда,) дасти тавбаю пушаймонӣ ба даргоҳи Худованди 

бузургу баландҷойгоҳ бардорад, Худованди бузургвор дар аввал бар 

(ин талабу зории) ӯ таваҷҷуҳе намекунад; агар (бандаи гунаҳкор) бори 

дуюм ба Худованд муроҷиат намуда, аз ӯ бахшиши гуноҳонашро 

талаб намояд, Худованд боз ҳам талаби ӯро намепазирад; аммо агар 
(банда дар талаби худ самимона исрор намуда,) бори дигар бо 

сархамидагӣ ва зориву тавалло аз Худованд бахшиши гуноҳонашро 

талаб намояд, Худованди поку баландмартаба бо назари лутф ба ҳоли 

ӯ нигариста (ба фариштагони худ) чунин мегӯяд: 

«Эй фариштагонам, ба ростӣ ман аз хоҳишу зории беҳисоби ин 

бандаам шарму ҳаё кардам ва ӯ ба ғайр аз ман каси дигаре надорад, аз 

ин хотир, гуноҳони ӯро бахшидам. Муроҷиат ва илтимоси ӯро 

пазируфтам ва хоҳишашро иҷро намудам, зеро ман аз дидани дуо ва 
зориву таваллои зиёди бандагонам шарм медорам.»   

Карам бину…:  Бахшандагиву бузургворӣ ва лутфу меҳрубонии 

бе ҳадду канори Худовандро нисбати бандагонаш бубин, ки бо вуҷуди 

он, ки гуноҳу хато аз банда сар задааст, Ӯ (аз дидани зорию илтимоси 

бандааш ҳаё карда), худ ба ҷойи бандааш шарм медорад (ва гуноҳи 

ӯро мебахшад).  
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Дарси ҳафтум 
 
Матн: 

Окифони1 каъбаи ҷалолаш2 ба тақсири ибодат муътариф,3 ки мо 

ъабаднока ҳаққа ъибодатик4 ва восифони5 ҳиляи6 ҷамолаш ба таҳайюр7 

мансуб, ки мо арафнока ҳаққа маърифатик.8 

Гар касе васфи Ӯ зи ман пурсад, 

 Бедил9 аз бенишон чӣ гӯяд боз? 

  Ошиқон куштагони маъшуқанд, 
Барнаояд зи куштагон овоз. 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 –сокинон; касоне, ки ба эътикоф нишастаанд, яъне барои ибодати 

Худованд гӯшанишинӣ намудаанд. 2 –бузургӣ ва азамат (сифати Худованд). 3 -

эътирофкунанда, иқроршаванда. 4 –Туро чунон, ки шоистаи парастиши Туст, 

ибодат накардем. 5 -васфкунандагон, касоне, ки сифатҳои Худовандро меомӯзанд 

ва баён мекунанд. 6 - зиннат, зевар, зебоӣ. 7 - ҳайрат, тааҷҷуб. 8 - он қадаре, ки 

сазовори Ту буд, Туро нашинохтем. 9 -дилбохта, ошиқу дилдода.  

 
Мазмуни матн: 

Окифони…: Касоне, ки аз ҳама кор гӯша гирифта, ҳамеша ба даргоҳи 

пурҷалоли Худованд ибодат мекунанд (ва аз бисёрии ибодат ҳамчун 

сокинони даргоҳи Худованд гардидаанд), боз ҳам дар баробари мақоми 

Худованд ночизу норасо будани ибодати худро ба гардан гирифта, мегӯянд: 

Худовандо, он миқдор, ки сазовори Туст, мо ибодат карда натавонистем! 

Васфкунандагони сифатҳои олияи Худовандӣ, яъне касоне, ки тамоми умри 

худро сарфи омӯзишу баёни сифату хубиҳои Ӯ намудаанд, боз ҳам бо 

ҳайрату саргаштагӣ мегӯянд: Туро, он гуна, ки шоиставу сазовори Туст, 
нашнохтаем. (Дар таълимоти орифон, эътирофи нотавонии инсон дар 

шинохти комили айни зоту сифатҳои Худованд худ як марҳила ва навъе 

шинохти Худованд аст, чуноне, ки дар ин маврид аз Абубакри Сиддиқ(р) 

низ омадааст: «Ал аҷзу ъанил ирфони ирфонун», яъне эътирофи оҷизӣ дар 

шинохти Худованд худ навъе шинохти Ӯст.)  

 Гар касе…:  Агар шахсе дар бораи чӣ гуна будани Худованд ва 

сифатҳои Ӯ аз ман бипурсад, (ман дар посухи ӯ чизе гуфта наметавонам, 

зеро) аз як тараф, ман бедилам, яъне дар ишқи Худованд дилу ҷонамро аз 

даст додаам ва аз тарафи дигар, Худованд низ бечуну бенишон буда, аз ҳар 

гуна нишона ва сифати ҷисмонӣ поку болотар аст, (яъне, сифатҳои 

Худованд ба аломату сифатҳое, ки мо тасаввур мекунем, монандӣ надоранд 

ва дарку шуури инсон қодир ба шинохти айни онҳо нест.)  

Ошиқони ҳақиқӣ дар ишқи маъшуқ дилу ҷон бохтаву кушта шудаанд 

ва тавре маълум аст, аз шахси беҷону ҳалокшуда овозе намебарояд. (Пас 

касоне, ки бисёр даъвои худошиносию намоиши худопарастӣ доранд, ҳаққо, 

ки ҳануз ба сатҳи ошиқи воқеӣ ва сӯхта нарасидаанд.)  
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Дарси ҳаштум 
 
Матн: 

Яке аз соҳибдилон1 сар ба ҷайби2 муроқибат3 фурӯ бурда буд ва 

дар баҳри мукошифат4 мустағрақ5 шуда. Онгаҳ, ки аз ин муомилат6 боз 

омад, яке аз ёрон ба тариқи инбисот7 гуфт: Аз ин бӯстон, ки будӣ, моро 

чӣ тӯҳфа каромат кардӣ? Гуфт: Ба хотир доштам, ки чун ба дарахти 

гул расам, домане пур кунам ҳадяи асҳобро.8 Чун бирасидам, бӯи гулам 
чунон маст кард, ки доманам аз даст бирафт. 

Эй, мурғи саҳар,9 ишқ зи парвона10 биёмӯз, 

 К-он сӯхтаро ҷон шуду овоз наёмад. 
 Ин муддаиён11 дар талабаш бехабаронанд, 

К-онро, ки хабар шуд, хабаре боз наёмад. 
 

Эй бартар12 аз хаёлу қиёсу13 гумону ваҳм,14 

 В-аз ҳар чӣ гуфтаанду шунидему хондаем. 

 Маҷлис тамом гашту ба охир расид умр, 

Мо ҳамчунон дар аввали васфи Ту мондаем. 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 -ориф, шахсияти бузургвор. 2 -гиребон. 3 -нигоҳбонӣ ва назорат, яке аз 

мақомҳои тасаввуф, ки дар он шахс машғули зикри доимии Худованд гашта, 

дилашро аз машғул шудан ба ғайри Худо ва сар задании хато нигаҳбонӣ ё 

муроқибат мекунад. 4-кашф намудан, шинохтани асрору сифатҳои Худованд. 5 -

ғарқ шуда, фурӯ рафта. 6 -амал, кор, муносибат. 7 -боз, кушода, дар ин ҷо: шодӣ, 

кушодарӯӣ. 8 -ҷамъи «соҳиб»: дӯстон, ёрон. 9 -булбул, ки саҳаргоҳон месарояд. 10 

-шоҳпараке, ки гирди шамъ ё равшанӣ пар мезанад. 11 -даъвогарон, мағрурон. 12 - 

болотар, беҳтар. 13 -муқоиса, андозагирӣ. 14 -пиндор, ҳарос.  

 
Мазмуни матн: 

Яке аз..: Яке аз орифони соҳибдил (бо мақсади дарку шинохти 

сифатҳои Худованд) муддатҳо ба зикру ибодату муроқибат машғул 

гашта, дар баҳри омӯзиши асрору сифатҳои Парвардигор ғарқ 

гардида буд. Ҳангоме, ки аз ин амали худ берун омад (ва сар аз зикру 

андеша бардошта, аз сайри маънавӣ бозгашт), яке аз дӯстонаш аз ӯ бо 

завқи зиёд ва чеҳраи кушод пурсид: аз он гулзоре, ки дар он будӣ, 

барои мо чӣ ҳадяе овардаӣ? (Яъне, чун ту муддатҳои зиёд машғули 

омӯхтану шинохти чигунагии Худованд будӣ, ҳоло ба мо дар бораи 

Худованд чӣ гуфта метавонӣ, то мо ҳам аз ин масъала андаке бохабар 

бошем). Он марди соҳибдил дар ҷавоби дӯсташ гуфт: бале, чунин 

нийят доштам, ки чун ба он дарахти пургул бирасам, аз гулҳои хушбӯи 

он домане барои ҳадя ба дӯстонам биоварам, вале чун ба он дарахти 

пургул бирасидам, бӯи хушу атрогини гулҳои он чунон масту бехудам 

кард, ки худро бохтам ва доманам аз дастам раҳо шуд. (Яъне, 

мехостам, ки аввал худам сифатҳои Худовандро биомӯзам ва пас аз он 
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ба шумо низ онро бифаҳмонам, аммо вақте хубию сифатҳои илоҳиро 

дарк кардам, худ чунон ошиқу дилбохтааш гаштам, ки ҳӯш аз сарам 

бирафт ва аз ин рӯ, акнун дар бораи чигунагии Худованд чизе гуфта 
наметавонам.) 

Эй мурғи саҳар…: Эй булбули саҳар, ки бомдодон суруди ишқ 

мехониву фарёд мекашӣ, ишқи ҳақиқӣ ва тариқи ишқварзиро аз 

парвона биомӯз, зеро ӯ дар роҳи ишқ сӯхтаву ҳалок мешавад ва 

ҷонашро аз даст медиҳад, вале шикояте надорад ва овозе намебарорад. 

Ҳамчунин, шахсоне, ки ҳар тараф лофи худошиносӣ мезананд ва иддао 

мекунанд, ки ошиқу дилбохтаи Ӯянд, дар асл аз чигунагии Худованд 

бехабаранд ва Ӯро дуруст нашнохтаанд, зеро ҳар кӣ дар ҳақиқат 

Худовандро дуруст шиносад ва ошиқу дилбохтаи Ӯ гардад, чунин 

лофу манн-манӣ дар миён намеандозад ва хомӯшӣ пеша месозад. 

(Чуноне, ки Умари Хайём низ ба ин маънӣ гуфтааст: 

Ишқ он набувад, ки ҳамчу булбул нолӣ, 

Ҳар гаҳ, ки бимирию нанолӣ, ишқ аст.) 

Эй бартар…: Парвардигоро, Ту аз тамоми он хаёлу муқоисаю 

гумону воҳимаҳои (тасаввуроти) мо болотар ҳастӣ, (яъне, мо 

Худовандро бо ҳар чизе муқоиса накунем ва ҳар гунае, ки тасаввуру 

гумон накунем, Худованд аз он ҳам бузургтару болотар аст ва ақлу 

забони инсон дар дарку баёни сифатҳои Ӯ оҷиз мебошад.) Гарчӣ дар 

кори шинохту васфи Ту ҳазорон дарсу маҳфилу маҷлис ба поён расид 

ва умри мо ҳам дар васфу баёни чигунагии Ту гузашт, аммо мебинем, 

ки мо ҳанӯз ҳам дар аввали васфи Ту мебошем, (яъне умру тавоноии 

одамӣ барои васфу баёни ҳамаи сифату некӯиҳои Худованд кофӣ нест, 

зеро дарёи неъмату қудрату сифатҳои Ӯ бекарон аст.)  
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Дарси нӯҳум 
 
Матн: 

Зикри1 ҷамили2 Саъдӣ, ки дар афвоҳи3 авом4 афтодааст ва сайти5 

суханаш, ки дар басити6 замин мунташир гашта ва қасабулҷайби7 

ҳадисаш,8 ки ҳамчун шакар мехӯранд ва руқъаи9 муншаоташ,10 ки чун 

коғази зар мебаранд, бар камоли фазлу11 балоғати12 ӯ ҳамл13 натавон 

кард, балки худованди14 ҷаҳон ва қутби15 доираи замон ва 

қоиммақоми16 Сулаймон17 ва носири18 аҳли имон ва шоҳаншоҳи 

муаззам,19 Атобаки20 аъзам,21 музаффару-д-дунё вад-дин,22 Абӯбакр ибни 

Саъд ибни Зангӣ,23 зилу-л-лоҳи таъоло фи арзиҳи,24 раббӣ ирза ъанҳу ва 

арзиҳи,25 ба айни иноят26 назар кардааст ва таҳсини балиғ27 фармуда ва 

иродати содиқ28 намуда, лоҷарам29 коффаи аном,30 хосса ва авом ба 

муҳаббати ӯ гароидаанд, ки а-н-носу ало дини мулукиҳим.31  
 

 Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 – ёдоварӣ, бар забон гирифтани номи касе. 2 –зебо, хуб, нек. 3 -даҳонҳо, 

забонҳо. 4 -омма, мардуми оддӣ. 5 -овоза, шӯҳрати нек. 6 –паҳно, дар инҷо: рӯи 

олам. 7 –найшакар, навъе ширинӣ, ишора ба қалами равон ва сухани ширин. 8 -

сухан, калом. 9 -пора, баргаи коғазе, ки рӯи он чизе нависанд, нома. 10 -

навиштаҷот, иншо. 11 –донишу хирад, бартарӣ. 12 –суханварӣ, санъати сухан. 13 –

ҳамл кардан: нисбат додан, алоқаманд донистан. 14 -соҳиби мулк, подшоҳ 

(калимаҳои «худо» ва «худованд» дар асл ба маънии соҳиб ва подшоҳ будаанд ва 

дар адабиёти форсӣ гоҳо ҳамин маънои худро нигоҳ доштаанд, мис.: кадхудо, 

деҳхудо ва ғ.). 15 –марказ, меҳвар.16 –ҷойнишин, ворис. 17 –ҳазрати Сулаймон (а), 

аз пайғамбарони илоҳӣ, ки соҳиби мулки подшоҳӣ низ будааст. 18 -ёридиҳанда, 

ёвар. 19 –бузург, мавриди эҳтиром ва таъзим. 20 –номи шоҳ, ба маънои падари 

бузург, яке аз унвонҳои расмӣ дар сулолаи Салҷуқиён. 21 - бузургу гиромӣ. 22 –

пирӯзу ғолиб дар кори дунё ва кори дин. 23 -шашумин ҳокими Форс аз силсилаи 

атобакон, ки солҳои 623-658 ҳиҷрӣ ҳукумат дошта, ҳам дар «Гулистон» ва ҳам дар 

«Бӯстон» Саъдӣ ӯро мадҳу ситоиш намудааст. 24 -сояи Худои бузургвор дар рӯи 

замини Ӯ. 25 -  Парвардигоро, аз ӯ розӣ (хушнуд) бош ва ӯро розӣ (хушнуд) 

гардон. 26 –нигоҳи нек, назари лутф. 27 –ҳимояту ташвиқи ошкоро. 28 –ихлосу 

дӯстдории ҳақиқӣ. 29 –ночор, ногузир. 30 -ҳамаи мардум, халқ. 31 –мардумон 

пайрави дини подшоҳони худанд. 

 
Мазмуни матн: 

Зикри ҷамили…: (Бале, имрӯз мебинед, ки) шӯҳрату номи неки 

Саъдӣ бар забони ҳамаи мардум афтодааст ва овозаи суханони 

ширину панду андарзҳояш бар рӯи замин паҳн гаштааст ва шаҳди 

сухани ширин ва офаридаҳои қаламашро мардумон чун шакар 

мехӯранду ҳифз менамоянд ва порчаҳои навиштаҳояшро чун тиккаҳои 

пурқиммати зару тилло бо худ мегардонанд. Вале (ба ин шӯҳрат ва 

ҷойгоҳи баланд расидани Саъдӣ) натиҷаи донишу хиради комил ва 

санъати волои суханаш набуда, балки маҳз ба сабаби он аст, ки 

подшоҳи олам ва меҳвари гардиши рӯзгор ва ҷонишини ҳазрати 

Сулаймон(а) ва пуштибони мӯъминон ва шоҳаншоҳи баландмақом 
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Атобаки бузургвор, пирӯз дар кори дунё ва кори дин, Абӯбакр ибни 

Саъд ибни Зангӣ, ки сояи Худои бузург бар рӯи замини Ӯст ва 

Худованд аз ӯ хушнуд бошаду ӯро низ хушнуд созад, ба ман бо нигоҳи 

нек ва назари лутф нигариста, маро ҳамеша тарғибу таҳсини ошкоро 

намудааст ва нисбати банда ихлосу дӯстдории самимӣ зоҳир кардааст 

ва аз ин рӯ, тамоми мардум низ, чӣ бузургон ва чӣ мардуми оддӣ дар 

пайравӣ аз ӯ нисбати ман меҳру муҳаббат меварзанд, зеро чунин аст, 

ки мардум ҳамеша аз дини шоҳони худ пайравӣ мекунанд. 

(Ин ҷо Шайх Саъдӣ мувофиқи анъанаҳои замони худ дар 

муқаддимаи китобаш подшоҳи даврашро мадҳу ситоиш намуда, ҳатто 

сабаби шӯҳратёбии худаш ва машҳӯр гаштани осорашро аз лутфу 

ҳимояти ӯ медонад. Вале дар асл бошад, сабаби шӯҳратёбии «Гулистон» 

маҳз мазмуни баланди ин китоб ва ҳунари волои Саъдӣ дар навиштани он 

буда, баръакс, зикри номи Абубакр ибни Саъд ибни Зангӣ дар дебочаи 

«Гулистон» боиси машҳӯр шудан ва дар таърих мондани номи ин ҳокими 
Форс гаштааст.)    
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Дарси даҳум 
 
Матн: 

З-он гаҳ ки туро бар мани мискин1 назар аст, 

Осорам2 аз офтоб машҳӯртар аст. 

Гар худ ҳама айбҳо бад-ин банда дар аст,3 

Ҳар айб, ки султон биписандад, ҳунар аст.   
   *** 

Гиле хушбӯй4 дар ҳаммом рӯзе, 
Расид аз дасти махдуме5 ба дастам. 

Бад-ӯ гуфтам, ки мушкӣ6 ё абирӣ,7 

Ки аз бӯи диловези8 ту мастам. 
Бигуфто, ман гиле ночиз будам, 
Валекин муддате бо гул нишастам. 

Камоли9 ҳамнишин дар ман асар кард, 

Вагарна ман ҳамон хокам, ки ҳастам. 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1- бечора. 2-навиштаҳоям, асарҳоям. 3-дар  ин банда мавҷуд аст. 4 –гили 

хушбӯи саршӯӣ, ки дар гузашта дар ҳаммомҳо истифода мешудааст, навъе собун. 5 

– ҷаноб, касе, ки ба ӯ хидмат кунанд. 6 –моддаи хушбӯе, ки аз нофи оҳуи Хутан 

мегиранд ва дар атрсозӣ ба кор меравад. 7 -моддаи хушбӯе, ки аз мушку гулоб ва 

ғайра тайёр мешавад. 8 –дилкаш, хушу форам. 9 –хубӣ, сифатҳои нек, бузургӣ. 
 

 
Мазмуни матн: 

З-он гаҳ…: Аз он замоне, ки ту (эй подшоҳи Форс) бар мани 

бечораву мискин таваҷҷуҳу муҳаббат намудаӣ, (аз баракати лутфи ту) 

асарҳои навиштаи ман ҳамчун офтоб дар тамоми олам машҳӯру 

шинохта шудаанд. Агар ҳамаи айбу нуқсонҳо дар ман вуҷуд дошта 

бошанд, вале ҳар айбу камбудие, ки дар назари подшоҳ писанд ояд, он 

ҳунар ва сифати хуб ба ҳисоб меравад.  

 Гиле хушбӯй…: Ин қитъа аз машҳӯртарин байтҳои Шайх Саъдӣ 
буда, аз он метавон ба се маънои зерин истифода намуд:  

Маънии аввал ё зоҳирӣ: Рӯзе дар ҳаммоме яке аз дӯстони 

соҳибэҳтиромам (ки шояд соҳиби ҳаммом будааст) ба ман гили 

саршӯие дод, ки он бӯи басе хуш дошт. Банда аз он гили хушбӯй 

пурсидам, ки сабаби хушбӯии ту дар чист ва оё ту мушк астӣ ва ё абир 

астӣ, ки чунин бӯи хуш дорӣ ва ман аз бӯи хушу форами ту чунин маст 

гаштаам? Гили хушбӯй дар ҷавоб чунин гуфт: ман ҳам дар аввал мисли 

ҳамаи хоку гилҳои дигар ночизу беарзиш будам, аммо ҳангоми тайёр 

кардани гили саршӯӣ маро (дар коргоҳи атрсозӣ ё собунпазӣ) бо атри 

гул омехта карданд ва дар натиҷа, бӯи хуши гул ба ман таъсир кард ва 

ман низ мисли гул хушбӯй шудам. Вагарна, ман ҳамон хоки оддӣ 

мебошам, ки худ ба худ ҳеҷ бӯе надорад. (Яъне, он бӯи хушу фораме, 
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ки дар гили саршӯӣ ё шампуну собунҳои хушбӯй мебинем, сифату 

хосияти зотии худи онҳо нест, балки ин бӯи диловез дар натиҷаи 

(ҳангоми тайёркунӣ) ба онҳо омехта шудани атри гулҳои хушбӯй 

ҳосил шудааст. Пас, омезиши гили саршӯӣ ва собун бо гули хушбӯй 

сабаби хушбӯии онҳо гаштааст.)   

Маънии дуввум ё ахлоқӣ: Рӯзе (ба воситаи яке аз рафиқони 

муҳтарамам) бо дӯстӣ бисёр хубе ошно гаштам, ки ақлу дониши васеъ 

ва ахлоқу фарҳанги воло дошт. Чун сифатҳои неки он дӯст ба ман 
бисёр писанд омаданд ва маро мафтун сохтанд, ман аз вай савол 

кардам, ки сабаби чунин донишу маърифат ва одобу ахлоқи баланди 

ту чист ва ту ин ҳамаро дар куҷо омӯхтӣ? Он дӯст дар ҷавоб чунин 

гуфт: ман дар аввал як шахси бисёр оддӣ ва аз илму маърифат ва одобу 

фарҳанг бехабар будам, вале чанд муддат бо як инсони донишманду 

хушахлоқ ошно гаштам ва бо вай дӯстӣ доштам. Дар натиҷаи 

рафиқию шогирдӣ сифатҳои хуби он дӯсти ҳамнишин бар ман таъсири 

нек кард ва ман аз ӯ чизҳои хубе омӯхтам ва дар натиҷа, ман низ мисли 

ӯ дорои донишу ахлоқи муносиб гаштам. Вагарна, то он вақт ман як 

шахси оддӣ ва дур аз донишу фарҳанг будам. (Яъне, дӯсти хуб ва 

рафиқи бомаърифат (ё пири огоҳи тариқат) ба инсон таъсири нек 

мерасонад ва сабаби боло рафтани дониш ва некӯ гаштани ахлоқи кас 

мешавад. Аз ин рӯ, инсон бояд ҳамеша аз дӯстони бад парҳез намояд 

ва бо инсонҳои хуб дӯсту ҳамнишин гардад.)   

Маънии сеюм ё мадҳиявӣ (ситоишӣ): (Чун ин қитъа дар идомаи 

мадҳу ситоиши ҳокими Форс омадааст,) Саъдӣ дар он, аз ҷумла, чунин 

маъниро дар назар дорад: Бале, имрӯз ман миёни мардум машҳӯр ва 

дӯстдошта гаштаам ва мардум аз санъати волову сухани ширини ман 

мастанд, вале сабаби чунин шӯҳрату маҳбубият ёфтани банда ҳунару 

сифатҳои шахсии худи ман нест, балки маҳз лутфу дастгирии ҷаноби 

подшоҳ ва ҳамнишинии ман бо ӯ сабаб шудааст, ки ман чунин 

машҳӯру дӯстдоштаи халқ гаштаам. Яъне, ҳамон гуна, ки бӯи хуши гул 

сабаби хушбӯии он гили ҳаммом (собун) шудааст, хубию лутфи 

подшоҳи замон Абӯбакр ибни Саъд ибни Зангӣ низ сабаби шӯҳрату 

маҳбубияти ман мебошад. 

(Дар баъзе сарчашмаҳо чунин эҳтимол низ омадааст, ки Саъдӣ 

маҳз ба сабаби ихлосу наздикии худ бо ин подшоҳи замонаш тахаллуси 

«Саъдӣ»-ро барои худ интихоб намуда будааст.)    
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Дарси ёздаҳум 
 
Матн: 

Аллоҳумма, маттаъил муслимина битули ҳаётиҳи ва зоъиф савоба 

ҷамили ҳасанотиҳи в-арфаъ дараҷата авиддоъиҳи ва вулотиҳи ва 

даммир ъало аъдоиҳи ва шунотиҳи бимо тулия фи-л-Қуръони мин 

оётиҳи, Аллоҳумма, омин баладаҳу в-аҳфаз валадаҳ(у). 

Лақад саъида-д-дунё биҳи дома саъдуҳу, 

Ва аййадаҳу-л-мавло би алвиятин наср(и). 

Казолика яншаъу линатун ҳува ирқуҳо, 

Ва ҳусну наботи-л-арзи мин карамил базри1. 
 

Маънои калимаҳо ва мазмуни ин матн: 

1-(Мазмуни матни арабӣ): Худовандо, мусулмононро аз 

баракати дарозии умри ӯ (подшоҳ) баҳраманд соз ва подошу савоби 

корҳои неки ӯро чандин баробар бияфзой ва рутбаю дараҷаи ёрону 

дӯстонашро низ баланд бинамой ва ба ҳаққи оёте, ки аз Қуръони 

карим тиловат мешавад, душманон ва бадхоҳони ӯро нобуд бисоз. 

Худоё, кишвари ӯро дар амон бидор ва фарзандашро (аз балоҳо) эмин 
гардон. 

Лақад саъида…: (Ин ду байт аз яке аз қасидаҳои арабии Саъдист, 

ки матни комили он дар «Куллиёти Саъдӣ», чопи Теҳрон, 1320 ҳ.ш., 

саҳ. 94-95 омадааст ва тарҷумаи маъноии он чунин аст:)  

Ба ростӣ, ин дунё ба сабаби вуҷуду фаъолиятҳои ӯ (Абӯбакр 
ибни Саъд) ба хушбахтию саъодат расид ва (бигзор) саъодаташ поянда 

бод ва Худованд ӯро бо парчамҳои пирӯзӣ ёрӣ диҳад (ва ҳамеша пирӯз 

бошад.) Ва нахли наврустаи ӯ, яъне фарзанди Абӯбакр ибни Саъд, ки 

аз решаи баланди вай аст, низ мисли худи ӯ (бобаракату босаодат) 

хоҳад шуд, зеро хубии гиёҳони рӯи замин аз хубии тухмаи гиёҳ вобаста 

аст. Яъне, аз чунин подшоҳе нек фарзанде нек мерӯяд. 
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Дарси дувоздаҳум 
 
Матн: 

Эзид таъоло1 ва тақаддас2 хиттаи3 поки Шерозро ба ҳайбати4 

ҳокимони одил ва ҳиммати5 олимони омил6 то замони қиёмат дар амони 

саломат7 нигаҳ дорад. 

Иқлими8 Порсро9 ғам аз осеби даҳр10 нест, 
То бар сараш бувад чу туе сояи Худо. 

Имрӯз кас нишон надиҳад дар басити хок,11 
Монанди остони дарат маъмани ризо.12 
Бар туст поси хотири13 бечорагону, шукр 

Бар мову бар Худои ҷаҳонофарин ҷазо.14 

Ё Раб, зи боди фитна15 нигаҳ дор хоки Порс, 

Чандон, ки хокро буваду бодро бақо.16 

 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 –баланду бузургвор. 2 -поку муқаддас. 3 -сарзамин, кишвар, мамлакат. 4 - 

шукӯҳ, шаҳомат, бузургӣ. 5- баракат, ғайрат, дуо. 6 –амалкунанда, касе, ки ба 

илмаш амал намояд. 7 –тандурустӣ, осудагӣ ва сулҳу амният. 8 -сарзамин, 

минтақа, кишвар. 9 –Шероз ва сарзаминҳои атрофи он бо номи Форс ёд мешуд, ба 

маънои мулки Ирон низ меояд. 10 –ҳодисаҳои дунё. 11 -рӯи замин, паҳнои ҷаҳон. 

12 -паноҳгоҳи хушнудӣ ва даргоҳи ризоят. 13 -дил ба даст овардан, таваҷҷуҳ 

кардан. 14 –мукофот ва подоши амал. 15 -ошуб, ҷанг, нооромӣ. 16 - пойдорӣ, боқӣ 
мондан. 

 

Мазмуни матн: 

Эзид таъоло…: (Ва дуъо мекунам, ки) Худованди бузургвору муқаддас 

сарзамини поки Шерозро бо баракати шукӯҳу шаҳомати ҳокимони одилаш ва бо 

иродаву кӯшишу дуои олимони боамалаш то охири дунё ва рӯзи қиёмат дар 

паноҳи худ солиму осуда нигоҳ дорад. 

Иқлими Порсро…: То замоне, ки мисли ту подшоҳи фозилу одиле, ки чун 

сояи Худованд бар замин аст, сарвару ҳокимаш бошад, сарзамини Форс аз ҳеҷ 

осебу ҳодисаи дунё ғаму ташвише надорад. Имрӯз дар тамоми паҳнои рӯи замин 

ҳеҷ кас наметавонад монанди остонаи дари боргоҳи ту ҷойгоҳи амн ва паноҳгоҳи 

ризоиятро пайдо намояд, зеро дар замин ба ҷуз остонаи ту чунин ҷое вуҷуд 
надорад.   

Чун кори ту ҳамеша ҳимояту дастгирии бечорагону дармондагон аст, 

вазифаи мо шукргузорию қадрдонии хидматҳои ту мебошад ва (бовар дорем, ки) 

Худованди офаринандаи ҷаҳон низ барои ин некӯкориҳои ту савобу мукофоти 

сазоворе хоҳад дод. (Ва дуо мекунам, ки) Парвардигоро, то замоне, ки хоку бод 

боқист, яъне то охири дунё ва то рӯзи Қиёмат, сарзамини Форсро аз ошӯбу 

нооромиҳо нигаҳбон бош ва онро дар амну осудагӣ ҳифз бифармо. 
 
(То ин ҷо бахши аввали дебочаи «Гулистон» поён меёбад, ки он ба таври куллӣ 

ситоиши Худованди мутаъол, наъти Пайғамбар(с)ва мадҳи подшоҳи замони Саъдӣ - 

Абӯбакр ибни Саъд ибни Зангиро дар бар мегирад. Дар бахши баъдии дебоча Саъдӣ қисса ва 
сабаби навишта шудани «Гулистон»-ро баён мекунад.)     
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Дарси сездаҳум 
 
Матн: 
Як шаб тааммули1 айёми гузашта мекардам ва бар умри 

талафкарда2 таассуф3 мехӯрдам ва санги сарочаи4 дил ба алмоси оби 

дида месуфтам5 ва ин байтҳо муносиби ҳоли худ мегуфтам. 

Ҳар дам аз умр меравад нафасе, 

 Чун нигаҳ мекунам, намонд басе. 

 Эй, ки панҷоҳ рафту дар хобӣ, 

 Магар ин панҷ рӯз дарёбӣ. 

 Хиҷил6 он кас, ки рафту кор насохт,7 

 Кӯси8 реҳлат9 заданду бор насохт.10 

 Хоби нӯшини11 бомдоди раҳил,12 
 Боздорад пиёдаро зи сабил13. 

 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 - андеша, фикри амиқ дар бораи чизе. 2 -беҳуда сарфшуда, аз даст рафта. 3 

-афсӯс, ғам. 4 -хонача. 5 –месоидам, сӯрох мекардам. 6 -шарманда, бечора. 7 -

омода нашуд, тӯшае фароҳам накард. 8 -нақора, табле, ки вақти ба роҳ 

баромадани корвон менавозанд. 9 -сафар, ҳаракат. 10 –бор ва тӯшаи сафар омода 

накард. 11 –ширин, гуворо. 12 -субҳи рӯзи сафар. 13 -роҳ, тариқ. 
 

Мазмуни матн: 

Як шаб…: Шабе дар бораи рӯзгори гузаштаам меандешидам ва 

аз беҳуда рафтани умрам бисёр афсӯс мехӯрдам ва (аз шиддати дарду 

пушаймонӣ аз умри талафшуда) чунон бар худ мегиристам, ки гӯё 
санги диламро дар даруни синаам бо оби чашмонам соиш медодаму 

хурд мекардам (ва гӯё дилам об мешуду аз чашмонам мерехт) ва дар 

чунин вазъият муносиби ҳоли худам байтҳои зеринро навиштам:   

Ҳар дам аз…: Умри инсон бо суръати баланд мегузарад ва бо 

рафтани ҳар нафас лаҳзае аз умр кам мешавад, вале инсон аз суръати 
гузаштани он бехабар мемонад ва дар охир мебинад, ки чизе аз умраш 

боқӣ намондааст.  

Эй инсоне, ки панҷоҳ соли умрат беҳуда гузаштаасту ту ҳанӯз дар 

хоби ғафлат мондаӣ, шояд акнун ба худ биёиву қадри ин панҷ рӯзи 

боқимондаро бидонӣ, яъне ин фурсати ками боқимондаро ғанимат 

шуморию дар ин муддат кори неке анҷом бидиҳӣ.   

Вой бар ҳоли касе, ки аз ин ҷаҳон бирафту амали хайре анҷом 

надод, бонги сафари охирати ӯ навохта шуд, яъне хабари маргаш фаро 

расид, вале ӯ ҳанӯз барои рафтан тайёр набуд ва ҳеҷ тӯшаи хайре (аз 

корҳои нек) барои худ омода накарда буд. Хоби ширину гуворои 

субҳгоҳи рӯзи сафар марди пиёдаро аз роҳ боз медорад ва дар натиҷа, 

корвон мераваду ӯ аз сафараш мемонад, яъне ғафлату бехабарии инсон 

дар зиндагӣ сабаб мешавад, ки ӯ барои сафари охират ба гунаи шоиста 
омода намешавад.     
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Дарси чордаҳум 
 

Матн: 

Ҳар кӣ омад, иморате нав сохт, 
 Рафту манзил ба дигаре пардохт.1 

 В-он дигар пухт ҳамчунин ҳавасе, 
 В-ин иморат ба сар набурд касе. 

Ёри нопойдор2 дӯст мадор, 

 Дӯстиро нашояд ин ғаддор.3 

 Неку бад чун ҳаме бибояд мурд, 

Хунук4 он кас, ки гӯи5 некӣ бурд. 

Барги айше6 ба гӯри хеш фирист, 
 Кас наёрад зи пас, ту пеш фирист. 

 Умр барф асту офтоби тамӯз,7 

 Андаке монду хоҷа8 ғарра9 ҳанӯз. 

        Эй тиҳидаст10 рафта дар бозор, 

  Тарсамат пур наёварӣ дастор.11 

 Ҳар кӣ мазрӯи12 худ бихӯрд ба хид,13 

 Вақти хирман-ш14 хӯша бояд чид. 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1– вогузор кард, супорид. 2 –бевафо, гузаранда. 3 -ҳилагар, паймоншикан. 4 - хуш, 

хуш ба ҳолаш, хушбахт. 5 -тӯби бозии чавгон (гӯй бурдан- ғолиб омадан). 6–

чизҳои зарурӣ барои зиндагӣ, ин ҷо: тӯшаи зарурӣ барои охират. 7 -фасли гармо, 

моҳи гарми тобистон. 8 -одам, ҷаноб. 9 –ғофил, мағрур, фиребхӯрда. 10 –нодор, 

камбағал, дастхолӣ. 11 –салла, шоле, ки ба сар мебанданд, вақти зарурӣ аз он 

ҳамчун буғча низ истифода мекарданд. 12 -кишта, замини кошташуда. 13 -

норасида, хом. 14 -ҳосил, ҷамъоварӣ, ғаллаи даравидашуда, ки дар ягон ҷо ҷамъ 
карда мешавад.  

 
Мазмуни матн: 

 Ҳар ки омад…: (Хосияти ин ҷаҳон чунин аст, ки) ҳар касе ба он 

меояд, (ба дунё дил мебандад ва фикр мекунад, ки дар он абадӣ 

мемонад ва охиратро фаромӯш карда,) дар пайи сохтани иморат ва 

омода кардани шароити зиндагии абадӣ барои худ мешавад, вале (чун 

марг фаро мерасад,) ӯ ночор аз ин ҷаҳон мераваду хонаву дороиҳои 
худро ба дигаре мегузорад, зеро чизеро бо худ бурда наметавонад.  

Ва сипас шахси дигаре ба дунё меояду ба он дил мебандад ва 

мисли он шахси гузашта бо хаёли зиндагии ҷовидонӣ орзуву хаёлҳои 

зиёдеро дар сар мепарварад, аммо ӯ низ мемираду ночор аз ин дунё 
меравад ва кораш нотамом мемонад. Хулоса, ин дунё ба касе вафо 

намекунад ва кори он тамомӣ надорад ва касе онро бо худ намебарад. 
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Пас, ту, эй инсон, ҳаргиз ба як дӯсти бевафою аҳдшикан дил 

мабанд, яъне ин дунёи гузарандаро дӯст мадор, зеро ин фиребгари 

нопойдор ба дӯстӣ намеарзад. Чун дар ниҳоят, ҳам одамони нек ва ҳам 
одамони бад мемиранд ва аз ин дунё мераванд, пас хушбахт касест, ки 

дар ин дунё некӣ кардааст ва бо худ номи нек ва тӯшаи некӣ мебарад.  
 

 Барги айше…: Ҳоло, ки зиндаӣ ва имкон дорӣ, худат ба воситаи 

амалҳои некат барои охиратат пешопеш тӯшаи зарӯрӣ равон бикун, 

зеро пас аз мурданат касе барои ту аз пасат тӯша намефиристад. Умри 
инсон (ба суръати баланд мегузарад ва) монанди барфе, ки дар зери 

офтоби сӯзони тобистон зуд об мешавад, сипарӣ мегардад. Вале бо 

вуҷуди он, ки аз умр андаке боқӣ мондааст, инсон ҳанӯз дил аз дунё 

намеканад ва дар банди ғафлату ғурур монда, ба қадри рӯзҳои 

боқимондаи умр намерасад.  

 Эй инсоне, ки дастхолӣ ва бе пулу бе сармоя ба бозор омадаӣ, 

метарсам, ки аз он бо дастор ё бо халтаи холӣ бармегардӣ, яъне ту, ки 

бе тайёрӣ бо кулворе холӣ аз тоату ибодат ба бозори қиёмат равонаӣ, 

тарсам, ки он ҷо аз бетӯшагӣ шармсор гардӣ. (Ва маълум аст, ки) ҳар 

касе ғаллаи киштзори худро дар вақти хомиаш бихӯрад, ҳангоме, ки 

дигарон хирману ҳосил мегиранд, ӯ чизе дар даст нахоҳад дошт ва 

ночор аз киштзори дигарон хӯшаҳои боқимондаро мечинад.  
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Дарси понздаҳум 
 
 Матн: 

 Баъд аз тааммули1 ин маънӣ маслиҳат2 он дидам, ки дар 

нишемани3 узлат4 нишинам ва домани сӯҳбат фароҳам чинам ва дафтар 

аз гуфтаҳои парешон бишӯяму минбаъд парешон нагӯям. 

Забонбурида5 ба кунҷе нишаста суммун букм,6 

 Беҳ аз касе, ки забонаш набошад андар ҳукм.7 

То яке аз дӯстон, ки дар каҷова8 аниси9 ман буд ва дар ҳуҷра10 

ҷалис11, ба расми қадим аз дар даромад. Чандон ки нишоти12 мулоабат13 

кард ва бисоти14 мудоабат15 густард, ҷавобаш нагуфтам ва сар аз зонӯи 

тааббуд16 барнагирифтам. Ранҷида нигаҳ карду гуфт: 

Кунунат,17 ки имкони гуфтор ҳаст, 

 Бигӯй, эй бародар ба лутфу хушӣ. 

 Ки фардо чу пайки18 аҷал даррасад, 

 Ба ҳукми зарурат забон даркашӣ.19 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 –фикр, андеша. 2 -чора, роҳи беҳтар. 3 -ҷой, макон. 4 -гӯшанишинӣ, 

танҳоӣ, хилватнишинӣ (ба хотири зери назар гирифтани нафс). 5 –хомӯш, ором. 6 - 

кару гунг («сумм» ҷамъи «асамм» -кар, «букм» ҷамъи «абкам»- гунг. Ибора аз ояи 

18-уми сураи Бақара: «суммун букмун ъумюн фаҳум ло ярҷиъун»- Гӯё ки онон 

каронанд, гунгонанд, кӯронанд ва (аз гумроҳӣ) бознамегарданд. Бояд таваҷҷуҳ дошт, 

ки дар ин маврид иқтибоси лафзии худи ибора аст (суммун букм), на истифодаи 

мазмунии матни оя. ) 7 –идора, назорат (баъзан ба маънои ҳикмат ва ақл низ 

тафсир шудааст, ки эҳтимолаш кам аст). 8 –маҳмил, хоначаи чӯбин бо соябон, ки 

болои фил ё шутур барои мусофирон мегузоранд. 9 -дӯст, рафиқ, ҳамнишин. 10 -

хона, кулба. 11 –ҳамнишин, ҳамсӯҳбат. 12 -шодӣ, хурсандӣ. 13 -шӯхӣ, бозӣ, 

ширингуфторӣ. 14 -дастурхон, фарш. 15 –ҳазлу шухию мазоҳ. 16 -ибодат, зикр. 17 –

акнун, ки туро. 18 –хабар, хабаррасон. 19 –забонро бандӣ, хомӯш шавӣ (бимирӣ ва 

аз сухан монӣ). 

  
 Мазмуни матн: 

 Баъд аз…:  Пас аз андешаи фаровон дар ин бора (дар бораи он, 

ки умрам беҳуда мегузарад ва марг низ наздик расида) ба ин хулоса 

омадам, ки беҳтар аст хилватнишиниро пеш гирам ва аз сӯҳбату 

ҳамнишинии зиёд бо мардум бипарҳезам, дафтари диламро аз гуфтори 

парешон тоза кунам ва минбаъд суханони беҳудаву пароканда нагӯям.  

 Забонбурида…: Шахси кару гунге, ки дар гӯшае нишастааст ва 

қудрати сухан гуфтан надорад, беҳтар аз касе, ки забонаш дар 

ихтиёраш (зери ҳукмаш) нест ва забонашро нигоҳ дошта наметавонад 

(ва аз даҳонаш суханони парокандаю беҳуда берун меояд). Мазмуни 
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куллӣ: ҳамчун карону гунгон дар гӯшае хомӯш нишастан беҳтар аз 

забондарозию сухани беҳуда гуфтан аст.  

То яке аз дӯстон…: Рӯзе яке аз дӯстонам, ки (дар сафарҳо) дар як 

каҷова ҳамроҳам ва дар манзил (ҳамеша) ҳамнишини ман буд, чун 

ҳарвақта ба хонаи ман омад. Ҳар қадаре, ки (он дӯст) майл ба бозию 

шӯхӣ нишон дод ва бо ман сари сӯҳбату ҳазл боз карданӣ шуд, аммо 

ҷавобе нагуфтам ва (хомӯшию) зикру ибодатро давом додам. (Яъне, он 

дӯст ҳар чӣ талош кард, ки бо ҳазлу шӯхӣ маро ба сухан дарорад, вале 

ман ҳамчунон дар андешаю ибодат фурӯ рафта будам ва ҷавоб 

намедодам.) Ӯ аз ин рафтори ман ранҷида, ба сӯям нигоҳ карду чунин 
гуфт: 

Кунунат, ки…: Эй бародар, ҳоло ки ту (зиндаӣ ва) имконияти 

сухан гуфтан дорӣ (ва шахси сухандон низ ҳастӣ), хомӯш мабош ва 

суханони хушу латиф (ва пандомез) бигӯй, зеро фардо, ки хабари 

маргат расад ё қосиди марг (Азроил) ба суроғи ту биёяд (ва ҷони туро 

бигирад), ночор забонат баста мешавад (ва аз гуфтор мемонӣ).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

Дарси шонздаҳум 
 
Матн: 

Касе аз мутаалиқони1 манаш бар ҳасаби воқеа2 мутталеъ3 

гардонид, ки фалон азм4 кардааст ва нийят ҷазм,5 ки бақияти умр 

муътакиф6 нишинад ва хомӯшӣ гузинад.7 Ту низ агар тавонӣ сари хеш 

гиру роҳи муҷонибат8 пеш. Гуфто: ба иззати9 Азим ва сӯҳбати10 қадим, 

ки дам бар наорам ва қадам бар надорам, магар он гаҳ, ки сухан гуфта 

шавад ба одати маълуф11 ва тариқи маъруф,12 ки озурдани дӯстон ҷаҳл13 

аст ва каффорати14 ямин15 саҳл ва хилофи16 роҳи савоб17 аст ва нақзи18 

ройи19 улу-л-албоб:20 Зулфиқори21 Алӣ22 дар ниём23 ва забони Саъдӣ дар 
ком.  

 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 –атрофиён, бастагон, наздикон. 2 –асли воқеа, ҳолати воқеӣ. 3 –бохабар, 

огоҳ. 4 –қасд, нийят. 5 –қатъӣ, устувор (тасмими қатъӣ гирифтан). 6 -гӯшанишин, 

касе, ки муддате дар масҷид ё ибодатгоҳе барои ибодат сокин шавад. 7 -интихоб 

кардан, пеш гирифтан. 8–канорагирӣ, гӯшанишинӣ. 9 –эҳтиром, бузургӣ. 10 –

дӯстӣ, ҳамнишинӣ. 11 –маъмулӣ, одатшуда, дӯстона. 12 –чун ҳамеша, шоиста. 13 -

ҷоҳилӣ, нодонӣ. 14 - ҷарима, амале барои ҷуброни гуноҳ (Тибқи ояи 89-уми сураи 

«Моида» каффорати шикастани қасам таъом додан ё ҷома пӯшонидани даҳ мискин ё 

озод кардани як банда ё се рӯз рӯза доштан аст.)  15 –қасам, савганд. 16 –зид, 
баръакс, мухолиф. 17 -рост, дуруст, хуб. 18 -хилоф, шикастан. 19 –назар, фикр, 

раъй. 20 –соҳибназарон, хирадмандон (улӣ -соҳибон, албоб -ҷамъи «луб»: хирад, 

дар умум –соҳибони хирад). 21 –дандонадор, аррапушт (фиқор- сутунмӯҳра, 

дандона; зу-л-фақор-дандонадор; номи шамшери Алӣ (р)). 22 - Алӣ ибни 

Абитолиб (р), халифаи чоруми мусулмонон. 23 –ғилоф. 

 
 Мазмуни матн: 

Касе аз …: Касе аз атрофиёни ман, он дӯстамро аз асли воқеа огоҳ 

намуд ва ба ӯ фаҳмонд, ки Саъдӣ нийят карда ва тасмими қотеона 

гирифтааст, ки боқимондаи умри худро дар гӯшае бо ибодат гузаронида, 

хомӯширо ихтиёр намояд. Аз ин рӯ, агар тавонӣ, беҳтар аст, ки ту ҳам аз 

пайи кори худ шавию аз вай канораҷӯӣ кунӣ (ба ӯ халал нарасонӣ). Дӯстам 

дар ҷавоб гуфт: (Савганд) ба бузургии Худованди бузургвор ва (савганд) ба 

дӯстии деринае, ки дорем, ман хомӯш намешавам ва аз ин ҷо намеравам, то 

он дам, ки Саъдӣ чун пешина, бо ҳамон шеваи хубу дӯстона бо ман сухан 

нагӯяд. Зеро ранҷондани дӯстон ҷоҳилист ва каффорати (товони) 

савгандшиканӣ сабук аст (яъне, агар ӯ дӯстро ранҷонад, коре оқилона нест, 

вале агар барои хотири дӯст қасами худро бишканад ва ба сухан дарояд, 

ҷаримаи он чандон сангин намебошад). Аммо, ҳаргиз дуруст нест ва ҳаргиз 

ба ақли соҳибназарон рост намеояд, ки шамшери Алӣ (р) дар ғилоф бошаду 

забони Саъдӣ дар даҳони ӯ хомӯш бимонад. (Яъне, рӯзи ҷанг бо душман дар 

ғилоф будани Зулфиқори Алӣ(р) ва дар зиндагӣ дар ком хомӯш мондани 

забони Саъдӣ, ки ҳарду ба тавоноӣ ва буррандагӣ машҳуранд, аз рӯи ақлу 

хирад нест ва қобили қабул намебошад. Пас, ӯ бояд сухан гӯяд.)  
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Дарси ҳабдаҳум 
 
Матн: 

Забон дар даҳон, эй хирадманд, чист? 

 Калиди дари ганҷи соҳибҳунар. 

 Чу дар баста бошад, чӣ донад касе, 

 Ки ҷавҳарфурӯш аст ё пилавар1. 
   *** 

Агарчӣ пеши хирадманд хомӯшӣ адаб аст, 

 Ба вақти маслиҳат2 он беҳ, ки дар сухан кӯшӣ. 

 Ду чиз тираи3 ақл аст: дам фурӯ бастан4 

 Ба вақти гуфтану гуфтан ба вақти хомӯшӣ.  
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 –майдафурӯш, дастфурӯш, фурӯшандаи маводи атторӣ ва ҳархела. 2 – зарурат, 

вақте лозим бошад. 3 –сабукӣ, торикӣ. 4 – хомӯш будан, сухан нагуфтан. 

 
Мазмуни матн: 

Забон дар даҳон…: Эй, инсони хирдманд, медонӣ, ки вазифаи 

забон дар даҳони инсон аз чӣ иборат аст? Забон калидест, ки ба 

воситаи он дари ганҷи шахси соҳибҳунар кушода мешавад (яъне, маҳз 

ба воситаи забон ва гуфтор сатҳи донишу маърифати инсон маълум 

мегардад.) Агар (забони инсон хомӯш бошад ва) дари ганҷи 

маърифати ӯ баста бошад, касе фаҳмида наметавонад, ки ин шахс 

«ҷавҳарфурӯш аст ё пилавар», яъне инсони хирадманду бомаърифат 
аст ё шахси бесаводу бетамиз.  

(Маҳз забон ва сухани инсон кӣ будани шахсро ошкор мекунад. 

Чуноне, ки машҳур аст: 

Бетамизиҳои мардум дар сухан пайдо шавад, 

Пистаи бемағз агар лаб во кунад, расво шавад.) 

Агарчӣ…:  Агарчӣ аз назари аҳли хирад хомӯш будан (ва зиёд 

сухан нагуфтан) аз ҷумлаи одоби муҳимми инсонӣ ба ҳисоб меравад, 

аммо ҳангоми зарурат (вақте сухан гуфтан лозим бошад,) беҳтар аст, 

ки хомӯш набошӣ ва ҳатман сухан бигӯӣ. Ду чиз нишондиҳандаи 

сабукфикрию бехирадии инсон аст: яке хомӯш нишастан дар вақте, ки 

сухан гуфтан лозим бошад ва дуюмӣ, сухан гуфтан дар вақте, ки 

хомӯш нишастан зарур ва беҳтар бошад.   
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Дарси ҳаждаҳум 
 
Матн: 

Филҷумла,1 забон аз муколамаи2 ӯ даркашидан қувват надоштам 

ва рӯй аз муҳодасаи ӯ гардонидан мурувват3 надонистам, ки ёр мувофиқ 

буд ва иродат4 содиқ.5  

Чу ҷанг оварӣ,6 бо касе барситез7, 
  Ки аз вай гузират8 бувад ё гурез.9 

 Ба ҳукми зарурат10 сухан гуфтам ва тафарруҷкунон11 берун 
рафтем. Дар фасли рабеъ,12 ки савлати13 бард14 орамида буд ва овони15 
давлати вард16 расида. 

Пироҳани барг бар дарахтон, 

 Чун ҷомаи иди некбахтон. 
  *** 

Аввали урдибиҳиштмоҳи17 ҷалолӣ,18 

 Булбули гӯянда19 бар манобири20 қузбон.21 

 Бар гули сурх аз нам уфтода лаолӣ,22 

 Ҳамчу арақ ба узори23 шоҳиди24 ғазбон.25 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 –хулоса, кӯтоҳи сухан. 2 - гуфтугӯ. 3–дӯстӣ, ҷавонмардӣ. 4 - ихлос, боварӣ. 

5 -ростӣ, воқеӣ. 6 –ҷанг оғоз кунӣ, биҷангӣ. 7-биҷанг, мубориза кун. 8 – илоҷ, 

чора, роҳи ҳалл. 9 –гурехтан, халосӣ. 10 –маҷбур, аз рӯи ночорӣ. 11 -гардишкунон, 

саёҳаткунон. 12 -баҳор. 13 –шиддату ҳамла, ҳукмронӣ. 14 -хунукӣ, зимистон. 15 –

замон, фасл. 16 -гули сурх, гул. 17 -моҳи дуюми солшумории хуршедӣ (шамсӣ). 18 –

солшуморӣ ё тақвиме, ки бо дастури Маликшоҳ Ҷалолуддини Салҷуқӣ (465-485 

ҳ.қ.) мунаҷҷимон, аз ҷумла, Умари Хайём тартиб дода буданд. 19 –сароянда, 

хонанда, суханвар. 20 - ҷамъи «минбар»: минбарҳо, курсии суханварӣ. 21 -ҷамъи 

«қазиб»: шохаҳои дарахту буттаҳо; 22 -ҷамъи «лӯълӯъ»: марворид, марҷон. 23 - 

рухсора, чеҳра. 24 -маъшуқа, духтари зебо. 25 –хашмгин, ғазабнок, ранҷида 

(шоҳиди ғазбон- зеборӯи хашмнок).  

 
Мазмуни матн: 

Филҷумла…: Хулоса, (он дӯстам он қадар исрор ва талош кард, 

ки ман) дигар қодир набудам аз гуфтугӯ бо ӯ забонамро нигоҳ дорам 

(ва хомӯш бимонам) ва сухан нагуфтан бо ӯро аз рӯи ҷавонмардӣ 

нашуморидам, зеро ӯ як дӯсти бисёр азизу муносиби ман буд ва 

хоҳишу иродаи ӯ нисбати ман самимӣ ва ҳақиқӣ буд.  

Чу ҷанг…: Вақте ба ҷанг рӯ меорӣ, бо касе биҷанг, ки ё чораи 

ӯро дида тавонӣ (зӯрат ба ӯ бирасад) ва ё (агар зарур шавад,) аз чанги 

ӯ гурехта тавонӣ. (Чуноне ки машҳур аст:  

Хирадманд н-андешад аз ҷанги шер, 
Ту девона хонаш, нахонаш далер.) 

(Ин ҷо ишора ба он дорад, ки он дӯстам дар баҳс чунон тавоно ва 

дар дӯстӣ чунон наздик буд, ки банда аз вай гурехта ё хоҳиши ӯро рад 
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карда наметавонистам… ва ночор бояд қасами худро мешикастам ва бо 

ӯ сухан мегуфтам.) 

 Ба ҳукми…: Аз ночорӣ (савганди худро шикастам ва бо он 

дӯстам, ки бисёр хоҳиш карда буд,) сухан гуфтам ва ҳамроҳи ӯ 

сӯҳбаткунону саёҳаткунон ба берун (ба ҷониби саҳро ба тамошо) 

рафтем. Он ҳангом (ки берун рафтем,) фасли баҳор буд: давраи 

шиддату ҳукму ҳукмронии сармои зимистон гузашта ва айёми 

ҳукумату шукуфоии гулу гиёҳ фаро расида буд.  

 Пироҳани…: (Чун баҳор буд,) дарахтон барг кушода буданд ва аз 

баргҳои сабз гӯё ҷомаҳои сабз бар тан доштанд (баргпӯш шуда 

буданд) ва ҷомаҳо онҳо ба ҷомаҳои сабзу рангини мардуми хушбахт 

(доро) дар рӯзи ид шабоҳат дошт. (Тибқи анъанаи миллию динӣ 

мардум дар рӯзҳои ид либосҳои наву тоза мепӯшиданд ва хусусан, 

мардуми сарватманд (некбахтон) ҷомаҳои махмалини сабзу рангин ба 
бар мекарданд).  

 Аввали ...: Сафари мо мувофиқи тақвими ҷалолӣ аввалҳои моҳи 

урдибиҳишт буд ва (чун айёми баҳорон буд,) булбулон бар рӯи шохҳои 

гулу дарахтон, мисли хатибону суханварон болои минбарҳо нишаста, 

нағмасароӣ мекарданд. Дар он гулзор қатраҳои чун лӯълӯъ дурахшони 

шабнам рӯи барги гулҳои сурх чакида буданд ва (ин манзара ба зебоӣ) 

рӯи маъшуқаеро ба ёд меовард, ки аз ғазаб ё шарм сурх шуда бошад ва 

донаҳои софи арақ бар рухсораш дамида бошанд. (Чуноне, ки машҳур 
аст: 

Нозанине, ки дар арақ тар шуд, 
Нозанин буд, нозанинтар шуд.)   
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Дарси нуздаҳум 
 
Матн: 

Шабро ба бӯстон бо яке аз дӯстон иттифоқи1 мабит2 афтод. 

Мавзеъе3 хушу хуррам ва дарахтон дарҳам, гуфтӣ, ки хурдаи мино4 бар 

хокаш рехта ва иқди5 Сурайё6 аз токаш даровехта. 

Равзатун7 моъу8 наҳриҳо салсол9, 

Давҳатун10 саҷъу11  тайриҳо12 мавзун13. 

Он пур аз лолаҳои рангоранг, 

В-ин пур аз меваҳои гуногун. 
Бод дар сояи дарахтонаш,  

Густаронида фарши буқалмун14. 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 -тасодуф, пеш омадан. 2 –хобидан, шабро дар ҷое гузаронидан. 3 -ҷой, 

макон.  4 –шиша (хурдаи мино –шишареза). 5 -гарданбанд, ҳамел (шояд ишора бар 

хӯшаи ангур низ бошад). 6 –ситораи Парвин (галласиторае, ки шакли ҳамел ё 

гарданбандро дорад), осмон, фалак. 7 – боғ, макон. 8 - об. 9 –хушгувор, оби равон 

ва гуворо. 10 –дарахт, дарахтзор. 11 -овоз, нағмахонӣ. 12 –паранда. 13 –зебо, 

диловез. 14 –рангоранг, ҳафтранг, рангбоз (хамелион).  

 
Мазмуни матн: 

Шабро ба…: Чунин шуд, ки (дар ҳамон сафари тамошо) шабро 

ҳамроҳи яке аз дӯстонам дар боғу гулзоре сипарӣ намудем. Маконе 

бисёр зебову дилкаш ва пурдарахт буд; замини он макон аз қатраҳои 

шабнам ва баргу гулҳои рангин чунон медурахшид, ки гумон мекардӣ 

бар он шишаи реза рехта бошанд ва хӯшаҳои ангур дар токҳояш ба 

хӯшаҳои дурахшони ситораи Парвин шабоҳат доштанд. 

(Дар баъзе нусхаҳо дар ибораи «иқди Сурайё аз токаш 

даровехта» ба ҷои «ток» калимаи «торак» (сақф, бом) омадааст, ки дар 
он сурат маънои ибора чунин мешавад: (осмон соф ва шаб ситоразор 

буд ва) ҳамели рӯшани ситораи Парвин чун чароғи дурахшон бар сақфи 

он макони зебо овезон буд. Чун ин ҷо сухан аз фасли баҳор ва аввалҳои 

моҳи урдибиҳишт меравад, ки он ҳудудан ба охирҳои моҳи апрели 

солшумории мелодӣ рост меояд, дар ин айём токҳо ҳанӯз хӯшаи 

расидаву овезони ангур надоранд. Аз ин рӯ, дар ин ибора калимаи 

«торак» беҳтар аст ва ба ин тариқ, маънои дуввум саҳеҳтар мебошад.)  

Равзатун…:  Боғе буд, обҳои наҳрҳояш софу гуворо ва 

дарахтзоре буд, нағмаи мурғонаш хушу дилнишин. Замини он боғ пур 

аз лолаҳои рангоранг ва дарахтони ин дарахтзор пур аз меваҳои 

гуногун буданд. Зери дарахтони он боғу он дарахтзор пур аз гулу 

сабзаҳои баҳорӣ буд, гуё боди баҳорӣ бар рӯи замини он макон гилеми 

рангине (аз гулу сабза) паҳн карда бошад.  
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Дарси бистум 

 
Матн: 

Бомдодон, ки хотири1 боз омадан бар ройи2 нишастан ғолиб омад, 

дидамаш домане гулу райҳон ва сунбулу займарон3 фароҳам оварда ва 

оҳанги руҷӯъ4 карда, гуфтам: Гули бӯстонро чунон, ки донӣ бақое5 ва 

аҳди гулистонро вафое набошад ва ҳакимон гуфтаанд: ҳар чӣ напояд, 
дилбастагиро нашояд.  

Гуфто: Тариқ6 чист? Гуфтам: Барои нузҳати7 нозирон8 ва фусҳати9 

ҳозирон китоби «Гулистон» тавонам тасниф10 кардан, ки боди хазонро 

бар варақи ӯ дасти татовул11 набошад ва гардиши замон айши рабеи12 
онро ба тайши13 хариф14 мубаддал накунад. 

Ба чӣ кор оядат зи гул табақе, 

 Аз «Гулистон»-и ман бубар варақе. 

 Гул ҳамин панҷ рӯзу шаш бошад, 

 В-ин «Гулистон» ҳамеша хуш бошад. 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1-андеша, фикр. 2- фикр, ақида, раъй. 3-гуле шабеҳи нилуфар, гиёҳе хушбӯ. 

4- бозгашт. 5-боқӣ мондан, тӯли умр. 6- роҳи ҳалл, чора. 7 -хушӣ, хурсандӣ. 8-

бинандагон, тамошогарон. 9- табъи хуш, кушоиши хотир. 10-навиштан, гирдоварӣ 

кардан. 11-дастдарозӣ, зулму ситам. 12-баҳор, хушию хуррамӣ.  13-андӯҳ, хушкию 

шиддат. 14-тирамоҳ, фасли  хазон. 

 
Мазмуни матн: 

Бомдодон…: Саҳаргоҳон қасди бозгашт (ба шаҳр) бар фикри 

мондан дар он бӯстон ғалаба кард (ва мо қарор кардем, ки аз он ҷо ба 

шаҳр баргардем). Он дӯстамро дидам, ки (аз он бӯстон) як доман гулу 

райҳон ва сунбулу займарон (як бағал гулҳои рангину хушбӯ) чида, 

барои бозгаштан омода шудааст. (Чун шавқу дилбастагии дӯстам ба 

он гулҳоро мушоҳида кардам), чунин гуфтам: (Эй дӯсти азиз, ки ба ин 

гулҳо дил бастаӣ,) тавре медонӣ, гулҳои бӯстон бақо ва умри тӯлоние 
надоранд (ва зуд пажмурда мешаванд) ва давраи шукуфоии гулистон 

низ дер напоида, он ба зудӣ хазон мегардад. (Ва низ медонӣ, ки) 

хирадмандон гуфтаанд: Ҳар чизе, ки пояндаю ҷовидонӣ нест (ва 

муваққатию нобудшаванда аст), арзиши дил бастанро надорад!  

Гуфто…: (Дӯстам аз ин суханони ман дар ҳайрат шуд ва пурсид, 

ки пас) чора ва маслиҳат (барои дилхушии ҳамешагӣ) чист? Гуфтам: 

Барои шодии бинандагон (дӯстон) ва кушодагии хотири ҳозирон 

(хонандагон) мехоҳам китобе бо номи «Гулистон» бинависам, ки боди 

харобгари хазон бар варақи вай ҳаргиз таъсире расондан натавонад ва 

гардиши замон ва тағйирёбии фаслҳои сол хуррамии баҳорашро ба 

хушкии тирамоҳ табдил накунад. (Китобе нависам, ки ҳамеша чун 

баҳор сарсабзу шукуфон бимонад.) 
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 Ба чӣ кор…: (Эй дӯсти азиз,) чаро ту ба сабади гуле (ки ҷовидонӣ 

нест ва пас аз чанд рӯзе хазон мешавад, чунин) дил бастаӣ ва ту аз ин 

чӣ сӯд мебинӣ? Агар хоҳони гулҳои ҷовидону бехазон бошӣ, аз китоби 

«Гулистон»-и ман варақе барчин (аз он насиҳате ё шеъру ҳикояте 

биёмӯз.) (Зеро, зебоиву шукуфоии) гул ҳамагӣ панҷ ё шаш рӯз давом 
мекунад (ва сипас хазон мешавад), вале «Гулистон»-и ман китобе 

ҳамешабаҳору бехазон аст. 
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Дарси бистуякум 
 
Матн: 

Ҳоле ки1 ман ин ҳикоят бигуфтам, домани гул бирехт ва дар 

доманам овехт,2 ки «ал-кариму изо ваъада вафо».3 Фасле дар ҳамон рӯз 

иттифоқи баёз4 афтод, дар ҳусни муошарат5 ва дар одоби муҳоварат,6 
дар либосе,7 ки мутакаллимонро8 ба кор ояд ва мутарассилонро9 

балоғат10 бияфзояд. Филҷумла,11 ҳанӯз аз гули бӯстон бақияте12 монда 
буд, ки китоби «Гулистон» тамом шуд. 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 –вақте, ҳамин ки. 2 -даст ба доманам шуд, ба илтимос даромад. 3 – 

«алкариму изо ваъада вафо»- ҷавонмард агар ваъда диҳад, вафо мекунад. 4 -

сафедӣ, тозанавис, «иттифоқи баёз афтод»- навишта шуд, тозанавис шуд. 5 –

муносибат, муомила. 6 -гуфтугӯ, сӯҳбат. 7  - сабк ва қолаб.  8 -суханварон, воизон. 

9 – котибон, номанависон, дабирон. 10 -санъати сухан, илми шевоии нутқ. 11 –

хулоса, ҳамин тавр. 12 –андак, боқимонда. 

 
Мазмуни матн: 

Ҳоле ки ман…: Вақте ки ман ин суханон ба забон овардам (ва 

ваъда додам, ки китобе бо номи «Гулистон» менависам, он дӯст) 

домани гулҳои чидаашро раҳо кард ва ба исрору илтимос даромад (ва 

таъкид мекард), ки ҷавонмарди ҳақиқӣ агар чизеро ваъда диҳад, 

ҳатман ба он ваъдаи худ вафо мекунад. (Пас, ту низ бояд аз ваъдаи худ 

нагардӣ ва ба навиштани он китоб оғоз кунӣ.) Худи ҳамон рӯз қисме 

аз китоби «Гулистон» навишта ва покнавис карда шуд, ки (он қисм) 

қоидаҳои муносибати неки инсонӣ ва одоби некӯи гуфтугӯро дар бар 
мегирифт. Он дар шакле навишта шуд, ки мавриди истифодаи воизону 

суханварон ва боиси афзоиши ҳунари котибону нависандагон 

мегардад, яъне, мутолиаи «Гулистон» боиси равонии нутқи инсон ва 

боло рафтани ҳунари нависандагии ӯ мегардад. (Таҷриба низ нишон 

додааст, ки дар ҳақиқат, агар мардум матни ин китобро дар синни 

наврасӣ дар ҳузури устоди муносиб пурра фаро гиранд (ва дар сурати 

имкон, азёд кунанд), нутқи шифоҳӣ ва хаттии онҳо бисёр равон ва 

тавоно мегардад.) Хулоса, ҳанӯз фасли гулу баҳор ба охир нарасида 

буд (ва аз баҳор андаке боқӣ монда буд), ки навиштани китоби 

«Гулистон» пурра ба охир расид. (Аз ин ҷумлаҳо маълум мегардад, ки 

Саъдӣ мазмуну чорчӯби китоби «Гулистон»-ро солҳо дар зеҳнаш 

парварида, вале матни онро дар муддати кӯтоҳ, яъне дар як фасли баҳор 
навишта будааст.)   

 
(Аз назари мазмунӣ метавон гуфт, ки дар ин ҷо қисми дуюми «Дебоча», ки асосан, таърихча 

ва сабаби навишта шудани китоби «Гулистон»-ро баён мекунад, поён ёфт. Қисми баъдии (сеюми) 

«Дебоча»-и «Гулистон» асосан, мадҳи подшоҳи замон - ҳокими Форс Абӯбакр ибни Саъд ибни Зангӣ ва 

ба номи ӯ тақдим шудани китоби «Гулистон» ва ҳамчунин, баёни хоксориҳои Саъдӣ дар баробарӣ ӯро 

дар бар мегирад. Мазмуни мадҳиявии ин бахш дар тафаккури имрӯза чандон роиҷ ва пазируфта нест, 

вале он низ саршор аз нуктаҳои пурҳикмат буда, аз назари таълими санъати сухан ва омӯхтани 

ҳунари баён бисёр муфид ва беназир аст.)  
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Дарси бистудуюм 

 
Матн: 

Ва тамом он гаҳ шавад ба ҳақиқат, ки писандида ояд1 дар 

боргоҳи2 шоҳи ҷаҳонпаноҳ,3 сояи Кирдгор4 ва партави5 лутфи6 

Парвардигор, зухри замон7 ва каҳфи8 амон,9 ал муъайяду мина-с-самоъ, 

ал мансуру алал аъдо, ъазудду-д-давлати-л-қоҳира, сироҷу-л-миллати-

л-боҳира, ҷамолу-л-аном, мафхару-л-ислом, Саъд-у-бну-л-Атобаки-л-

Аъзам, шоҳаншоҳу-л-муъаззам, молику риқоби-л-умам, мавла-л-

мулуки-л-араби ва-л-аҷам, султону-л-барри ва-л-баҳр, ворису мулки 
Сулаймон, музаффару-д-дунёи ва-д-дин, Абибакр ибин Саъд ибни 

Зангӣ, адомаллоҳу иқболаҳумо ва зоъафа ҷалолаҳумо ва ҷаъала ило 

кулли хайрин маолаҳумо10 ва ба карашмаи11 лутфи худовандӣ12 

мутолиъа13 фармояд.  
Гар илтифоти худовандияш14 биёрояд,15 

Нигорхонаи16 чиниву17 нақши артангист.18 

Умед ҳаст, ки рӯи малол19 дарнакашад,20 

Аз ин сухан, ки «Гулистон» на ҷои дилтангист. 

Алалхусус,21 ки дебочаи22 ҳумоюнаш,23 
Ба номи саъди24 Абубакр Саъд ибин Зангист. 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 –маъқул гардад, пазируфта шавад. 2 –дарбори шоҳ. 3 –шоҳи кишвар, 

паноҳи ҷаҳон. 4 -сояи Худои Бузург дар замин. 5 –тобиш, нуру рӯшанӣ. 6 –

навозиш, меҳубонӣ. 7 - захираи даврон, сарвати  замон. 8 -ғор, паноҳгоҳ. 9 -

осудагӣ, амният. 10 – тарҷумаи ибораҳои арабӣ дар қисмати шарҳи маънои матн 

омадааст. 11 –нози зебо. 12 –лутфи шоҳона, иноят. 13 –хондан, нигаристан. 14 –

таваҷҷуҳ ва назари шоҳона. 15 –зебу ороиш диҳад, ҳусни таваҷҷуҳ намояд. 16 -

осорхона, намоишгоҳи наққошӣ. 17 –хитойӣ, мансуб ба Чин. 18 –рангину зебо, 

мисли китоби «Артанг» («Артанг» ё «Аржанг» номи китоби наққош ва 

андешаманди машҳури таърихӣ Монӣ (215-276 м.) мебошад). 19-ранҷиш, малолӣ, 

озурдагии хотир. 20 -рӯй натобад, бетаваҷҷуҳӣ накунад. 21 -махсусан, бахусус. 22 -

муқаддима, сарсухани китоб. 23 -муборак, пурфайз. 24 -муборак, бахосият, 
хушбахтиовар. 

 
Мазмуни матн: 

Ва тамом…: Аммо китоби «Гулистон» дар ҳақиқат он вақт комил 

ва тамом ҳисобида мешавад, ки агар он писанд ва қабул гардад аз 

тарафи шоҳи ҷаҳон (оламиён), сояву ҷонишини Худованд дар замин, 

нуре аз меҳрубонии Парвардигор, захираи замон (сарвати даврон), 

паноҳгоҳи наҷотбахш, таъйидшуда аз осмон (бо ризоияти Худо), 

ғолиб бар душманон, бозӯи давлати қудратманд, чароғи миллати 
бузургвор (пурифтихор), зеби мардумон, боиси ифтихори ислом - Саъд 

ибни Атобаки Бузург, шоҳаншоҳи баландмартаба, посдорӣ 

(муроқиби) осоиши мардумон, сарвари подшоҳони диёри арабу аҷам, 

фармонравои хушкию баҳр (заминҳо ва обҳо), вориси мулки 
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Сулаймон, пирӯз дар кори дунё ва дин, Абубакр писари Саъд писари 

Зангӣ (ва дуо мекунам, ки) Худованд бахту иқболи ҳардуро (падар ва 

писарро) давом бахшад (ҷовидон кунад) ва шавкату ҷалоли ҳардуро 

афзоиш диҳад ва оқибаташонро комилан ба хайр гардонад (ва ҷаноби 

подшоҳ китоби «Гулистон»-ро биписандад) ва бо лутфи зебои 

шоҳонаи худ бо гӯшаи чашме онро бихонад.  

Гар илитифоти…: Агар (шаҳаншоҳи бузургвор) бо лутфи 

шоҳонаи худ ба ин китоб нигарад (ва боиси боз ҳам ороста гаштани он 

шавад), хоҳад дид, ки «Гулистон» чун осорхонаи пурнақши чинӣ ва 

чун китоби рангини Монӣ («Артанг») бисёр дилкашу зебост (ҳам аз 

диди лутфи сухан ва ҳам аз диди баландии мазмун).  

Умед ва боварӣ дорам, ки ҷаноби подшоҳ аз ин китоб хаставу 
озурдахотир нагардад ва аз он руй натобад, зеро (маълум аст, ки) 

гулистон ҷои хастагию дилтангӣ набуда, ҷои хушию кушоиши рӯҳ аст 
(ишора ба китоби «Гулистон», ки  саршор аз суханони латифу ширин 

ва маъниҳои нафису баланд аст ва чун гулистони баҳорӣ табъи 

хонандаро хуш мегардонад. Ва низ, чун дар хатти форсӣ ҳар ду ҳолат 

ҳамсон навишта мешавад, баҳси чӣ тавр навистани гулистон ё 

«Гулистон» пеш намеояд ва ин масъала хоссаи имлои имрӯза бо хатти 
кириллист.) 

Ва хусусан ба хотири он (ҷаноби подшоҳ аз хондани ин китоб 

хушҳол хоҳад шуд), ки дебочаи зебою хуҷастаи китоб ба номи 

мубораки Абубакр Саъд ибни Зангӣ зиннат дода шудааст, яъне китоб 

ба номи ин подшоҳ бахшида шудааст.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

 
 
 

Дарси бистусеюм 
 
Матн: 

Дигар арӯси фикри ман аз беҷамолӣ сар барнаёрад1 ва дидаи яъс2 

аз пушти пои хиҷолат барнадорад ва дар зумраи соҳибдилон 

мутаҷаллӣ3 нашавад, магар он гаҳ, ки мутаҳаллӣ4 гардад ба зевари 

қабули амири кабир,5 олими одил, муъайяди6 музаффари7 мансур,8 

заҳири9 сарири салтанат10 ва мушири тадбири мамлакат, каҳфу-л-

фуқаро, малозу-л-ғурабо, мураббию-л-фузало, муҳиббу-л-атқиё, 
ифтихору Оли Форс, ямину-л-мулк, малику-л-хавосси борбак, фахру-д-

давлати ва-д-дин, ғиёсу-л-исломи ва-л-муслимин, умдату-л-мулуки ва-с-

салотин Абубакр ибни Абинаср, атолла-л-Лоҳу умраҳу ва аҷалла 

қадраҳу ва шараҳа садраҳу ва зоъафа аҷраҳу,11 ки мамдуҳи12 акобири 

офоқ13 аст ва маҷмӯи14 макорими15 ахлоқ. 

Ҳар, ки дар сояи инояти16 ӯст, 

Гунаҳаш тоат17 асту душман, дӯст.  
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 –боло накунад. 2 -ноумедӣ, ғам. 3 –намоён, дурахшон. 4 –ороста, 

зинатёфта. 5 –шоҳи бузург. 6 – тасдиқшуда (нерӯёфта), ёришуда. 7 -зафарёфта, 

пирӯз. 8 - ёришуда, нусратёфта. 9 -пуштибон, зебоӣ. 10 –сарири салтанат-тахти 

подшоҳӣ, давлат. 11 –маънои ибораҳои арабӣ дар бахши шарҳи матн омадааст. 12 -

ситоишшуда, васфшуда. 13 -бузургони олам. 14 –ҷамъ, гирдомада. 15 –хубиҳо, 

хислатҳои нек. 16 –лутф, таваҷҷуҳ.  17 –ибодат, итоат.  
 

Мазмуни матн: 

Дигар арӯси…: Минбаъд фикри ман (ва андешаю осори ман, ки 

чун арӯс бикру тозаю зебост), худро ҳаргиз соҳибҷамол намедонад ва 

аз шармсорию ноумедӣ нигоҳашро аз пушти пой боло намекунад 

(сарашро боло намебардорад) ва байни бузургону соҳибназарон 
дурахшону пазируфта намегардад, то он даме, ки (фикри ман ва 

китоби «Гулистон»-и ман) ороста нагардад ба воситаи қабул ва 

пазируфтани амири бузург, донишманди одил, шахсияти аз сӯи 

Худованд назарёфта, ҳамешапирӯз ва ёришуда, пуштибони тахти 

подшоҳӣ ва роҳнамои роҳи дурусти давлатдорӣ, ҳомию соябони 

ниёзмандон, паноҳгоҳи ғарибону бечорагон, дастгиру парваришгари 

аҳли фазлу дониш, дӯстдоштаи покону парҳезкорон, боиси фахри 

хонадони Форс (сулолаи ҳокимони Форс), дасти рости (ё ситораи 

бахти) подшоҳӣ, сарвари хоссони даргоҳ (борбак ба маънои касест, ки 

иҷозати тамос ва гузориши бевосита бо худи подшоҳ дорад), боиси 
ифтихори давлат ва дин, пуштибони ислом ва фарёдраси мусулмонон, 

такягоҳ ва бузургвори маликону султонҳо (зоҳиран, роҳбарони 
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вилоятҳои мустақили боҷсупори ҳокими Форс), яъне Абубакр ибни 

Абинаср. (Тибқи маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ, Фахруддин 

Абубакр ибни Абинаср аз ҷумлаи вазирони бисёр наздики ҳокимони 

Атобаки Форс ва шояд сарвазири сулолаи онҳо буда, дар замони худ бо 

фазлу хираду саховат ва фарҳангпарвариаш маъруф будааст ва Саъдӣ 

пас аз ситоишу дуои худи ҳокими Форс вазири кабири ӯро низ зикру 
ситоиш мекунад.)   

атолла-л-Лоҳу умраҳу…: (Ва дар ҳаққаш самимона дуо мекунам, 

ки) Худованд умри ӯро дароз гардонад ва мақому мартабаи ӯро бузург 

намояд ва синаи ӯро кушояд (дилашро шоду хуррам созад ва ҳидоят 

диҳад) ва аҷру савоби амалҳои некашро дучанд гардонад, зеро (ҷаноби 

подшоҳ бо сифатҳои беназири худ) мавриди ситоиши бузургони ҷаҳон 

буда, ҳамаи макорими ахлоқ (хислатҳои неку ҳамидаи ахлоқӣ) дар 

вуҷуди ӯ ҷамъ омадаанд.  

Ҳар, ки дар…: Ҳар касе, ки мавриди лутфу таваҷҷуҳи ӯ (Абубакр 

ибни Абинаср) қарор гирифта бошад, гуноҳонаш тоату ибодат (амали 

савоб) ба ҳисоб меоянд ва ҳатто душманонаш бо ӯ дӯст мегарданд.   
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Дарси бистучорум 

 
Матн: 

Ба ҳар як аз соири1 бандагон ва ҳавошӣ2 хидмате мутаайян3 аст, 

ки агар дар адои4 бархе5 аз он таҳовун6 ва такосул7 раво доранд, дар 

маърази хитоб8 оянд ва дар маҳалли итоб,9 магар бар ин тоифаи10 

дарвешон, ки шукри неъмати бузургон воҷиб аст ва зикри11 ҷамилу12 

дуъои хайр ва адои чунин хидмате дар ғайбат13 авлотар аст, ки дар 

ҳузур14 ки ин ба тасаннӯъ15 наздик аст ва он аз такаллуф16 дур. Ба 

иҷобат мақрун бод!17 

 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 –дигар, боқӣ. 2 –ҷамъи «ҳошия»: атрофиён, хидматгорон. 3 –таъйиншуда, 

муайян. 4 –анҷом додан, иҷро. 5 –баъзе, бахше. 6 –саҳлангорӣ, сустӣ, бепарвоӣ. 7 –

коҳилӣ, танбалӣ.  8 –мавриди сарзаниш.  9 –хашм, ҷазо. 10 –гурӯҳ, қавм, табақа. 11 

–ёдоварӣ. 12 –зебо, некӯ. 13 –ғоиб будан, дар пинҳонӣ, ғайриҳузурӣ. 14 –дар назди, 

баръакси «ғайбат». 15 –сохтакорӣ, зоҳирсозӣ, хушомадгӯйӣ. 16- сохтакорӣ. 17 –

мавриди қабул қарор гирад.  

 
Мазмуни матн: 

Ба ҳар як…: (Тартиб ва анъанаи хидматгузорӣ дар дарбори 

подшоҳи бузургвор чунин аст, ки дар он) барои ҳар яке аз 

хидматгорон ва атрофиёни шоҳ вазифае муайян шудааст ва агар онҳо 

дар иҷрои баъзе аз он кору вазифаҳои худ саҳлангорӣ (бепарвоӣ) ва 

коҳилӣ нишон диҳанд, мавриди сарзаниш қарор мегиранд ва ҷазо низ 

мебинанд. Аммо барои тоифаи дарвешону соҳибдилон ҳеҷ хидмату 

вазифаи мушаххасе пешбинӣ нашудааст, ба ҷуз ин ки аз неъмату 

бахшоиши бузургон (шоҳон) шукр кунанд ва онҳоро ҳамеша ба некӯи 

ёд оварда, дар ҳаққашон пайваста дуои хайр намоянд.  

(Пас, одоби некӯ ин аст, ки) ба ҷой овардани чунин хидмате 

(яъне, шукри неъмат ва зикри хайр ва дуои нек) дар ғайб ва дар хилват 

беҳтар аст, нисбат ба он, ки дар назд ва ё дар ҳузури худи подшоҳ 

анҷом шавад, зеро, ин амал (касеро дар наздаш зикру дуои хайр кардан) 

ба рафтори сунъӣ ва сохтакорию хушомадгӯӣ наздик аст ва он амал 

(дар ғайбат анҷом додани ин шукру зикру дуо) аз сохтакорию 

хушомадгӯӣ дур аст ва (маълум аст, ки) ин амал аз он амал беҳтар аст. 

(Пас, бино ба вазифаи дарвешии худ дар ҳаққи ӯ дуо мекунам, ки) 

Худованд дуоҳои моро қабул фармояд.   
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Дарси биступанҷум 
 

Матн: 

Пушти дутои фалак, рост шуд аз хуррамӣ, 
То чу ту фарзанд зод,1 модари айёмро. 

Ҳикмати2 маҳз аст агар лутфи Ҷаҳонофарин 

Хосс кунад бандае маслиҳати омро. 

Давлати ҷовид3 ёфт ҳар кӣ накӯном зист, 

К-аз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро. 

Васфи туро гар кунанд, в-ар накунанд аҳли фазл4 

Ҳоҷати машшота5 нест, рӯи дилоромро.6 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 – таваллуд кард. 2 –хирад, комилан дуруст. 3 –поянда, абадӣ. 4 – бузургон, 

донишмандон, аҳли илму адаб. 5 –ороишгар, шоназан. 6 -зебо ва оромибахш. 

Мазмуни матн: 

Пушти дутои…: Вақте модари рӯзгор фарзанди бузургворе чун туро 

ба дунё овард (ту таваллуд шудӣ), пушти хамидаи осмон аз шодию хурсандӣ 

рост шуд. (Пушти дуто ё қомати хамида аломати пирӣ, заифӣ ва ғаму андӯҳ 

аст ва агар шахс ҷавон ва хушбахту хурсанд бошад, пушт ва қомати ӯ рост 

мешавад. Ин ҷо осмон, ки дар назар шакли камон ва нимдоираро дорад, ба 

пушти дуто ва қомати хамидаи пирамарди андӯҳгин монанд (ташбеҳ) 

мешавад, ки бо таваллуди фарзанди хуҷаста дар домани замин, ки чун 

модар аст, ин пушти хамидаи осмон (падар) аз шодию хуррамӣ рост шуд. 

Ташбеҳи замину осмон ба зану мард ва модару падар дар адабиёти форсӣ 

бисёр маъмул аст, чуноне, ки Мавлоно Румӣ мефармояд:  
Осмон марду замин зан дар хирад,  

Ҳарчӣ он мекорад ин мепарварад.) 

Коре дуруст ва хайри маҳз аст, ки агар Худованди ҷаҳонофарин бо 
лутфи хеш яке аз бандагонашро барои нафъ ва барои ба саодат расидани 

бандагони дигараш интихоб намояд (ва ӯро сарвари онон қарор диҳад ва 

онон дар сояи сарварии ӯ осуда зиндагӣ намоянд).   

(Инсони хушбахт) ва соҳиби давлати ҷовидон касест, ки дар ин дунё 

(амалҳои хайр анҷом дода) бо номи нек зиндагӣ намояд, зеро мардум аз 

чунин инсони нек пас аз мурданаш низ ба некӣ ёд меоранд (ва аз ӯ зикри 

хайр менамоянд) ва ба ин восита номи ӯ ҳамеша дар хотираи мардум (ва дар 
таърих) зинда мемонад.     

 (Хубию бузургии ту то ба ҳадде маълум ва машҳур аст, ки) дигар ту 

ба васфу ситоиши аҳли фазлу дониш эҳтиёҷе надорӣ (ва ин ки онон туро 

васф мекунанд ва ё васф намекунанд, дигар фарқе надорад), зеро вақте 

чеҳари маъшуқ ба таври табиӣ зебову дилкашу дилором бошад, дигар ҳеҷ 

ҳоҷате ба ороиши сунъӣ ва рангу бори он нест.  

(Ҳамон гуна, ки Ҳофизи Шерозӣ низ ба ин маънӣ фармудааст: 

Зи ишқи нотамоми мо ҷамоли ёр мустағнист, 

Ба обу рангу холу хат чӣ ҳоҷат рӯи зеборо?) 
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Дарси бистушашум 
 
Матн: 

Тақсир1 ва тақоъуде,2 ки дар мувозибати3 хидмати боргоҳи 

худовандӣ4 меравад, бинобар он аст, ки вақте ҷамъе аз ҳукамои5 

Ҳиндустон дар фазилати Бузурҷмеҳр6 сухан мегуфтанд ва ба охир ҷуз 
ин айбаш надонистанд, ки дар сухан гуфтан батиъ7 аст, яъне диранг8 
бисёр мекунад ва мустамеъро9 басе мунтазир бояд будан, то вай 

тақрири10 сухане кунад. Бузурҷмеҳр бишниду гуфт: андеша кардан, ки 

чӣ гӯям, беҳ аз пушаймонӣ хӯрдан, ки чаро гуфтам. 

Сухандони11 парварда,12 пири куҳан, 

Бияндешад он гаҳ бигӯяд сухан. 
Мазан бе тааммул13 ба гуфтор дам, 

Накӯ гӯй, гар дер гӯйӣ, чӣ ғам? 

Бияндеш в-он гаҳ баровар нафас, 

В-аз он пеш бас кун, ки гӯянд бас. 

Ба нутқ14 одамӣ беҳтар аст аз давоб,15 

Давоб аз ту беҳ, гар нагӯӣ савоб.16 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 –кӯтоҳӣ, сустӣ, гуноҳ. 2 –аз кор мондан, бознишастан. 3 –бардавомӣ, 

таваҷҷуҳи ҳамешагӣ. 4 -шоҳ, шоҳона. 5 –ҷамъи «ҳаким»: доноён, донишмандон. 6 –

Бузургмеҳр, вазири машҳури Хусрави Анӯшервони Сосонӣ, ки ба хирадмандӣ 

машҳур аст. 7 –кунд, оҳиста. 8 –сустӣ, босабрӣ. 9 –шунаванда, гӯшкунанда. 10 –

баён, сухан гуфтан, иқрор кардан. 11 –адиб, суханшинос.  12 –тарбияёфта, озмуда, 

ботаҷриба. 13 –андеша, фикр. 14 –тафаккуру сухан, андешаю баён (нутқ фарқи 

асосии одам аз тамоми ҳайвонот аст).  15 -ҷамъи «добба»: ҳайвонот, чорпоён. 16 –
дуруст, нек. 

 

Мазмуни матн: 

Тақсир ва…: Кӯтоҳӣ ва сустие, ки гоҳе (аз тарафи мо) дар риоят 

кардани пайвастагӣ ва ҳамешагии хидмати даргоҳи подшоҳ мушоҳида 

мешавад, ба сабаби он аст, ки (ва он қиссаро ба ёд меорад, ки) боре 

гурӯҳе аз донишмандони Ҳиндустон дар бораи хусусиятҳо ва фазлу 

дониши Бузургмеҳр сӯҳбат мекарданд ва (баъди баҳсу таҳлили зиёд) 

дар охир аз ӯ фақат ҳамин қадар айбу нуқсон ёфтаанд, ки (Бузургмеҳр) 

ҳангоми гуфтор бисёр оҳиста сухан мегӯяд, яъне вақти сухан (ором аст 
ва) шитоб намекунад ва шунаванда бояд замони зиёде интизор 

бимонад, то ӯ суханеро баён карда ба охир расонад. Бузургмеҳр (ин 

эроди ҳакимони Ҳиндро) шунида, оромона чунин ҷавоб дод: Беҳтар 

аст, ки аввал андеша намоӣ, ки чӣ мегӯӣ (ва сипас сухан бигӯӣ), то 

инки (бо шитоб сӯҳбат кунӣ ва баъд аз гуфтан) пушаймон шавӣ, ки 
чаро чунин суханон гуфтам.  

(Зеро он гоҳ пушаймонӣ суде надорад, зеро андеша поя ва 

пойдевори сухан аст ва сухани бепоя мисли девори бебунёд зуд фурӯ 

мерезад. Чуноне ки худи Саъдӣ поинтар гуфтааст: 
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Аввал андеша в-он гаҳе гуфтор, 
Пойбаст омадаст пас девор.) 

Маънои куллӣ: Дар ин банд Саъдӣ аввал худро ба тарзи зарифе 

сарзаниш мекунад, ки ӯ дар хидмати подшоҳ гоҳе кӯтоҳию сустӣ менамояд 

ва зоҳиран, онро дар назар дорад, ки ӯ мисли шоирони дигар аҳли дарбор 

набуда, дар васфи подшоҳ мадҳияҳои зиёд насурудааст, балки баъди солҳои 

сафару ҷаҳонгардӣ фақат ҳамин китоби (аз назари ҳаҷм) хурдро пешкаш 

овардааст. Вале, ҳамзамон бо ин, ҳангоми шарҳ додани сабаби чунин 

камхидматию сустнависии худ, Саъдӣ ба таври бисёр зариф худ ва сухани 

худро ситоиш намуда, баён медорад, ки суханони ӯ бо вуҷуди камию кӯтоҳӣ 
бисёр андешидашуда ва поядор ва пурмазмун мебошанд. Дар ин равиши 

суханварӣ (аввал андешидан ва баъд гуфтан) Саъдӣ худро ба Бузургмеҳри 

ҳаким қиёс менамояд, ки бисёр ором, вале бисёр пухта ва андешида сухан 

мегуфт. Зеро, тавре, ки Саъдӣ аз забони Бузургмеҳр хулоса кардааст, 

«андеша кардан, ки чӣ гӯям, беҳ аз пушаймонӣ хӯрдан, ки чаро гуфтам.» 
     Сухандони парварда…: (Устоди сухан) ва касе, ки мактаби 

суханвариро гузашта ва таҷрибаи рӯзгор ва хирад ӯро тарбият намудааст, 

пеш аз он, ки сухане бигӯяд, ҳатман андеша менамояд (ки чӣ бигӯяд ва 

оқибати суханаш чӣ хоҳад буд.)  

Ту низ (аз суханварони пухта ибрат омӯз) ва ҳаргиз бе фикру андеша 

сухан магӯй, зеро шарти ҳатмист, ки сухани нек ва дуруст гӯйӣ, аз ин рӯ, 

ташвиш набош, ки (ба сабаби фикру андеша) оҳиста ва дер сухан гуфтӣ. 

Пас, (ба хотири он, ки ҳатман сухани нек ва дуруст бигӯйӣ) аввал 

андеша намо ва баъд аз он нафас баровар (лаб ба сухан кушо) ва ҳамчунин, 

(шарти дигар ва муҳимми сухангӯӣ ин аст, ки) пештар аз он, ки (мардум аз 

дарозии суханат хаста шаванд ва) хоҳиш кунанд, ки бас кун, худат суханро 

тамом кун. (Яъне, тӯлонӣ ва хастакунанда сухан магӯй, балки кӯтоҳу дуруст 

гӯй). 

(Бидон, ки) нутқ, яъне тафаккур ва гуфтор, имтиёз ва бартарии асосии 

одам аз тамоми ҷонварони дигари ҷаҳон аст. (Ба ин маънӣ дар илми мантиқ 

низ инсонро «ҳайвони нотиқ» таъриф мекунанд ва нутқ сифати асосии 

инсон ҳисоб мешавад.) Вале, агар одамӣ (қувваи хираду нутқро дуруст 

истифода накунад ва) ва сухани нек ва андешида нагӯяд (балки суханони 

холиву бемаънӣ гӯяд ва боиси озори мардумон шавад), ҳайвон аз ин гуна 

одам беҳтар аст.  

Маънои куллӣ: Хирадмандон суханро санҷида мегӯянд, ту низ 

андешида  сухан гӯй, зеро нутқу сухан бартарии аслии одам нисбат ба 

ҳайвоноти дигар аст ва агар одам бе андеша сухан гӯяд ва боиси озори 

мардум шавад, ҳайвон аз ӯ беҳтар аст. Чуноне ки худи Саъдӣ ҷойи дигар 

мегӯяд: 
Говону харони борбардор, 

Беҳ з-одамиёни мардумозор. 

Зеро сухани беандеша ва ноҷо, ки аз забони инсон берун ояд, 

метавонад барои худи сухангӯ ва барои мардум ва ҷомеа зиёнҳои бисёр 

оварад ва тавре ки дар бораи қудрати сухан Мавлоно Румӣ фармудааст: 
Оламеро як сухан вайрон кунад... 
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Дарси бистуҳафтум 
 

Матн: 

Фа кайфа,1 дар назари аъёни2 ҳазрати3 худовандӣ,4 азза насруҳу,5 

ки маҷмаи аҳли дил аст ва маркази уламои мутабаҳҳир,6 агар дар 

сиёқати сухан7 далерӣ кунам, шухӣ карда бошам ва бизоати8 музҷот9 

ба ҳазрати Азиз10 оварда ва шабаҳ11 дар ҷавҳариён12 ҷаве наёрад ва 

чароғ пеши офтоб партаве надорад ва манораи баланд бар домани кӯҳи 
Алванд13 паст намояд. 

Ҳар кӣ гардан ба даъвӣ14 афрозад,15 
Хештанро ба гардан андозад. 

Саъдӣ афтодаест озода,16 

Кас наёяд ба ҷанги афтода. 

Аввал андеша, в-он гаҳе гуфтор, 
Пойбаст17 омадаст пас девор. 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 –пас чӣ гуна, ба ҳар ҳол. 2 -бузургон, ашроф. 3 -ҳузур, дарбор, боргоҳ. 4 -

подшоҳӣ, шаҳаншоҳӣ. 5 -пирӯзияш бузург бод (дуъо). 6 –пурдониш, варзида. 7 –

суханронӣ, равиши сухан. 8 –сармоя, дороӣ. 9 –ночиз, кам. 10 – даргоҳи Азиз 

(сарвазиру фармонравои Мисри замони фиръавнҳо, ҳазрати Юсуф). 11 –гавҳари 

сунъӣ, шабеҳи гавҳар, санги арзон. 12 –ҷавҳарфурӯшон. 13 –кӯҳи баланду машҳӯре 

дар Ирон (наздики Ҳамадон). 14 –иддао, манманӣ. 15 –бардорад, баланд кунад. 16 
–вораста ва озод. 17 –поя, пойдевор, бунёд.  

 
Мазмуни матн: 

Фа кайфа…: (Ҳамчунин, сабаби дигари дар дарбори подшоҳ 

ҳузур наёфтан ва дар маҳфили бузургону суханварони он сухан 

нагуфтани ман дар он аст, ки охир) ман чӣ гуна дар пеши назари 

бузургони даргоҳи подшоҳӣ, пирӯзии бузург насибаш бод, ҷуръат пайдо 

кунам ва сухан биронам, ки он маҳфил (назди подшоҳ) ҳалқаи аҳли 

дил ва маркази (ҷамъ омадани) олимони дарёдониш мебошад (ва ман 

сазовори иштирок ва суханварӣ дар чунин маҷлис нестам). Ва агар ман 

чунин кунам, он камоли беадабӣ (шӯхӣ) ва бехирадӣ хоҳад буд ва 

мисли он хоҳад буд, ки сармояи ночизеро ба ҳузури Азизи Миср 

бибарӣ (ишора ба ояти 88-уми сураи «Юсуф» аст, ки тибқи он 

бародарони Юсуф аз нодонӣ моли ночизу беарзишеро ба дарбори Юсуф, 

ки Азиз ва фармонравои Миср буд, пешкаш бурда буданд ва вақте 

қудрату сарвати бекарони Юсуфро диданд, аз ин корашон худ 

хиҷолатзада шуданд), зеро (аз рӯи хирад маълум аст, ки) санги сиёҳ 

дар бозори гавҳарфурӯшон ба ҷаве намеарзад (ҳеҷ арзише надорад) ва 

нури чароғ дар баробари дурахши офтоб ҳеҷ рӯшание намедиҳад ва 

манораи баланд дар муқоиса бо баландкӯҳи Алванд бисёр паст 
мебошад.  
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Ҳар кӣ гардан…: Ҳар касе, ки бо даъвое (густохона дар нисбати 

бузургон) сар баланд намояд (ва худнамоӣ кунад, дар ниҳоят) худашро 
сарнагун созад ва сари худро ба хок андозад.  

Аммо Саъдӣ марди хоксор ва озодаест (ва ҳаргиз чунин даъво ва 

чунин манманиҳоро ба худ раво намедорад) ва аз ин рӯ, касе бо вай 

ихтилофу ситеза намекунад, зеро инсони хоксору фурӯтан ва озод (ва 

раҳошуда аз банди нафс) бо касе душманӣ надорад. 

 Инсон бояд аввал андеша кунад (ки чӣ мегӯяд) ва баъд аз он 

сухан бигӯяд, зеро (андеша бунёду пойдевори сухан аст ва) табиист, ки 

аввал пойдевор сохта мешавад ва пас аз он (рӯи он пойдевор) девор 
бунёд мегардад.  

(Ва яке аз сабабҳои он, ки Саъдӣ бо касе даъво ва душманӣ надорад 

ва ҳамагон сухани ӯро мепазиранд, маҳз дар он аст, ки ӯ ҳамин равиши 
суханро риоят кардааст, яъне аввал андеша намуда, баъд сухан 

гуфтааст. Аз ин рӯ, суханони ӯ санҷида ва пурҳикматанд.)  
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Дарси бистуҳаштум 
 
Матн: 

Нахлбандӣ1 донам, вале на дар бӯстон ва шоҳидӣ2 фурӯшам, вале 

на дар Канъон.3 Луқмонро4 гуфтанд: ҳикмат аз кӣ омӯхтӣ? Гуфт: аз 

нобиноён, ки то ҷой набинанд пой наниҳанд. Қаддими-л-хуруҷа қабла-

л-вулуҷ. Мардит биозмой в-он гаҳ зан кун. 

Гарчи шотир5 бувад хурӯс ба ҷанг, 

Чӣ занад пеши бози рӯинчанг.6 
Гурба шер аст дар гирифтани муш, 
Лек муш аст дар масофи7 паланг. 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 –гулсозӣ, ороишгарӣ, аз коғаз ва аз мум сохтани гулҳо. 2 –дилбарӣ, зебоӣ, 

ҷилвагарӣ. 3 –шаҳре дар Фаластин, ки зодгоҳи ҳазрати Юсуф аст. 4 –Луқмон: 

донишманди бузурге дар гузаштаи дур, ки номаш дар Қуръон зикр шудааст (сураи 

«Луқмон», ояи 12). 5 - чобук, чолок. 6 – оҳанинчанг, сахтчангол. 7 -ҷамъи «масаф»: 

ҷои саф кашидан, майдони ҷанг. 
 

Мазмуни матн: 

Нахлбандӣ донам…: Бале, банда ҳунари гулсозию ороишгарӣ 

дорам, вале онро дар бӯстон пешкаш намекунам (зеро дар муқоиса бо 

гулҳои табии боғу бӯстон ҳунари сохтаи ман арзише надорад) ва бале, 
банда метавонам бо зебоии худ бинозам, вале ин корро дар Канъон 

намекунам (зеро он шаҳрест, ки он ҷо зеботарини зебоён, яъне ҳазрати 

Юсуф зиндагӣ дорад ва ҳусни ман пеши зебоии ҷаҳонгири ӯ ҳеҷ 

арзише надорад). (Яъне, Саъдӣ, албатта аз сари лутф ва изҳори адаб, 

бо овардани ин ду мисол сухани худро дар муқоиса бо сатҳу фазлу 

дониши ҳакимони дарбори подшоҳ ночиз ва камарзиш дониста, дар 

баробари онҳо пешкаш кардани китоби худро аз рӯи хирад 
намедонад.)  

Луқмонро…: (Дар ин маъно чунин ривоят аст, ки) аз Луқмони 

Ҳаким (ки бузургтарин хирадманди замони худ буд), пурсиданд: 

Хирадро аз кӣ омӯхтӣ? (Луқмон дар ҷавоб) гуфт: хирадро аз нобиноён 

омӯхтам, зеро онҳо то ҷоеро набинанд ва таҳқиқ накунанд, пойи худро 

ба он ҷой намегузоранд. 

(Ва дар идома Саъдӣ барои тақвияти ҳамин маънӣ ду ҳикмат 

меорад, ки яке арабӣ ва дигаре форсист: 

Ҳикмати аввал:) Берун шуданро бар дохил шудан муқаддам дор, 

яъне агар ба ҷое даромаданӣ бошӣ ё ба коре пардохтанӣ бошӣ, пеш аз 
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оғози он андеша кун, ки оё аз он ҷо ва аз он кор баромада метавонӣ, 

то дар он гирифтор нашавӣ.  

(Ва ҳикмати дуввум:) Мардии худро бисанҷ ва баъд издивоҷ кун, 

яъне пеш аз он, ки зан гирӣ ва хонадор шавӣ, худро бисанҷ, ки оё ту 

марди ҳақиқӣ шудаӣ (яъне ба балоғати ҷисмию ҷинсию фикрӣ расидаӣ 

ва масъулияти як оила ва таъмини нафақаи онро ба дӯш гирифта 

метавонӣ.)  

Гарчи шотир…: Гарчӣ хурӯс дар ҷангу мубориза (бо хурӯсони 

дигар) чолок аст, аммо дар баробари боз ё уқобе, ки чанголҳои оҳанин 

дорад, (хурӯс) ҳеҷ қуввату қудрате надорад ва наметавонад бо боз 

даъвои баробарӣ занад.  

Ва ё гурба, ки дар вақти гирифтани муш чун шер ҷасурона ба он 

ҳамла мекунад, агар бо паланге рӯ ба рӯ шавад, дар баробари паланг 
худи гурба чун муш тарсону гурезон аст.  

 

(Аз назари мазмунӣ аз ин ҷо бахши чорум ё хотимавии «Дебоча» 

оғоз мешавад, ки он асосан муаррифии мухтасари худи «Гулистон», 

унвони бобҳо,  паёми аслии китоб ва таърихи навиштани онро дар бар 
мегирад).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= 
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Дарси бистунӯҳум 
 
Матн: 

Аммо ба эътимоди сиати1 ахлоқи бузургон, ки чашм аз ъавоиби2 

зердастон бипӯшанд ва дар ифшои3 ҷароими4 кеҳтарон5 накӯшанд, 

калимае чанд ба тариқи ихтисор аз наводиру6 амсол7 ва шеъру ҳикоёт 

ва сияри8 мулуки мозӣ,9 раҳимаҳумуллоҳу,10 дар ин китоб дарҷ кардем ва 

бархе аз умри гаронмоя11 бар ӯ харҷ. Мӯҷиби12 таснифи китоб ин буд ва 

биллоҳи тавфиқ.13 

Бимонад солҳо ин назму тартиб, 

 Зӣ мо ҳар зарра хок уфтода ҷое. 

 Ғараз нақшест, к-аз мо бозмонад, 

 Ки гетиро14 намебинам бақое.15 

 Магар соҳибдиле16 рӯзе ба раҳмат,17 
 Кунад дар кори дарвешон18 дуое. 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1–вусъат, бузургӣ. 2 -айбҳо, камбудиҳо. 3 –фош кардан, ошкор намудан. 4 –ҷамъи 

«ҷурм» ё «ҷарима»: гуноҳҳо. 5 –хурдон, зердастон, баръакси «меҳтарон». 6-камёфт 

ва арзишманд. 7 –масалҳои пандомез, зарбулмасалҳо. 8 –ҷамъи «сира»: таърих, 

равиши зиндагӣ. 9 –гузашта, пешина. 10 -Худо раҳматашон кунад. 11 -арзишманд, 

азиз. 12 –сабаб, боис. 13 –тавфиқу кушоиш ҳамеша аз ҷониби Худованд аст. 14 -

дунё, рӯзгор. 15 –пойдорӣ, вафо. 16 –шахси орифу огоҳ. 17 –меҳрубонӣ, бо талаби 

раҳмат. 18 –суфиён; бенавоён, фақирон. 

 
Мазмуни матн: 

Аммо ба эътимоди…: Аммо бо боварӣ аз вусъати ахлоқи 

бузургон, ки (тибқи ахлоқи баланди худ) аз камбудиҳои 

зердастонашон чашм мепӯшанд (ва хатоҳои онҳоро нодида мегиранд) 

ва барои фош кардани гуноҳи хурдтарон (ва шарманда сохтани онҳо) 

талош намекунанд, банда низ (ҷуръат намуда), як силсила суханони 

кӯтоҳу мухтасарро, ки аз гуфтаҳои камназир, панду масалҳо, шеъру 

ҳикояҳо ва ахлоқу саргузашти подшоҳони гузашта, Худованд 

раҳматашон кунад, иборат мебошад, (ҷамъоварӣ карда) дар ин китоб 

ҷой додем (сабт кардем) ва бахше аз умри азизи худро барои анҷоми 

ин амал харҷ намудем. Дар асл, сабаби навиштани китоб («Гулистон») 

ҳамин буд ва (аз Худованд барор мехоҳам, зеро) барору муваффақияти 

ҳар коре дар дасти Худованд аст.  
  

Бимонад солҳо…: Солҳо мегузаранд ва (худи ман аз дунё меравам 

ва) боди айём зарраҳои хоки маро ба ҳар сӯ пароканда менамояд, вале 

китоби «Гулистон» бо ин назму тартибе, ки дорад, пас аз ман солҳою 

асрҳо боқӣ мемонад.  
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Мақсад (аз навиштани китоб) он буд, аз мо низ барои мардум 

нақше ва ёдгоре боқӣ монад, зеро ҳаёти дунёро бисёр кӯтоҳ ва 
гузаранда мебинам.  

Ва ҳамин қадар умед дорам, ки (шояд пас аз сари мо ба воситаи 

хондани ин китоб) шахси бомаърифате (аз он истифодаи маънавӣ 

намояд) ва дар ҳаққи мани дарвеш дуои хайре кунаду барои мо аз 

даргоҳи Худованд раҳмат талабад.  
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Дарси сиюм 

 

Матн: 

Имъони1 назар дар тартиби китоб ва таҳзиби2 абвоб3 эҷози4 сухан 

маслиҳат дид, то мар ин равзаи5 ғанно6 ва ҳадиқаи7 ғалборо8 чун 

биҳишт  ҳашт боб иттифоқ афтод. Аз он мухтасар омад, то ба малол 

наянҷомад. 

Боби аввал «Дар сирати подшоҳон» 

Боби дувум «Дар ахлоқи дарвешон» 

Боби саввум «Дар фазилати қаноат» 

Боби чаҳорум «Дар фавоиди хомӯшӣ» 

Боби панҷум «Дар ишқ ва ҷавонӣ» 

Боби шашум «Дар заъф ва пирӣ» 

Боби ҳафтум «Дар таъсири тарбият» 

Боби ҳаштум «Дар одоби сӯҳбат» 
 

Дар ин муддат, ки моро вақт хуш буд, 

 Зи ҳиҷрат9 шашсаду панҷоҳу шаш буд.  

Муроди10 мо насиҳат буду гуфтем, 

Ҳаволат бо Худо кардему рафтем. 
 

Маънои калимаҳо дар ин матн: 
1 -диққат, дурандешӣ; назари дуруст. 2 -ороиш, тоза кардан. 3 -ҷамъи «боб»: 

бобҳо, фаслҳои китоб. 4 –кӯтоҳ, мухтасар. 5 –бӯстон, боғу чаман. 6 –анбӯҳ, 

сердарахт. 7 -боғ, боғча. 8 –зич, анбӯҳ. 9 - сафар, муҳоҷират; ин ҷо солшумории 

ҳиҷрӣ дар назар аст, ки он аз соли ҳиҷрати ҳазрати Муҳаммад (с) аз шаҳри Макка 

ба Мадина оғоз мешавад ва ибтидои он ба соли 622-юми мелодӣ рост меояд. 10 - 

ҳадаф, мақсад.  

 
 

Мазмуни матн: 

Имъони назар…: Дар натиҷаи андешаи амиқ ва назари бисёр 

дақиқ дар бораи чӣ гуна тартибу ҷо ба ҷо гузоштани бахшҳои ин 

китоб ва чӣ гуна зебу оро додани бобҳои он, ба чунин хулоса ва 

маслиҳат расидам, ки беҳтар аст дар ин кор аз суханони кӯтоҳу 

мухтасар истифода намоям. Дар натиҷа, китоби «Гулистон»-ро, ки ба 

як бӯстони хуррам ва ба як чорбоғи пурдарахт шабоҳат дорад, ба 

монанди биҳишт (ки он ҳашт дарвозаи даромадгоҳ дорад) ба ҳашт боб 

(қисм) тақсим намудам. Сабаби кӯтоҳбаёнӣ ва мухтасаргӯии ман (дар 
китоби «Гулистон») дар он буд, ки хондани ин китоб хастагиовар 
набошад ва боиси дилтангию малолии хотири хонандагони азиз 
нагардад.  
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(Ва бешак, ҳамин кӯтоҳии баён яке аз сабабҳои дар тӯли садсолаҳо 

вирди забони мардум будани панду андарзҳои мухтасару муфиди Саъдӣ  
мебошад.)  

(Ҳамин тавр, Саъдӣ бобҳои китоби «Гулистон»-ро чунин 

номгузорӣ мекунад:) 

Боби аввал «Дар сирати подшоҳон», яъне қисми якуми китоби 

«Гулистон» дар бораи одобу рафтор, тарзи зиндагӣ ва таърихи 

подшоҳон мебошад. 

Боби дувум «Дар ахлоқи дарвешон», яъне қисми дуюм дар бораи 

одоб ва хусусиятҳои хосси зиндагии мардумони оддӣ ва дарвешон аст. 

Боби саввум «Дар фазилати қаноат», яъне қисми сеюм дар бораи 

бартарию фоидаҳои шукргузорӣ, қаноат ва сабру тоқат мебошад.  

Боби чаҳорум «Дар фавоиди хомӯшӣ», яъне қисми чоруми китоб 

дар бораи фоидаҳои камгӯйиву хомӯшӣ ва зиёнҳои пургӯйиву сухани 

беҳуда гуфтан аст. 

Боби панҷум «Дар ишқ ва ҷавонӣ», яъне қисми панҷуми 

«Гулистон» дар бораи чигунагии ишқу ошиқӣ ва одоби ҷавонию 

ҷавонмардӣ аст. 

Боби шашум «Дар заъф ва пирӣ», яъне қисми шашуми китоб дар 

бораи ҳолати заифию нотавонии инсон ва одоби пирӣ мебошад.  

Боби ҳафтум «Дар таъсири тарбият», яъне қисми ҳафтум дар 

бораи он аст, ки тарбият бояд чӣ гуна анҷом шавад ва он ба инсон чӣ 
таъсир дорад. 

Боби ҳаштум «Дар одоби сӯҳбат», яъне қисми ҳаштуми 

«Гулистон» дар бораи қоидаҳои баҳсу гуфтугӯву ҳамнишинӣ ва 

санъату одоби суханварӣ аст. 
 

Дар ин муддат…: Дар ин рӯзҳо, ки (аз сабаби бо муваффақият 

анҷом ёфтани таълифи китоби «Гулистон») вақти мо хуш буд, 

мувофиқи солшумории ҳиҷрӣ соли 656-ум буд. (Аз ин ишораи Саъдӣ 

маълум мегардад, ки ӯ «Гулистон»-ро тахминан соли 1260 мелодӣ 
навишта ба охир расонидааст.)  

Мақсади мо (аз навиштани китоби «Гулистон») насиҳат, яъне ба 

роҳи рост ва ба ахлоқи некӯ даъват намудани мардум буд ва мо ин 

вазифаи худро ба анҷом расонидем ва (дар охир) ҳамаи шуморо ба 

Худованди бузургвор супоридем. (Зеро барои ба роҳи рост рафтани 

инсон фақат хондану шунидани насиҳат кофӣ набуда, ҳамчунин, 

кӯшиши худи ӯ ва ҳидоят шудани ӯ аз тарафи Худованд низ зарур аст.) 
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Ва дар нуктаи ниҳоят бо умеди дарёфти ҳидоят дуо мекунем, ки 

Худованд аҷри ин шарҳи осонбаён бар муқаддимаи китоби «Гулистон»-

ро, ки бо камоли иродат ва бо рӯҳияи як ибодат баҳри баҳраварии насли 

ҷавон ва пайванди зиндаи онон бо рӯҳи ниёгон анҷом шуд, бар камтарини 

шумо Абдуллоҳи Раҳнамо аз даргоҳи худ арзонӣ дорад.  
 
 

Шаҳри Душанбе,  2010  
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                                           ЗАМИМАИ 1: 

 

 
Матни комили  

дебочаи «Гулистони» Саъдӣ 
 
 

Матни ҳозири дебочаи «Гулистон», ки худ як пайкараи забон ва як 

шоҳкори адабию ҳунарист, бо муқоисаи нусхаҳои гуногуни форсӣ аз 

тарафи муаллифи шарҳ ба хатти имрӯзаи кириллии тоҷикӣ тасҳеҳ ва 

дурустнависӣ шудааст. Он бо мақсади истифода дар машқи равонхонии 
матн ва аз ёд кардани дебоча аз тарафи шогирдон чун замима оварда 
мешавад.   

 
  

Дебоча 
Бисмиллоҳи-р-раҳмони-р-раҳим. Миннат Худойро, азза ва ҷалл, 

ки тоаташ муҷиби қурбат аст ва ба шукр андараш мазиди неъмат. Ҳар 

нафасе, ки фурӯ меравад, мумидди ҳаёт аст ва чун бармеояд, 

муфарреҳи зот. Пас, дар ҳар нафасе ду неъмат мавҷуд аст ва бар ҳар 

неъмате шукре воҷиб. 
 

Аз дасту забони кӣ барояд, 

К-аз ӯҳдаи шукраш бадар ояд? 
 

Иъмалу ола Довуда шукран(в) ва қалилун(м) мин ибодия-ш-
шакур. 

 

Банда ҳамон беҳ, ки зи тақсири хеш, 

 Узр ба даргоҳи Худой оварад. 
Варна сазовори Худовандияш, 

Кас натавонад, ки ба ҷой оварад. 
 

Борони раҳмати беҳисобаш ҳамаро расида ва хони неъмати 

бедареғаш ҳама ҷо кашида. Пардаи номуси бандагон ба гуноҳи фоҳиш 

надарад ва вазифаи рӯзӣ ба хатои мункар набурад. 
 

Эй кариме, ки аз хазонаи ғайб, 

 Габру тарсо вазифахӯр дорӣ. 

 Дӯстонро куҷо кунӣ маҳрум, 

 Ту, ки бо душман ин назар дорӣ? 
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Фарроши боди саборо гуфта, то фарши зумуррадин бигустарад 

ва дояи абри баҳориро фармуда, то баноти набот дар маҳди замин 

бипарварад. Дарахтонро ба хилъати наврӯзӣ қабои сабзи варақ дар 

бар гирифта ва атфоли шохро ба қудуми мавсими рабеъ кулоҳи 

шукуфа дар сар ниҳода. Усораи ноле ба қудрати Ӯ шаҳди фоиқ шуда ва 

тухми хурмое ба тарбияташ нахли босиқ гашта. 
     

Абру боду маҳу хуршеду фалак дар коранд, 

  То ту ноне ба каф орию ба ғафлат нахӯрӣ. 

  Ҳама аз баҳри ту саргаштаву фармонбардор, 

  Шарти инсоф набошад, ки ту фармон набарӣ. 
 

Дар хабар аст, аз саравари коинот ва мафхари мавҷудот ва раҳмати 

оламиён ва сафвати одамиён ва татиммаи даври замон Муҳаммади 

Мустафо, саллаллоҳу алайҳи ва саллам,  
  

Шафиъун, мутоъун, набиюн, карим, 

Қасимун, ҷасимун, насимун, васим. 
 

Балаға-л-ъуло бикамолиҳи, кашафа-д-дуҷо биҷамолиҳи, 

Ҳасунат ҷамиъу хисолиҳи, саллу алайҳи ва олиҳи. 
 

Чӣ ғам девори умматро, ки дорад чун ту пуштибон, 

Чӣ бок аз мавҷи баҳр онро, ки башад Нӯҳ киштибон? 
 

Ҳар гоҳ, ки яке аз бандагони гунаҳкори парешонрӯзгор дасти 

инобат ба умеди иҷобат ба даргоҳи Ҳақ, ҷалла ва ъало, бардорад,  Эзад 
таъоло дар вай назар накунад; бозаш бихонад, боз эъроз фармояд; 

бори дигараш ба тазарруъ ва зорӣ бихонад, Ҳақ, субҳонаҳу ва таъоло 

фармояд: Ё малоикати, қад истаҳяйту мин абди ва лайса лаҳу ғайри, 

фақад ғафарту лаҳу. Даъваташ иҷобат кардам ва ҳоҷаташро 

баровардам, ки аз бисёрии дуо ва зории банда ҳаме шарм дорам. 
 
Карам бину лутфи Худовандгор, 

Гунаҳ банда кардасту Ӯ шармсор. 
  

Окифони каъбаи ҷалолаш ба тақсири ибодат муътариф, ки мо 

ъабаднока ҳаққа ъибодатик ва восифони ҳиляи ҷамолаш ба таҳайюр 

мансуб, ки мо арафнока ҳаққа маърифатик. 
 

Гар касе васфи Ӯ зи ман пурсад, 

 Бедил аз бенишон чӣ гӯяд боз? 

  Ошиқон куштагони маъшуқанд, 
Барнаояд зи куштагон овоз. 
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Яке аз соҳибдилон сар ба ҷайби муроқибат фурӯ бурда буд ва 

дар баҳри мукошифат мустағрақ шуда. Онгаҳ, ки аз ин муомилат боз 

омад, яке аз ёрон ба тариқи инбисот гуфт: Аз ин бӯстон, ки будӣ, моро 

чӣ тӯҳфа каромат кардӣ? Гуфт: Ба хотир доштам, ки чун ба дарахти 

гул расам, домане пур кунам ҳадяи асҳобро. Чун бирасидам, бӯи гулам 
чунон маст кард, ки доманам аз даст бирафт. 

 

Эй, мурғи саҳар, ишқ зи парвона биёмӯз, 

 К-он сӯхтаро ҷон шуду овоз наёмад. 
 Ин муддаиён дар талабаш бехабаронанд, 

К-онро, ки хабар шуд, хабаре боз наёмад. 
 

Эй бартар аз хаёлу қиёсу гумону ваҳм, 

 В-аз ҳар чӣ гуфтаанду шунидему хондаем. 

 Маҷлис тамом гашту ба охир расид умр, 

Мо ҳамчунон дар аввали васфи Ту мондаем. 
 

Зикри ҷамили Саъдӣ, ки дар афвоҳи авом афтодааст ва сайти 

суханаш, ки дар басити замин мунташир гашта ва қасабулҷайби 

ҳадисаш, ки ҳамчун шакар мехӯранд ва руқъаи муншаоташ, ки чун 

коғази зар мебаранд, бар камоли фазлу балоғати ӯ ҳамл натавон кард, 

балки худованди ҷаҳон ва қутби доираи замон ва қоиммақоми 

Сулаймон ва носири аҳли имон ва шоҳаншоҳи муаззам, Атобаки 

аъзам, музаффару-д-дунё вад-дин, Абӯбакр ибни Саъд ибни Зангӣ, 

зилу-л-лоҳи таъоло фи арзиҳи, раббӣ ирза ъанҳу ва арзиҳи, ба айни 

иноят назар кардааст ва таҳсини балиғ фармуда ва иродати содиқ 

намуда, лоҷарам коффаи аном, хосса ва авом ба муҳаббати ӯ 

гароидаанд, ки а-н-носу ало дини мулукиҳим.  
 

З-он гаҳ ки туро бар мани мискин назар аст, 

Осорам аз офтоб машҳӯртар аст. 

Гар худ ҳама айбҳо бад-ин банда дар аст, 

Ҳар айб, ки султон биписандад, ҳунар аст.   
   *** 

Гиле хушбӯй дар ҳаммом рӯзе, 
Расид аз дасти махдуме ба дастам. 

Бад-ӯ гуфтам, ки мушкӣ ё абирӣ, 

Ки аз бӯи диловези ту мастам. 
Бигуфто, ман гиле ночиз будам, 
Валекин муддате бо гул нишастам. 

Камоли ҳамнишин дар ман асар кард, 

Вагарна ман ҳамон хокам, ки ҳастам. 
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Аллоҳумма, маттаъил муслимина битули ҳаётиҳи ва зоъиф 

савоба ҷамили ҳасанотиҳи в-арфаъ дараҷата авиддоъиҳи ва вулотиҳи 

ва даммир ъало аъдоиҳи ва шунотиҳи бимо тулия фи-л-Қуръони мин 

оётиҳи, Аллоҳумма, омин баладаҳу в-аҳфаз валадаҳ(у). 
 

Лақад саъида-д-дунё биҳи дома саъдуҳу, 

Ва аййадаҳу-л-мавло би алвиятин наср(и). 

Казолика яншаъу линатун ҳува ирқуҳо, 

Ва ҳусну наботи-л-арзи мин карамил базри. 
 
 

Эзид таъоло ва тақаддас хиттаи поки Шерозро ба ҳайбати 

ҳокимони одил ва ҳиммати олимони омил то замони қиёмат дар амони 

саломат нигаҳ дорад. 
 

Иқлими Порсро ғам аз осеби даҳр нест, 
То бар сараш бувад чу туе сояи Худо. 

Имрӯз кас нишон надиҳад дар басити хок, 
Монанди остони дарат маъмани ризо. 
Бар туст поси хотири бечорагону, шукр 

Бар мову бар Худои ҷаҳонофарин ҷазо. 

Ё Раб, зи боди фитна нигаҳ дор хоки Порс, 

Чандон, ки хокро буваду бодро бақо. 

 
Як шаб тааммули айёми гузашта мекардам ва бар умри 

талафкарда таассуф мехӯрдам ва санги сарочаи дил ба алмоси оби 

дида месуфтам ва ин байтҳо муносиби ҳоли худ мегуфтам. 
 

Ҳар дам аз умр меравад нафасе, 

 Чун нигаҳ мекунам, намонд басе. 

 Эй, ки панҷоҳ рафту дар хобӣ, 

 Магар ин панҷ рӯз дарёбӣ. 

 Хиҷил он кас, ки рафту кор насохт, 

 Кӯси реҳлат заданду бор насохт. 

 Хоби нӯшини бомдоди раҳил, 
 Боздорад пиёдаро зи сабил. 

 

Ҳар кӣ омад, иморате нав сохт, 
 Рафту манзил ба дигаре пардохт. 

 В-он дигар пухт ҳамчунин ҳавасе, 
 В-ин иморат ба сар набурд касе. 

Ёри нопойдор дӯст мадор, 

 Дӯстиро нашояд ин ғаддор. 

 Неку бад чун ҳаме бибояд мурд, 
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Хунук он кас, ки гӯи некӣ бурд. 

Барги айше ба гӯри хеш фирист, 
 Кас наёрад зи пас, ту пеш фирист. 

 Умр барф асту офтоби тамӯз, 

 Андаке монду хоҷа ғарра ҳанӯз. 

        Эй тиҳидаст рафта дар бозор, 

  Тарсамат пур наёварӣ дастор. 

 Ҳар кӣ мазрӯи худ бихӯрд ба хид, 

 Вақти хирман-ш хӯша бояд чид. 
 
  

 Баъд аз тааммули ин маънӣ маслиҳат он дидам, ки дар нишемани 

узлат нишинам ва домани сӯҳбат фароҳам чинам ва дафтар аз 

гуфтаҳои парешон бишӯяму минбаъд парешон нагӯям. 
 

Забонбурида ба кунҷе нишаста суммун букм, 

 Беҳ аз касе, ки забонаш набошад андар ҳукм. 

 

То яке аз дӯстон, ки дар каҷова аниси ман буд ва дар ҳуҷра 

ҷалис, ба расми қадим аз дар даромад. Чандон ки нишоти мулоабат 

кард ва бисоти мудоабат густард, ҷавобаш нагуфтам ва сар аз зонӯи 

тааббуд барнагирифтам. Ранҷида нигаҳ карду гуфт: 
 

Кунунат, ки имкони гуфтор ҳаст, 

 Бигӯй, эй бародар ба лутфу хушӣ. 

 Ки фардо чу пайки аҷал даррасад, 

 Ба ҳукми зарурат забон даркашӣ. 
 

Касе аз мутаалиқони манаш бар ҳасаби воқеа мутталеъ гардонид, 

ки фалон азм кардааст ва нийят ҷазм, ки бақияти умр муътакиф 

нишинад ва хомӯшӣ гузинад. Ту низ агар тавонӣ сари хеш гиру роҳи 

муҷонибат пеш. Гуфто: ба иззати Азим ва сӯҳбати қадим, ки дам бар 

наорам ва қадам бар надорам, магар он гаҳ, ки сухан гуфта шавад ба 

одати маълуф ва тариқи маъруф, ки озурдани дӯстон ҷаҳл аст ва 

каффорати ямин саҳл ва хилофи роҳи савоб аст ва нақзи ройи улу-л-

албоб: Зулфиқори Алӣ дар ниём ва забони Саъдӣ дар ком.  
 

Забон дар даҳон, эй хирадманд, чист? 

 Калиди дари ганҷи соҳибҳунар. 

 Чу дар баста бошад, чӣ донад касе, 

 Ки ҷавҳарфурӯш аст ё пилавар. 
   *** 

Агарчӣ пеши хирадманд хомӯшӣ адаб аст, 

 Ба вақти маслиҳат он беҳ, ки дар сухан кӯшӣ. 
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 Ду чиз тираи ақл аст: дам фурӯ бастан 

 Ба вақти гуфтану гуфтан ба вақти хомӯшӣ.  
 

Филҷумла, забон аз муколамаи ӯ даркашидан қувват надоштам 

ва рӯй аз муҳодасаи ӯ гардонидан мурувват надонистам, ки ёр 

мувофиқ буд ва иродат содиқ.  
 

Чу ҷанг оварӣ, бо касе барситез, 
  Ки аз вай гузират бувад ё гурез. 
  

Ба ҳукми зарурат сухан гуфтам ва тафарруҷкунон берун рафтем. 
Дар фасли рабеъ, ки савлати бард орамида буд ва овони давлати вард 
расида. 

 

Пироҳани барг бар дарахтон, 

 Чун ҷомаи иди некбахтон. 
  *** 

Аввали урдибиҳиштмоҳи ҷалолӣ, 

 Булбули гӯянда бар манобири қузбон. 

 Бар гули сурх аз нам уфтода лаолӣ, 

 Ҳамчу арақ ба узори шоҳиди ғазбон. 
 

Шабро ба бӯстон бо яке аз дӯстон иттифоқи мабит афтод. 

Мавзеъе хушу хуррам ва дарахтон дарҳам, гуфтӣ, ки хурдаи мино бар 

хокаш рехта ва иқди Сурайё аз токаш даровехта. 
 

Равзатун моъу наҳриҳо салсол, 

Давҳатун саҷъу  тайриҳо мавзун. 

Он пур аз лолаҳои рангоранг, 

В-ин пур аз меваҳои гуногун. 
Бод дар сояи дарахтонаш,  

Густаронида фарши буқалмун. 
 

Бомдодон, ки хотири боз омадан бар ройи нишастан ғолиб омад, 

дидамаш домане гулу райҳон ва сунбулу займарон фароҳам оварда ва 

оҳанги руҷӯъ карда, гуфтам: Гули бӯстонро чунон, ки донӣ бақое ва 

аҳди гулистонро вафое набошад ва ҳакимон гуфтаанд: ҳар чӣ напояд, 
дилбастагиро нашояд.  

Гуфто: Тариқ чист? Гуфтам: Барои нузҳати нозирон ва фусҳати 

ҳозирон китоби «Гулистон» тавонам тасниф кардан, ки боди хазонро 

бар варақи ӯ дасти татовул набошад ва гардиши замон айши рабеи 
онро ба тайши хариф мубаддал накунад. 

 

Ба чӣ кор оядат зи гул табақе, 

 Аз «Гулистон»-и ман бубар варақе. 
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 Гул ҳамин панҷ рӯзу шаш бошад, 

 В-ин «Гулистон» ҳамеша хуш бошад. 
 

Ҳоле ки ман ин ҳикоят бигуфтам, домани гул бирехт ва дар 

доманам овехт, ки «ал-кариму изо ваъада вафо». Фасле дар ҳамон рӯз 

иттифоқи баёз афтод, дар ҳусни муошарат ва дар одоби муҳоварат, 

дар либосе, ки мутакаллимонро ба кор ояд ва мутарассилонро балоғат 

бияфзояд. Филҷумла, ҳанӯз аз гули бӯстон бақияте монда буд, ки 
китоби «Гулистон» тамом шуд. 

Ва тамом он гаҳ шавад ба ҳақиқат, ки писандида ояд дар боргоҳи 

шоҳи ҷаҳонпаноҳ, сояи Кирдгор ва партави лутфи Парвардигор, зухри 

замон ва каҳфи амон, ал муъайяду мина-с-самоъ, ал мансуру алал 

аъдо, ъазудду-д-давлати-л-қоҳира, сироҷу-л-миллати-л-боҳира, 

ҷамолу-л-аном, мафхару-л-ислом, Саъд-у-бну-л-Атобаки-л-Аъзам, 

шоҳаншоҳу-л-муъаззам, молику риқоби-л-умам, мавла-л-мулуки-л-

араби ва-л-аҷам, султону-л-барри ва-л-баҳр, ворису мулки Сулаймон, 

музаффару-д-дунёи ва-д-дин, Абибакр ибин Саъд ибни Зангӣ, 

адомаллоҳу иқболаҳумо ва зоъафа ҷалолаҳумо ва ҷаъала ило кулли 

хайрин маолаҳумо ва ба карашмаи лутфи худовандӣ мутолиъа 

фармояд.  
 
Гар илтифоти худовандияш биёрояд, 

Нигорхонаи чиниву нақши артангист. 

Умед ҳаст, ки рӯи малол дарнакашад, 

Аз ин сухан, ки «Гулистон» на ҷои дилтангист. 

Алалхусус, ки дебочаи ҳумоюнаш, 
Ба номи саъди Абубакр Саъд ибин Зангист. 
 

Дигар арӯси фикри ман аз беҷамолӣ сар барнаёрад ва дидаи яъс 

аз пушти пои хиҷолат барнадорад ва дар зумраи соҳибдилон 

мутаҷаллӣ нашавад, магар он гаҳ, ки мутаҳаллӣ гардад ба зевари 

қабули амири кабир, олими одил, муъайяди музаффари мансур, заҳири 

сарири салтанат ва мушири тадбири мамлакат, каҳфу-л-фуқаро, 

малозу-л-ғурабо, мураббию-л-фузало, муҳиббу-л-атқиё, ифтихори Оли 
Форс, ямину-л-мулк, малику-л-хавосси борбак, фахру-д-давлати ва-д-

дин, ғиёсу-л-исломи ва-л-муслимин, умдату-л-мулуки ва-с-салотин 

Абубакр ибни Абинаср, атолла-л-Лоҳу умраҳу ва аҷалла қадраҳу ва 

шараҳа садраҳу ва зоъафа аҷраҳу, ки мамдуҳи акобири офоқ аст ва 

маҷмӯи макорими ахлоқ. 
 

Ҳар, ки дар сояи инояти ӯст, 

Гунаҳаш тоат асту душман, дӯст.  
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Ба ҳар як аз соири бандагон ва ҳавошӣ хидмате мутаайян аст, ки 

агар дар адои бархе аз он таҳовун ва такосул раво доранд, дар маърази 

хитоб оянд ва дар маҳалли итоб, магар бар ин тоифаи дарвешон, ки 

шукри неъмати бузургон воҷиб аст ва зикри ҷамилу дуъои хайр ва 

адои чунин хидмате дар ғайбат авлотар аст, ки дар ҳузур ки ин ба 

тасаннӯъ наздик аст ва он аз такаллуф дур. Ба иҷобат мақрун бод! 

 

Пушти дутои фалак, рост шуд аз хуррамӣ, 
То чу ту фарзанд зод, модари айёмро. 

Ҳикмати маҳз аст агар лутфи Ҷаҳонофарин 

Хосс кунад бандае маслиҳати омро. 

Давлати ҷовид ёфт ҳар кӣ накӯном зист, 

К-аз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро. 

Васфи туро гар кунанд, в-ар накунанд аҳли фазл 

Ҳоҷати машшота нест, рӯи дилоромро. 
 

Тақсир ва тақоъуде, ки дар мувозибати хидмати боргоҳи 

худовандӣ меравад, бинобар он аст, ки вақте ҷамъе аз ҳукамои 

Ҳиндустон дар фазилати Бузурҷмеҳр сухан мегуфтанд ва ба охир ҷуз 
ин айбаш надонистанд, ки дар сухан гуфтан батиъ аст, яъне диранг 
бисёр мекунад ва мустамеъро басе мунтазир бояд будан, то вай 

тақрири сухане кунад. Бузурҷмеҳр бишниду гуфт: андеша кардан, ки 

чӣ гӯям, беҳ аз пушаймонӣ хӯрдан, ки чаро гуфтам. 
 

Сухандони парварда, пири куҳан, 

Бияндешад он гаҳ бигӯяд сухан. 
Мазан бе тааммул ба гуфтор дам, 

Накӯ гӯй, гар дер гӯйӣ, чӣ ғам? 

Бияндеш в-он гаҳ баровар нафас, 

В-аз он пеш бас кун, ки гӯянд бас. 

Ба нутқ одамӣ беҳтар аст аз давоб, 

Давоб аз ту беҳ, гар нагӯӣ савоб. 
 

Фа кайфа, дар назари аъёни ҳазрати худовандӣ, азза насруҳу, ки 

маҷмаи аҳли дил аст ва маркази уламои мутабаҳҳир, агар дар сиёқати 

сухан далерӣ кунам, шухӣ карда бошам ва бизоати музҷот ба ҳазрати 

Азиз оварда ва шабаҳ дар ҷавҳариён ҷаве наёрад ва чароғ пеши офтоб 

партаве надорад ва манораи баланд бар домани кӯҳи Алванд паст 
намояд. 

 

Ҳар кӣ гардан ба даъвӣ афрозад, 
Хештанро ба гардан андозад. 

Саъдӣ афтодаест озода, 

Кас наёяд ба ҷанги афтода. 

Аввал андеша, в-он гаҳе гуфтор, 
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Пойбаст омадаст пас девор. 
 

Нахлбандӣ донам, вале на дар бӯстон ва шоҳидӣ фурӯшам, вале 

на дар Канъон. Луқмонро гуфтанд: ҳикмат аз кӣ омӯхтӣ? Гуфт: аз 

нобиноён, ки то ҷой набинанд пой наниҳанд. Қаддими-л-хуруҷа қабла-

л-вулуҷ, мардит биозмой в-он гаҳ зан кун. 
 

Гарчи шотир бувад хурӯс ба ҷанг, 

Чӣ занад пеши бози рӯинчанг. 
Гурба шер аст дар гирифтани муш, 
Лек муш аст дар масофи паланг. 
 

Аммо ба эътимоди сиати ахлоқи бузургон, ки чашм аз ъавоиби 

зердастон бипӯшанд ва дар ифшои ҷароими кеҳтарон накӯшанд, 

калимае чанд ба тариқи ихтисор аз наводиру амсол ва шеъру ҳикоёт ва 

сияри мулуки мозӣ, раҳимаҳумуллоҳу, дар ин китоб дарҷ кардем ва 

бархе аз умри гаронмоя бар ӯ харҷ. Мӯҷиби таснифи китоб ин буд ва 

биллоҳи тавфиқ. 
 

Бимонад солҳо ин назму тартиб, 

 Зӣ мо ҳар зарра хок уфтода ҷое. 

 Ғараз нақшест, к-аз мо бозмонад, 

 Ки гетиро намебинам бақое. 

 Магар соҳибдиле рӯзе ба раҳмат, 
 Кунад дар кори дарвешон дуое. 
 

Имъони назар дар тартиби китоб ва таҳзиби абвоб эҷози сухан 

маслиҳат дид, то мар ин равзаи ғанно ва ҳадиқаи ғалборо чун биҳишт  

ҳашт боб иттифоқ афтод. Аз он мухтасар омад, то ба малол 

наянҷомад. 
 

Боби аввал «Дар сирати подшоҳон» 

Боби дувум «Дар ахлоқи дарвешон» 

Боби саввум «Дар фазилати қаноат» 

Боби чаҳорум «Дар фавоиди хомӯшӣ» 

Боби панҷум «Дар ишқ ва ҷавонӣ» 

Боби шашум «Дар заъф ва пирӣ» 

Боби ҳафтум «Дар таъсири тарбият» 

Боби ҳаштум «Дар одоби сӯҳбат» 
 

Дар ин муддат, ки моро вақт хуш буд, 

 Зи ҳиҷрат шашсаду панҷоҳу шаш буд.  

Муроди мо насиҳат буду гуфтем, 

Ҳаволат бо Худо кардему рафтем. 
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ЗАМИМАИ 2: 

 
 
 
 
 
 

  

Бозгӯи маънии даҳ ҳикояти дилҷӯ 

 аз ин асари некӯ 
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БОБИ АВВАЛ : Дар сирати подшоҳон 

(Дар бораи одобу рафтор, тарзи зиндагӣ ва таърихи подшоҳон) 
 
 

Ҳикояти 1 
 

Подшоҳеро шунидам ба куштани асире ишорат кард.1 Бечора дар 

он ҳолати навмедӣ ба забоне, ки дошт,2  маликро дашном додан гирифт 

ва сақат гуфтан,3 ки гуфтаанд: ҳар кӣ даст аз ҷон бишӯяд,4 ҳар чӣ дар 

дил дорад, бигӯяд. 

Изо яисал инсону тола лисонуҳу  

Ка-синнаври мағлубин ясулу алал-калби. 
             * 

Вақти зарурат чу намонад гурез, 
Даст бигирад сари шамшери тез. 
 

Малик пурсид, ки чӣ мегӯяд? Яке аз вузарои5 некмаҳзар6 гуфт: Эй 

худованди ҷаҳон, ҳаме гӯяд: ва-л-козимина-л-ғайз ва-л-ъофина ъани-н-

нос7. Маликро раҳмат8 дар дил омад ва аз сари хуни ӯ даргузашт. 

Вазири дигар, ки зидди ӯ буд, гуфт: абнои ҷинси9 моро нашояд дар 

ҳазрати10 подшоҳон ҷуз ба ростӣ сухан гуфтан. Ин маликро дашном дод 

ва сақат гуфт. 

Малик рӯй аз ин сухан дарҳам кашид11 ва гуфт: маро он дурӯғ 

писандидатар омад аз ин рост, ки ту гуфтӣ, ки рӯи12 он дар маслиҳате 

буд ва бинои13 ин бар хубсе.14 Ва хирадмандон гуфтаанд: дурӯғи 

маслиҳатомез беҳ аз рости фитнаангез. 
 

Ҳар кӣ шоҳ он кунад, ки ӯ гӯяд, 

Ҳайф бошад, ки ҷуз накӯ гӯяд. 
 

Бар тоқи айвони Фаридун15 набишта буд: 
 

Ҷаҳон, эй бародар, намонад ба кас, 

Дил андар ҷаҳонофарин16 банду бас. 
Макун такя бар мулки дунёву пушт,17 
Ки бисёр кас чун ту парварду кушт. 

Чу оҳанги18 рафтан кунад ҷони пок, 

Чӣ бар тахт мурдан, чӣ бар рӯи хок. 
 

Маънии баъзе калимаҳо: 
1 –дастур дод, фармон дод. 2 – бо забони модарии худ, бо забоне, 

ки худаш медонист. 3 -дашном додан, сухани нописанд бар забон 

овардан. 4 –аз ҷонаш ноумед шавад, аз баҳри ҷон гузарад. 5 –ҷамъи 

вазир, вазирон. 6 –нексират, дорои хислатҳои хуб. 7 – бахше аз ояи 134 
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-уми сураи «Оли Имрон» аз Қуръони карим: …ононеро, ки хашму 

ғазаби худро фурӯ баранд ва мардумро бибахшоянд (Худованд дӯст 

медорад). 8 -раҳму шафақат. 9 –ҳампоягон, ҳаммансабон. 10 -ҳузур, 

назд, пешгоҳ. 11 - нороҳат шуд, абрӯ гиреҳ кард. 12 -  мақсад, манзур. 

13- асл, поя. 14 - нопокӣ, бадхоҳӣ. 15– аз шоҳони Ирони бостон ва яке 

аз қаҳрамонони номдори «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ. 16- офаринандаи 

ҷаҳон, Худованд. 17 – насаб ва авлод. 18 – азм, қасду хоҳиш.  
 

Бозгӯии маънии ҳикоя: 

Подшоҳеро шунидам…: Чунин шунидам, ки подшоҳе ба куштани 

асире фармон дод. Асири бечора, ки дигар ҳеҷ умеде ба раҳо шудан аз 

марг надошт, бо забони модарии худаш ба дашном додани подшоҳ сар 

карда, ҳар сухани қабеҳе, ки ба забонаш меомад, дар ҳаққи подшоҳ 
гуфтан гирифт. Хирадмандон дар ин бора гуфтаанд: Чун инсон аз 

ҷонаш ноумед шавад (ва маргаш барояш яқин гардад), ҳар чизе дар 

дилаш дорад, мегӯяд (ва аз ин кораш ҳеҷ тарсу боке надорад.)    

Изо яисал…: Чун инсон (аз ҷонаш) маъюсу ноумед гардад, 

забонаш дароз мешавад (ва ҳар чиз гуфтан мегирад), монанди гурбаи 

шикастхӯрдае, ки (аз баҳри ҷон гузашта) ба саг ҳамла меорад. 

Вақти зарурат…: Дар вақти зарурӣ ва тангию ноилоҷӣ, ки инсон 

барои гурез аз марг ҳеҷ роҳи дигаре наёбад, бо дасташ дами шамшери 
тезро мегардонад (ва парво намекунад, ки шамшер дасташро пора 
мекунад).  

Малик пурсид...: Шоҳ (ки забони асирро намефаҳмид, аз 

атрофиёнаш) пурсид, ки ӯ дар чунин вазъият чӣ мегӯяд? Яке аз 
вазирони покдилу некхислат гуфт: Эй сарвари олам, ин асир ояи 

қуръонии «вал козимина-л-ғайз ва-л-ъофина ъани-н-нос»-ро мехонад, 

яъне суханони Худовандро аз Қуръон такрор мекунад, ки гуфтааст: 

(некӯкорон) касоне ҳастанд, ки хашму ғазаби худро фурӯ мебаранд ва 

аз гуноҳони мардум мегузаранд. Бо шунидани ин суханон дар дили 

подшоҳ раҳму шафақат ғолиб гашт ва аз гуноҳи асир бигузашт ва ӯро 

раҳо кард.  
Вазири дигаре, ки нисбат ба вазири некхислат дар дилаш кинаву 

душманӣ дошт, (бо мақсади фош намудан ва дар назди шоҳ сиёҳ 
кардани ин вазири нек) чунин гуфт: дуруст ва шоиста нест, ки касоне 

мисли мо, яъне вазирон ва атрофиёни шоҳ, дар назди шоҳ суханони 

дурӯғ бар забон биёваранд. Ин асир подшоҳро дашном дод ва дар 

ҳаққаш суханони қабеҳ гуфт, (вале ту гуфтаҳои ӯро ба шоҳ дуруғ 
тарҷума намудӣ ва дар ҳақиқат маликро фиреб кардӣ).  

Малик рӯй аз…: Подшоҳ аз суханони вазири дуюм бисёр нороҳат 

шуд ва абрӯ гиреҳ карда чунин ҷавоб гуфт: барои ман дурӯғи он вазир 

нисбат ба суханони рости ту писандтар омад, зеро мақсади суханони ӯ 

некӣ буд, вале асоси суханони (рости) ту бадхоҳӣ буданд. Дар ин бора 
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хирадмандон гуфтаанд: сухани дурӯғе, ки натиҷаи он хайру некӣ 

бошад, беҳтар аз сухани ростест, ки натиҷаи он фитна ва бадӣ гардад.  

Ҳар кӣ шоҳ…: Ҳар касе, ки шоҳ суханашро гӯш мекунад ва аз рӯи 

машварати ӯ амал мекунад, бояд ба шоҳ ба ғайр аз некиву хайрхоҳӣ 

чизи дигаре маслиҳат надиҳад. (Ҳамчунин, агар шоҳ аз рӯи машварати 

ӯ нисбати мардум зулму ситам бикунад, шахси машваратдиҳанда ё 

мушовири шоҳ низ дар он гуноҳи шоҳ шарик ҳисоб мешавад.) 

Бар тоқи айвони…: Бар болои даромадгоҳи қасри Фаридун, ки 

дар таърихи Ирони Бостон чун шоҳи хирадманду одил шинохта 

шудааст, чунин суханони пурҳикмат навишта шуда буданд: 

Эй бародар, ин дунё (ва сарвату дороии он) ба ҳеҷ касе вафо 

намекунад (ва аз дасти ҳама меравад), аз ин рӯ, дилатро фақат ба 

Худованди офаринандаи ҷаҳон бубанд, (зеро фақат Ӯ ҷовидон аст.)  

Ҳаргиз ба қудрату молу сарват ва пушту насаби худ мағрур 

машав ва бо онҳо фахр макун, зеро ин ҷаҳон пеш аз ту низ шахсони 

зиёдеро чун ту парварида (ва ба қудрату молу сарват расонидааст) ва 

сипас ҳалок намудааст. 

Чун лаҳзаи марги инсон фаро расад ва ҷони поки инсон азми 

рафтан бикунад, фарқе надорад, ки бар болои тахти подшоҳӣ бимирӣ 

ва ё бар рӯи хоки ғарибӣ. Яъне қудрату сарвати кас пеши рафтани 

ҷонро гирифта наметавонад ва шоҳу гадо дар назди марг баробаранд 

ва яксон мемиранд. (Пас, чун марги ҳамагон яксон бошад, дил бастану 

мағрур шудани инсон ба тахту мансабу сарвату дунё аз рӯи хирад 
нест.)  
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Ҳикояти 2 

Яке аз мулуки1 Хуросон Маҳмуди Сабукегинро2 бар хоб чунон 

дид, ки ҷумла3 вуҷуди ӯ рехта буд ва хок шуда, магар чашмони ӯ, ки 

ҳамчунон дар чашмхона4 ҳамегардид ва назар мекард. Соири5 ҳукамо6 

аз таъвили7 он фурӯ монданд, магар дарвеше8, ки ба ҷой оварду9 гуфт: 

ҳанӯз нигарон аст,10 ки мулкаш бо дигарон аст. 
Бас номвар11 ба зери замин дафн кардаанд, 

К-аз ҳастияш ба рӯи замин бар нишон намонд. 
В-он пирлошаро,12 ки супурданд зери хок, 

Хокаш чунон бихӯрд, к-аз ӯ устухон намонд. 

Зиндаст номи фаррухи13 Нӯшинравон14 ба хайр, 

Гарчи басе гузашт, ки Нӯшинравон намонд. 

Хайре кун, эй фалону ғанимат шумор умр, 
З-он пештар, ки бонг15 барояд фалон намонд. 
 

Маънии баъзе калимаҳо: 
 

1 – ҷамъи малик, подшоҳон. 2 – Султон Маҳмуди Ғазнавӣ (998-

1030), қудратмандтарин шоҳи силсилаи Ғазнавиён. 3 – ҳамаи, тамоми. 

4 – хонаи чашм, устухони косаи чашм. 5 –дигар. 6 –ҷамъи «ҳаким»: 

доноён, хирадмандон. 7 –таъбир, шарҳу маъно додан. 8 – ориф, марди 

фақир. 9  – фаҳмид, дарёфт, маъниашро пай бурд. 10 – дар ташвиш аст, 

тамошогар аст. 11 – машҳӯр, шахсияти номдор. 12 – пирмурда, ҷасади 

мурда. 13 - нек, хубу муборак. 14 - рӯҳ ва равони ҷовидон, лақаби 

Хусрави Аввал (531-579 м.), подшоҳи маъруфи силсилаи Сосониён. 15 
–фарёд, овози баланд, хабар.  

 

 Бозгӯии маънии ҳикоя: 

Яке аз мулуки…: Яке аз подшоҳони Хуросон (ки бахше аз 

сарзаминҳои таърихии Иронзамин аст) дар хоби худ Султон Маҳмуди 

Ғазнавиро дар ҳолате дид, ки тамоми аъзои баданаш пӯсидаву аз байн 

рафта ва ба хок табдил шуда буд, ба ғайр аз чашмонаш, ки чун пешина 

дар косахонааш тоб хӯрда, ҳаросон нигоҳ мекарданд. Донишмандони 

зиёде барои таъбиру тафсир ва дарёфти маънии хоби подшоҳи 

Хуросон ҷамъ омаданд, аммо ҳеҷ як аз онҳо маънои хобро шарҳ дода 

натавонист. Фақат дарвеши бомаърифте, ки дар он ҷо ҳозир буд, ба 

маънои хоби подшоҳ пай бурд, (ва одоби сӯҳбат дар назди шоҳонро ба 

ҷой оварда,) чунин гуфт: (маънии хоби ҷаноби подшоҳ ин аст, ки) 

ҳарчанд Султон Маҳмуди Ғазнавӣ солҳо пеш аз ин дунё рафтааст, вале 
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ҳанӯз ҳам дар ғами мулку сарвати аз дастрафтаи худ мебошад, ки 
акнун ба дасти дигарон афтодааст.   

Бас номвар…: Чӣ басе инсонҳои машҳӯру номдоре аз ин дунё 

гузаштаанд ва ба зери хок дафн шудаанд ва акнун аз ҳастиву вуҷуди 

онҳо дар рӯи замин ҳеҷ асаре боқӣ намондааст. 

Чун ҷасади беҷони он инсонҳоро (аз ҷумла ҷасади номваронро) 

ба зери хок дафн карданд, хок ҷисми онҳоро чунон бихӯрд, ки пас аз 

муддате аз онҳо ҳатто устухоне ҳам боқӣ намонд. 

Аммо, бо вуҷуди он, ки аз замони марги Анӯшервон асрҳои зиёде 

гузашта, (ҷисми ӯ низ ба хок табдил шудааст), номи неку фархундаи ӯ 

ба сабаби некрафториву адолатпешагияш то имрӯз зинда мондааст 

(яъне адолату некӣ боиси ҷовидонии номи Анӯшервон дар байни 
мардум гаштааст.)  

Ту низ, эй инсон, умри худро бисёр ғанимат бишумор ва ба 

корҳои хайр машғул бош ва то паҳн шудани овозаву хабари маргат, 

яъне пеш аз он, ки гӯянд «фалонӣ аз дунё гузашт», ту тӯшаи роҳи 

охирати худро омода соз, (то ин дунёро бо сари баланд падрӯд бигӯӣ 

ва дунёи дигарро бо хотири ҷамъ истиқбол намоӣ). 
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Ҳикояти 3 
 

Маликзодаеро1 шунидам, ки кӯтоҳ буду ҳақир2 ва дигар 

бародаронаш баланду хубрӯй.3 Боре4 падар ба кароҳият5 ва истиҳқор6 

дар ӯ назар ҳамекард,7 писар ба фаросат8 ва истибсор9 ба ҷой оварду 

гуфт: Эй падар, кӯтоҳи хирадманд беҳ аз нодони баланд, на ҳар чӣ ба 

қомат10 меҳтар,11 ба қиммат беҳтар. Аш-шоту назифатун вал-филу 

ҷифатун.12  

Ақаллу ҷиболил арзи Турун ва иннаҳу 

Лааъзаму инда-л-лоҳи қадран ва манзилан.13 
            * 

Он шунидӣ, ки лоғаре14 доно, 

Гуфт боре ба аблаҳе фарбеҳ. 

Аспи тозӣ,15 агар заиф16 бувад, 

Ҳамчунон аз тавилае17 хар беҳ. 
Падар бихандид ва аркони давлат18 биписандиданд ва бародарон 

ба ҷон биранҷиданд.19 
То мард сухан нагуфта бошад, 

Айбу ҳунараш нуҳуфта бошад20. 

Ҳар беша гумон мабар, ки холист 
Бошад, ки паланги хуфта бошад. 

Шунидам, ки маликро дар он муддат душмане саъб21 рӯй намуд.22 

Чун лашкар аз ҳарду тараф рӯй дар ҳам оварданд, аввал касе, ки асп 

дар майдон ҷаҳонид,23 ин писар буд, ва гуфт: 

Он на ман бошам, ки рӯзи ҷанг бинӣ пушти ман, 

Он манам, гар дар миёни хоку хун бинӣ саре. 

К-он кӣ ҷанг орад,24 ба хуни хеш бозӣ мекунад 

Рӯзи майдон в-он кӣ бигрезад, ба хуни лашкаре. 

Ин бигуфту бар сипоҳи душман зад25 ва тане чанд мардони корӣ26 

бияндохт.27Чун пеши падар бозомад, замини хидмат28 бибӯсиду гуфт: 

Эй, ки шахси манат29 ҳақир30 намуд, 

То дуруштӣ31 ҳунар напиндорӣ.32 

Асби лоғармиён33 ба кор ояд, 

Рӯзи майдон, на гови парворӣ.34 

Овардаанд,35 ки сипоҳи душман беқиёс36 буду инон37 андак. 

Тоифае оҳанги38 гурез карданд. Писар наърае заду гуфт: Эй мардон, 
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бикӯшед39 ё ҷомаи занон бипӯшед. Саворонро40 ба гуфти ӯ таҳаввур41 

зиёдат гашт ва ба як бор ҳамла бурданд. Шунидам, ки ҳам дар он рӯз 

бар душман зафар ёфтанд. Малик сару чашмаш бибӯсиду дар канор 

гирифт ва ҳар рӯз назар беш кард,42 то валиаҳди43 хеш кард. Бародарон 

ҳасад бурданд44 ва заҳр дар таъомаш карданд.45 Хоҳар аз ғурфа46 бидид, 

дарича бар ҳам зад.47 Писар дарёфт ва даст аз таъом боз кашиду гуфт: 

муҳол48 аст, ки ҳунармандон бимиранд ва беҳунарон ҷои эшон 
бигиранд. 

 
Кас наёяд ба зери сояи бум, 

Вар49 ҳумой50 аз ҷаҳон шавад маъдум.51 

Падарро аз ин ҳол огаҳӣ доданд. Бародаронашро бихонд ва 

гӯшмоле52 ба воҷиб53 бидод. Пас ҳар якро аз атрофи билод54 ҳиссаи 
марзе муайян кард, то фитна биншасту55 низоъ бархост,56 ки гуфтаанд: 

Даҳ дарвеш дар гилеме бихусбанд57 ва ду подшоҳ дар иқлиме58 

нагунҷанд. 

Ними ноне гар хӯрад марди Худой,59 
Базли60 дарвешон кунад ними дигар. 

Мулки иқлиме бигирад подшоҳ, 

Ҳамчунон дар банди61 иқлиме дигар. 
 
 

Маънии баъзе калимаҳо: 

1- шоҳзода, фарзанди шоҳ. 2 - хурдҷусса. 3 - зебо, хушрӯй. 4 - 

рӯзе, як бор. 5 - назарногирона, нописандона. 6 - паст шуморидан, 

таҳқиромез. 7 - нигоҳ мекард, менигарист. 8 - зиракӣ, тезҳӯшӣ. 9 - 

огоҳӣ, ҳӯш, чашми хирад. 10 - қад, андоза. 11 - бузургтар, болотар. 12 - 

Гӯсфанд (гарчӣ хурд аст) покиза аст ва фил (гарчӣ бузург аст)  ҳаром 

аст. 13 - Тури Сино - номи кӯҳе, ки ҳазрати Мӯсо (а) барои муноҷот бо 

Худо ба он ҷо мерафт. 14 – хароб, камгӯшт. 15 – аспи даванд, аспи 

тездави арабӣ, ки миёни борик дорад. 16 - суст, пир. 17 - гала, оғил. 18 

- аркон: ҷамъи рукн, сутунҳо: ин ҷо ба маънои бузургони мамлакат, 

роҳбарони кишвар. 19 – сахт хафа шуданд, бисёр озурда гаштанд. 20 – 

пинҳон бошад, номаълум бошад. 21- зӯр, пурқувват. 22 - ҳуҷум кард, 

рӯ ба рӯ шуд. 23 - давонид, тохт. 24 - касе, ки меҷангад. 25 - лашкар. 26- 

ҳуҷум кард, ҳамла овард. 27- ҷангӣ, коромад. 28- аз по афтонд, кушт. 

29 - заминро ба расми хидматгузорӣ бӯсид (аломати эҳтиром ва итоат). 

30 –хурд,  заиф. 31 - калонӣ, азимҷуссагӣ. 32 - гумон накунӣ, 

нашуморӣ. 33 - аспи тозӣ, камарборик ва даванд. 34 - бонӣ, фарбеҳ, 

парвардагӣ. 35-нақл кардаанд, ривоят намудаанд. 36 - зиёд, бешумор. 

37 -инҳо (лашкарони шоҳ). 38 - азми, нийяти, майли (гурехтан). 39-

кӯшиш кунед, ҷанг кунед. 40 - аспсаворон, ҷанговароне, ки аспсавор 

буданд. 41- ғайрат, далерӣ. 42 -таваҷҷӯҳи зиёдтар кард. 43 -ҷонишин, 

меросбар (касе, ки дар замони ҳаёти шоҳ ба ҷонишинӣ таъйин карда 
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шавад). 44 - рашку бахилӣ кардан. 45 - ҳуҷраи болоӣ, хонача. 46 – 

фаҳмид, огоҳ шуд. 47- дуруст нест, номумкин аст, ҳайф аст. 48- мурғи 

афсонавии нек. 49 - нобуд, нопадид. 50 - ҷазо, танбеҳ. 51- чунон, ки 

бояд, сазовор. 52- ҷамъи балад: шаҳрҳо, ноҳияҳои атроф. 53- ихтилоф, 

зиддиятҳо. 54- тамом шуд, аз миён рафт. 55 - хоб раванд, дар ин ҷо: 

оромиш ёбанд, розӣ бошанд. 56- кишваре, қисме аз кураи замин. 57- 

шахси оддӣ, инсони худотарс, 58- садақа,  бахшиш. 59- дар фикри, дар 

ғами. 
 

 Бозгӯии маънии ҳикоя: 

Маликзодаеро шунидам…:  Дар бораи шоҳзодае (чунин ҳикоят) 

шунидам, ки  қомати пасту ҷуссаи хурде дошт ва бародарони дигари ӯ 

қоматбаланду зеборӯй буданд. Рӯзе падараш (ӯро хурду нотавон 

шуморида), назарногирона ва таҳқиромез ба вай нигоҳ мекард, ки 

шоҳзода бо зиракӣ ва чашми хирад (маънои нигоҳи падарро пай 

бурда), одоби муроҷиат ба подшоҳро риоят карда, чунин гуфт: Эй 

падар, шахси қадпасти босаводу хирадманд, аз шахси қоматбаланди 

аблаҳу нодон бисёр беҳтар аст, зеро на ҳар чизе, ки ҳаҷму қомати 

бузургтар дорад, арзишу қимматаш низ болотар мебошад. (Ба таври 

мисол:) гӯсфанд, гарчи ҳайвони хурдҷусса аст, гӯшташ ҳалолу покиза 

(ва қобили хӯрдан мебошад), вале фил, гарчӣ ҳайвони калону 

бузургҷусса аст, гӯшташ ҳаром мебошад.  

Ақаллу…: Хурдтарину пасттарини кӯҳҳои рӯи замин кӯҳи Тур 

аст, аммо дар назди Худованд ин кӯҳи паст аз назари қадру мартаба аз 

ҳамаи кӯҳҳо ҷойгоҳи баландтар дорад. 

Он шунидӣ…: (Ин қиссаро) шунидаӣ, ки рӯзе як шахси лоғари 

босаводу доно ба як шахси нодону аблаҳи фарбеҳ чунин гуфт: як аспи 

тезпо (ё аспи арабӣ, ки ба суръати баланди давидани худ машҳӯр аст), 

ҳатто дар ҳоли заифиаш ҳам аз як галаи хар беҳтару арзишмандтар 
аст. 

Падар бихандид…: (Бо шунидани суханони пурмазмуни 

шоҳзода) падараш хушҳол шуду бихандид ва бузургони кишвар (ин 

суханони шоҳзодаро) бисёр дуруст ва маъқул донистанд, аммо (аз ин 

гуфтор) бародарони шоҳзода бисёр сахт ранҷиданд ва дилозурда 
шуданд.  

То мард сухан…: То вақте ки инсон хомӯш бошаду сухане 

нагуфта бошад, сифатҳои хубу бади ӯ (ва сатҳи донишу ҳунари ӯ) 

пинҳон аст. (Инсони хомӯш мисли беша ва ҷангалест, ки ҳанӯз ба 

даруни он ворид нашудаем ва намедонем, ки дар он чист.) Аз ин рӯ, ту 

набояд пешопеш гумон кунӣ, ки ин беша холист, зеро ҳамеша эҳтимол 

дорад, ки дар ин беша паланге ё ҳайвони ваҳшии дигаре хобида 
бошад. 

 (Пас, дар бораи инсони хомӯше, ки ҳанӯз сухан нагуфтааст, 

набояд пешакӣ хулоса барорӣ, зеро шояд ӯ шахси донишманду зираке 
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бошад ва ё баракс, шахси аблаҳу нодоне бошад. Ҳамон гуна ки 

Мавлонои Балхӣ дар Маснавӣ овардааст:  

Одамӣ махфист дар зери забон, 

Ин забон пардаст бар даргоҳи ҷон. 
 

Ё ҳамон байти машҳури Бедил, ки: 

Бетамизиҳои мардум дар сухан пайдо шавад, 

Пистаи бемағз агар лаб во кунад, расво шавад.) 
  

Шунидам, ки маликро…: Ҳикоят мекунанд, ки он вақтҳо 

душмани нерӯманде ба подшоҳ (ва сарзаминаш) ҳуҷум кард. Чун 

лашкари ду тараф дар муқобили якдигар қарор гирифтанд, аз миёни 

ҳама лашкариён, он шоҳзода (-и хурду кӯтоҳқад) аввалин шуда, бо 

аспи худ ба майдони ҷанг ворид шуда, чунин гуфт:  

- (Ман аз майдони ҷанг ҳаргиз намегурезам ва) рӯзи ҷанг пушти 

маро касе намебинад ва агар дар миёни хоку хун сари буридаеро дидӣ, 
шояд он сар, сари ман бошад (зеро ман омодаам, ки сари худро дар 

ҷанг барои ватан фидо кунам.)  

Ҷанговаре, ки ҳангоми ҷанг (рӯзи майдон) бо душман далерона 

мубориза мебарад, танҳо ҷони худро дар хатар мегузорад, аммо касе, 

ки рӯзи ҷанг аз майдон мегурезад, бо ҷони тамоми лашкар бозӣ 

мекунад ва ё ҷони тамоми лашкарро дар хатар мегузорад. (Зеро, дар 

натиҷаи тарс ва гурехтани ӯ рӯҳияи ҳамаи лашкариён мешиканад ва 

ҳама мегурезанд ва душман ғалаба мекунад ва ҳамаро мекушад. Пас, 

касе, ки мегурезад, хуни тамоми лашкар ба гардани ӯст.)  

Ин бигуфту…: Шоҳзода ин суханон бигуфту ба лашкари 

душман ҳуҷум овард ва чанд нафар аз ҷанговарони пурқувват ва бо 

маҳорати душманро аз по афтонд. Ҳангоме, ки аз майдони ҷанг ба 

назди падараш омад, ба нишони эҳтирому фармонбардорӣ замини 

боргоҳро бӯса карду чунин гуфт: 

- Эй (падарии гиромӣ), ки ҷуссаи ман дар назари ту хурду ночиз 

намуда буд, акнун бубин, ки ҷуссаи калони шахс аломати тавоноӣ ва 

ҳунармандии он набудааст. (Пас, бузургҷуссагии шахсро нишонаи 

қуввату ғайрати ӯ гумон накун, зеро ҳаҷм ва миқдор ҳаргиз 

нишондиҳандаи сифат намебошад). Дар рӯзи ҷанг аспи миёнборику 

даванд лозим мешавад, на гови парваридаву фарбеҳ (зеро гови фарбеҳ 

ҳунари давидану ҷангидан надорад). 

Овардаанд, ки сипоҳи…: Нақл кардаанд, ки (дар он ҷанг) 

лашкари душман бисёр зиёд буд ва лашкари шоҳ бисёр кам. Гурӯҳе (аз 

лашкариёи шоҳ бисёрии лашкари душманро дида) рӯ ба гурехтан 

оварданд. Шоҳзода (ин ҳолатро дида) бо овози баланд фарёд зад ва  

гуфт: Эй мардҳо, ё (мисли ҷавонмардони ҳақиқӣ бо душман) биҷангед 

ва ё (агар номардона мегурезед,) либоси занона бипӯшед (то ҳама 

бубинанд, ки шумо мард нестед.) Бо шунидани суханони шоҳзода 
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(нангу номус) ва ғайрати ҷанговарони (лашкари подшоҳ) ба ҷӯш омад 

ва онҳо (бо далерӣ) ба лашкари душман якҷоя ҳуҷум намуданд. 

Шунидам, ки (шоҳзода ва ҳамроҳони ӯ) дар он ҷанг бар душман 

ғалаба карданд. Подшоҳ сару рӯи шоҳзодаро бӯсида, ӯро ба оғӯш 

кашид (ва дар паҳлӯи худ ҷой дод) ва рӯз аз рӯз ба ӯ таваҷҷуҳи бештар 

мекард ва (муҳаббати падар ба ин шоҳзода то ҷое расид, ки) ӯро 

ҷонишин ва вориси тахти худ таъйин намуд.  

Бародарони шоҳзода (нисбат ба бародари худ, ки валиаҳди 

падар шуда буд,) бахиливу ҳасад бурданд ва (бо мақсади куштани ӯ) 

дар хӯрокаш заҳр андохтанд. Хоҳари онҳо (ин кори бародаронро) аз 

ғурфа (тиреза) бидид ва (бо мақсади фаҳмондани шоҳзода) даричаи 

ғурфаро сахт зад. Шоҳзода (бо тезҳӯшии худ маънои ин ишорати 

хоҳараш ва нақшаи бародаронашро) фаҳмид ва аз хӯрдани он таъом 

худдорӣ намуду гуфт: Ҳеҷ имкон надорад (ва ё бисёр ҳайф аст, ки) 

шахсони боистеъдоду бо хирад бимиранд ва шахсони ҷоҳилу беҳунар 

ҷойи онҳоро ишғол намоянд. 

Агар мурғи ҳумо аз ҷаҳон тамоман нопадид шавад, боз ҳам касе 

зери сояи боли бум намеояд. (Ҳумо ё ҳумой мурғи бахту саодат аст ва 

бум мурғи шуму бадбахтист ва зери сояи ҳумо будан ба маънои дар 

паноҳи бахту саодат будан аст. Пас, агар ҳумой дар ҷаҳон пайдо 

нашавад ҳам, ҳаргиз инсонҳо зери сояи боли чуғз ва бум намераванд, 

яъне он мурғи бадбахтиро интихоб намекунанд. Ва ин ҷо мурод аз 

ҳумой инсонҳои неку фазилатманд ва мурод аз бум инсонҳои шуму 
зиёновар мебошад.) 

Падарро аз ин ҳол…: Чун шоҳро аз ин воқеа (ки байни 

писаронаш рух дод,) огоҳ намуданд, ӯ бародарони шоҳзодаро ба назди 

худ даъват карда, ба онҳо (чуноне, ки бояд,) ҷазои сазовор дод. Сипас, 

барои ҳар як аз онҳо аз гӯшаҳои кишвари худ қисмате ё минтақаеро 

муайян намуда, ба онҳо супорид ва (ба ин восита) ихтилоф (дар байни 

бародарон) ором шуд ва зиддияти байни онҳо аз миён рафт (ва ҳалли 

худро ёфт). Зеро бузургон (дар мавзӯи ихтилофи байни подшоҳон 

барои қудрату давлат) чунин фармудаанд: Даҳ нафар дарвеш дар як 

гилем ҷой мегиранд, аммо ду подшоҳ дар як кишвар намеғунҷанд.  

Инсони мӯъмину худотарс (ки дил ба ин дунё набастааст), агар 

ними як нонро хӯрад, ними боқимондаи онро ба бенавоёну дарвешон 

мебахшад ва садақа мекунад. Аммо агар подшоҳе ҳукумати як 

кишварро ба даст оварад, боз ҳам (аз он серӣ надошта), дар ғами ба 

даст овардани кишвари дигае мебошад. (Ва ҳамин тавр, нафсу хоҳиши 
шахси дунёталаб беохир а 
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Ҳикояти 7  
 

Подшоҳе бо ғуломе аҷамӣ1 дар киштӣ нишаст ва ғулом ҳаргиз 

дарё2 надида буд ва меҳнати3 киштӣ наёзмуда4, гиряву зорӣ дарниҳод5 
ва ларза бар андомаш афтод. Чандон, ки мулотифат6 карданд, ором 

намегирифт ва маликро айш7 аз ӯ мунағғас8 буд. Чора надонистанд. 

Ҳакиме9 дар он киштӣ буд, [маликро10] гуфт: Агар фармоӣ ман ӯро 

хомӯш кунам. Гуфт: [Ғояти] лутф11 бошад. Бифармуд то ғуломро ба дарё 

андохтанд. Боре чанд ғӯта хӯрд. Мӯяш гирифтанд ва сӯи киштӣ 

оварданд. Даст дар хитоми12 киштӣ зад. Чун баромад, ба гӯшае 

бинишаст ва ором ёфт. Маликро писандида омад, гуфт: дар ин чӣ 

ҳикмат13 буд? Гуфт: Аввал меҳнати ғарқа шудан начашида буд ва 

қадри саломати14 киштӣ намедонист. Ҳамчунин қадри офият15 касе 
донад, ки ба мусибате гирифтор ояд. 

Эй сер, туро нони ҷавин хуш нанамояд, 

Маъшуқи16 ман аст он, ки ба наздики ту зишт17 аст. 

Ҳурони18 биҳиштиро дӯзах бувад аъроф,19 

Аз дӯзахиён пурс, ки аъроф биҳишт аст. 
         *** 

Фарқ аст миёни он, ки ёраш дар бар, 
Бо он, ки ду чашми интизораш бар дар. 
 
 

Маънии баъзе калимаҳо: 

1 – ғайри араб (қасе, ки забонаш барои араб нофаҳмост). 2 – 

баҳр, уқёнус. 3 – ранҷу азоб, машаққат. 4 – надида, аз сар нагузаронда. 

5 - оғоз кард, сар кард. 6 – лутфу меҳрубонӣ, навозиш. 7 – истироҳат, 

табъи хуш. 8 – тира, нохуш. 9 - донишманд, хирадманд. 10 – подшоҳ. 11 

– бисёр хуб, ниҳояти меҳрубонӣ. 12 – думи киштӣ, занҷир ё банде, ки 

бо он киштиро нигоҳ медоранд. 13 – сирр, маъно. 14 – осудагӣ ва 

бехатарӣ. 15 – оромӣ ва амният, саломатӣ ва тандурустӣ. 16 – 

маъшуқа, касе, ки дӯст дошта шудааст. 17 – бад, бадшакл, нохуш. 18 - 

ҷамъи ҳур: занони зебои биҳиштӣ. 19 – мақоме миёни биҳишт ва дӯзах, 

ки на биҳишт аст ва на дузах. 
 

Бозгӯии маънии ҳикоя…: 

Подшоҳе бо…: Подшоҳе бо яке аз ғуломонаш, ки аз қавмҳои 

ғайри араб буд, савори киштӣ (ба сафар баромад.) Он ғулом, ки ҳаргиз 

баҳрро надида буд ва ранҷу азоби киштисавориро начашида буд, (аз 

ҳайбати баҳр ва ҷунбидани киштӣ ба тарсу воҳима афтода), гиряву 

зорӣ сар кард ва аъзои баданашро ларза фаро гирифт. Ҳар қадар, ки 

бо вай лутфу меҳрубонӣ карда, (ӯро ором карданӣ шуданд, натиҷае 

надод) ва ӯ ором нашуд ва аз ин рафтори ғулом табъи хуши подшоҳ 

тира гашт. Ҳеҷ кас чора ва роҳи ҳалли ин вазъиятро намеёфт.   
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Ҳакиме дар он…: Марди донишмане, ки дар он киштӣ ҳамсафар 

буд, (ин вазъиятро мушоҳида карда), ба подшоҳ гуфт: Агар Шумо 

иҷозат бидиҳед, ман ин ғуломро (бо тадбире) хомӯш бикунам. 

Подшоҳ, (ки аз фарёди ғулом ба танг омада буд), гуфт: (Агар ӯро 

хомӯш кунед), коре бисёр хуб мешавад. (Пас аз гирифтани иҷозати 

подшоҳ) ҳаким амр кард, ки ғуломи тарсидаро аз киштӣ ба даруни 

баҳр партоянд. Ғулом, (ки баҳрро надида буду шиновариро низ 

намедонист), чанд бор дар оби баҳр ғута хӯрд ва зери обу рӯи об шуд. 

(Ҳаким фармуд, ки акнун ӯро аз об бигиранд ва ғуломони дигар) аз 

мӯи сари вай гирифта, ӯро ба тарафи киштӣ оварданд. Чун ғулом ба 

киштӣ наздик шуд, бо дасташ ба занҷири киштӣ чанг зад ва бо ҳарос 

ба даруни киштӣ баромад ва дар гӯшае ором гирифт. 

Маликро писандида…: (Ин амали ҳаким) ба подшоҳ бисёр 

писанд омад ва аз ӯ пурсид, ки ин кори ту чӣ сирре ва чӣ ҳикмате 

дошт, ки (дар натиҷааш ғулом чунин ором шуд)? Донишманд дар 

ҷавоб гуфт: Ин ғулом то ин вақт азобу хатари ғарқ шуданро начашида 

буд ва қадри осудагиву бехатарии киштиро дар баҳр намедонист. Зеро, 

ба қадри оромиву амният (ва саломативу тандурустӣ) касе мерасад, ки 

фоҷеаву мушкилоту ноамниро дида бошад. (Касоне, ки бемориву 

ранҷро дидаанд, қадри саломатии худро беҳтар медонанд ва онро 

бисёр эҳтиёт менамоянд ва касоне, ки ҷангу нооромиро дидаанд, қадри 

сулҳу ваҳдату оромиро бисёр хуб медонанд.)   

Эй сер, туро…: Эй шахси сер, (ки ҳамеша дар нозу неъмат 

зиндагӣ дорӣ), ту хӯрдани нони ҷавинро дӯст намедорӣ, аммо он чизе 
ки дар назари ту бад менамояд, барои ман, (ки чизе надорам), азизу 

гуворост ва ман онро чун маъшуқа дӯст медорам.  

Барои ҳӯрони биҳиштӣ, ки дар шароити хубу гуворои биҳишт 

зиндагӣ доранд, минтақаи аъроф, ки миёни дузаху биҳишт ҷойгир аст, 

чун дӯзах менамояд. Вале барои аҳли дӯзах, ки ҳамеша дар азоби 

шадид ҳастанд, минтақаи аъроф ҳамчун биҳишт аст ва онҳо орзу 

доранд, ки ақаллан, дар аъроф бошанд. (Яъне, назари инсонҳо ба ин ё 
он неъмат ба шароити зиндагиашон вобаста мебошад ва хусусияти 

нисбӣ дорад.) 

Фарқ аст миёни…: Вазъияти касе, ки дар канори ёру ҳамдами худ 

осуда нишастааст, аз ҳолати шахсе, ки аз ёри худ ҷудо буда, ду 

чашмаш бар дар интизорӣ мекашад, бисёр фарқ дорад. (Ва ҳар кас 

ҳоли худро медонад ва тавре ки гуфтаанд: ҳолати беморро бемор 

медонад фақат.)  
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Ҳикояти 10 
 

Бар болини1 турбати2 Яҳёи3 пайғомбар, алайҳиссалом,4 мӯътакиф5 

будам дар ҷомеи6 Димишқ7, ки яке аз мулуки8 араб, ки ба беинсофӣ 

маъруф буд, ба зиёрат омад ва намозу дуъо карду ҳоҷат9 хост. 

Дарвешу10 ғанӣ11 бандаи ин хоки даранд,12 

В-онон, ки ғанитаранд мӯҳтоҷтаранд. 

 Он гаҳ маро гуфт: Аз он ҷо, ки ҳиммати13 дарвешон аст ва сидқи14 

муомилати15 эшон,16 хотире17 ҳамроҳи мо кун, ки аз душмани саъб18 

андешанокам. Гуфтамаш: бар раъийяти19 заиф20 раҳмат21 кун, то аз 

душмани қавӣ22 заҳмат23 набинӣ. 

Ба бозувони24 тавонову қуввати сари даст, 

Хатост панҷаи мискини25 нотавон бишкаст. 
Натарсад он, ки бар уфтодагон набахшояд, 
Ки гар зи пой дарояд,26 касаш нагирад даст? 

Ҳар онки тухми бадӣ кишту чашми некӣ дошт, 

Димоғи27 беҳуда пухту хаёли ботил28 баст. 

Зи гӯш пунба бурун ору доди29 халқ бидеҳ, 

В-агар ту менадиҳӣ30 дод, рӯзи доде ҳаст. 
  *** 
Бани Одам31 аъзои якдигаранд, 

Ки дар офариниш зи як гавҳаранд.32 

Чу узве ба дард оварад рӯзгор, 

Дигар узвҳоро намонад қарор. 

  Ту к-аз меҳнати33 дигарон беғамӣ, 

Нашояд,34 ки номат ниҳанд одамӣ.35 
 

Маънии баъзе калимаҳо: 

1 – дар ин ҷо: болои сари. 2 – хок, оромгоҳ, гӯр. 3 – Яҳё (ъ)  аз 

пайғамбароне, ки дар Қуръон зикр шудааст ва қабраш дар масҷиди 

ҷомеи шаҳри Димишқ (Сурия) мебошад.  4 – дуруд ба ӯ 5 – 

гӯшанишинӣ, хилват нишастан барои ибодат. 6 – масҷиде, ки дар он 

намози ҷумъа гузоранд. 7 – пойтахти имрӯзаи Сурия. 8 – ҷамъи малик: 

подшоҳон. 9 - эҳтиёҷ, ниёз. 10 – бенаво, камбағал. 11 - сарватманд, 

тавоно. 12 - даргоҳ. 13 – ин ҷо: иродаи қавӣ, бузургворӣ. 14 - ростӣ, 

покӣ. 15 - муносибат, дар ин ҷо: ибодат. 16 - онҳо. 17 - таваҷҷуҳе, дуои 

хайре. 18 – мушкил; сахт, пурқувват. 19 - мардум, зердастон. 20 – 

нотавон, камбизоат. 21 - бахшиш, лутф. 22 - сахт, пурқувват. 23 - ранҷ, 
зиён. 24 - дастон. 25 - бенаво, бечора. 26 - аз пой афтад, аз мансаб 
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равад. 27 - мағз; дар ин ҷо: фикр, хаёл. 28 - нодуруст, беҳуда. 29 - он чӣ, 

ки бояд, ҳақ, адолат. 30 - намедиҳӣ, надиҳӣ. 31 - фарзандон Одам (ъ), 

насли инсоният. 32 - асл, зот, нажод. 33 - азоб, дард, ғам. 35 - шоиста ва 

сазовор нест. 36 - инсон, одамизод, аз ҷинси одам. 
 

Бозгӯии маънии ҳикоя: 

Бар болини…: Як вақтҳо дар масҷиди ҷомеи шаҳри Димишқ, бар 

сари оромгоҳи паёмбари илоҳӣ ҳазрати Яҳё (алайҳиссалом) эътикоф 

мекардам, яъне хилватнишинӣ намуда, ба зикру намозу ибодат 

машғул будам. Дар ҳамин вақт яке аз подшоҳони араб, ки бо 

бераҳмию беинсофии худ машҳур шуда буд, барои зиёрати гӯри он 

пайғамбар омад. Он подшоҳ бар канори оромгоҳ намоз хонду дуо 

кард ва (аз даргоҳи Худованд) талаб намуд, ки эҳтиёҷ ва мушкилоти 

ӯро ҳал намояд.  

Дарвешу…:  Ҳам мардуми муҳтоҷу бенаво ва ҳам шахсони 

дорову сарватманд ҳамагӣ бандагони Худованд ҳастанд ва ҳангоми  

пеш омадани мушкилот рӯй ба даргоҳи Ӯ меоранд. Аммо онҳое, ки 

сарвату дороии бештар доранд, ба даргоҳи Худованд бештар 

муҳтоҷтар мебошанд ва ба дуову тавбаи бештар ниёз доранд, зеро агар 

молу сарвати инсон зиёдтар бошад, масъулият ва ҷавобгарии он низ 
бештар мешавад.  

Он гаҳ…: Сипас (он подшоҳи араб ба сӯи ман рӯй оварда) ба ман 

чунин гуфт: Аз он сабаб, ки дарвешон иродаву ҳиммати баланд доранд 

ва муносибату ибодати онҳо холисонаву содиқона аст, (аз ту хоҳиш  

дорам) ки дар ҳаққи банда низ дуои хайре бикун, зеро (дар ин рӯзҳо) аз 

хатари як душмани сахту қавӣ дар ташвиш мебошам. Бар ӯ гуфтам: 

(Эй подшоҳ,) ба халқи бечораву заиф раҳму инсофу бахшиш кун, то аз   

дасти душмани қавӣ озор ва ранҷ набинӣ. (Яъне, агар подшоҳ нисбат 

ба халқи кишвари худаш раҳму некӣ бикунад, ҳангоми ҳуҷуми 

душмани қавӣ ба подшоҳ, мардум ҳама ба ёрии подшоҳ бармехезанд 

ва якҷоя он душманро дафъ мекунанд. Ва ҳамчунин, агар подшоҳ 

адолату некӯӣ намояд, Худованд низ бар ӯ ёрӣ карда, ӯро аз хатари 
душманон эмин медорад.)  

Ба бозувони…: Агар инсони тавоно ва қудратманд қувваи бозуи 

худро барои шикастани панҷаи заифони нотавон сарф намояд, ин коре 

бисёр нодуруст мебошад. (Яъне, нишонаи мардонагӣ он нест, ки зӯрии 

худро нисбати заифон ба кор барӣ ва ё зӯру мансабу қудрати худро 

барои ситам кардан ба фақирону бечорагон истифода намоӣ.)  

Он касе, ки (дар вақти қудратмандӣ ва тавоноӣ) ба мардуми 

бечора раҳм наменамояд (ва мардумро дастгирӣ намекунад), оё 

наметарсад, ки вақте худи ӯ аз қудрат маҳрум шавад ва ё аз сари 

вазифа равад, ҳеҷ кас ӯро дастгирӣ намекунад? (Пас, ӯ бояд битарсад, 

ки рӯзе шояд ӯ ҳам заиф мешавад ва он вақт касе дасти ӯро намегирад. 

Чуноне, ки Ҳофизи Шерозӣ мегӯяд: 
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Доим гули ин бустон шодоб намемонад, 

Дарёб заифонро дар вақти тавоноӣ.)  

Касе, ки тухми бадӣ кишт намояду ҳосили некиро интизор 

шавад, яъне, он кас, ки (ба мардум) бадӣ бикунад ва чашму гумон 

дошта бошад, ки дар ивазаш аз мардум некӣ мебинад, андешаи беҳуда 

намудааст ва хаёли хом кардааст. (Зеро ҳаргиз ҳосили бадӣ некӣ нест, 

балки ҳосили бадӣ бадӣ аст, чуноне, ки гуфтаанд: бубин, ҳарчӣ корӣ, 

ҳамон бидравӣ…)  

(Пас, эй касе, ки қудрату тавоноӣ дорӣ), аз гӯши худ пахтаро 

берун ор (ва ин суханро ва аҳволу шикояти мардумро бишунав) ва бо 

мардум аз рӯи инсофу адолат рафтор намо, зеро агар имрӯз ту доди 

мардумро надиҳӣ, (яъне бо мардум раҳм накунӣ ва мушкилоташонро 

ҳал накунӣ), дар пеш рӯзи додхоҳиву адолат, яъне Рӯзи қиёмат ҳаст, ки 

дар он рӯз ҳамаи рафтори ту аз рӯи адолат пурсида ва баҳо дода 

мешавад. (Ва дар он рӯз, барои зулм дар ҳаққи мардум ҷазои худро аз 

тарафи Худованд ҳатман мебинӣ).  
 

Бани Одам…: Ҳамаи фарзандони ҳазрати Одам, яъне тамоми 

башарият, ҳамчун узвҳои як бадан бо ҳамдигар пайванд мебошанд, 

зеро ҳамаи инсонҳо (новобаста аз ҷинс, миллат, нажод, дин ва ранги 

пӯсташон) аз як гавҳар ва аз як асл офарида шудаанд.  
(Хусусияти бадани инсон чунин аст, ки) агар як узви он дардманд 

бошад, тамоми узвҳои дигар, яъне тамоми бадан беқарор мешавад ва 
оромиш намеёбад. (Масалан, агар дандони касе дард кунад, тамоми 

шаб бедор мемонад ва дар натиҷа на танҳо ҳамон узви дардманд, 

балки тамоми бадан азоб мекашад. Пас, аз сабабе, ки инсонҳо низ чун 

узвҳои як бадан бо ҳамдигар пайваст ҳастанд, агар як нафар аз онҳо бо 
дарде ва мушкиле гирифтор шавад, касони дигар низ оромиш 
надошта, барои мушкили он бародари худ дар ташвиш мешаванд ва 

барои ҳалли мушкили ӯ шитоб мекунанд.)  

  Агар ту аз ғаму азоби дигарон ғам надошта бошӣ ва нисбати 

мушкилоти дигарон парво надошта бошӣ, туро аз насли одам 

донистан дуруст нест ва ту шоистаи номи баланди одамӣ нестӣ. (Пас, 

инсонӣ ҳақиқӣ касест, ки нисбати дигарон ва нисбати мушкилоти 

дигарон бепарво нест, балки бо инсонҳои дигар ҳамдилӣ ва ёрмандӣ 
мекунад.)  

(Шореҳони «Гулистон» овардаанд, ки ин байтҳои баланд 

мазмуни ояи якуми сураи «Нисо» аз Қуръони карим аст, ки дар он 

омадааст, ки Худованд ҳамаи инсонҳоро аз як гавҳар офаридааст. 

Ҳамчунин, ин мазмун дар ҳадиси пайғамбари гиромии ислом ҳазрати 

Муҳаммад(с) ба таври дақиқ баён шудааст, ки мефармояд, «мӯъминон 

дар пайвастагӣ бо ҳам мисли аъзои як пайкар мебошанд, ҳар гоҳ як 

узви он пайкар дардманд гардад, узвҳои дигар низ беқарор гашта, бо 

он (узви дардманд) ҳамдардӣ менамоянд».  
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Ин байтҳо яке аз муҳимтарин ва маъруфтарин суханони Саъдии 

Шерозӣ ва яке аз баландтарин офаридаҳои тамоми адабиёти ҷаҳонӣ 

буда, дараҷаи баланди инсондӯстии Саъдӣ ва сатҳи бисёр баланди 

ҷаҳонбинии ниёгони моро нишон медиҳанд. Ин суханон аз тарафи 

тамоми башар эътироф гашта, ба яке аз шиорҳои баланди инсоният 

табдил ёфтааст ва ҷойи ифтихор аст, ки ин байтҳои Саъдӣ бо забонҳои 

гуногун тарҷума шуда, бар пештоқи бинои Созмони Милали 

Муттаҳид дар Женева (кишвари Швейтсария) бо ҳарфҳои заррин 
навишта шудааст.) 
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Ҳикояти 11 
 

Дарвеше1 мустаҷобуддаъва2 дар Бағдод3 падид омад. Ҳаҷҷоҷи 
Юсуфро4 хабар карданд, бихондаш5 ва гуфт: Дуъои хайре бар ман 

бикун. Гуфт: Худоё, ҷонаш биситон6. Гуфт: аз баҳри Худо, ин чӣ 

дуъост?! Гуфт: Дуъои хайр аст туро ва ҷумла7 мусалмононро. 
Эй забардасти8 зердастозор, 
Гарм то кай бимонад, ин бозор? 

Ба чӣ кор оядат ҷоҳондорӣ9? 

Мурданат беҳ, ки мардумозорӣ. 
  

Маънии баъзе калимаҳо: 

1 - бенаво; дар ин ҷо: шахси поку парҳезгор. 2 - касе, ки дуояш аз 

тарафи Худованд қабул мешавад. 3 - маркази давлати Аббосиён ва 

ҳоло пойтахти Ироқ. 4 - номи ҳокими Ҳиҷоз ва Ироқ, ки бо зулму 

бераҳмии худ дар таърих машҳур аст. 5 - даъват кард, ба ӯ муроҷиат 

намуд. 6 – бигир. 7 – дар ин ҷо: тамоми, ҳамаи. 8 – зӯр, тавоно («забар» 
ба маънои боло аст ва «забардаст» ба маънои дастболо ва 

қудратманд). 9 - подшоҳӣ, сарватмандӣ. 
 

 Бозгӯии маънии ҳикоя: 

Дарвеше…: Боре шахси поку парҳезгоре ба шаҳри Бағдод омад, 

ки мегуфтанд (ӯ шахси бузург ва ба Худованд наздик буда,) дуои ӯ ба 

даргоҳи Худованд қабул мешавад. Вақте ба Ҳаҷҷоҷи Юсуф (ки он вақт 

ҳокими Ироқ буд,) аз омадани чунин шахс хабар доданд, ӯро ба 

наздаш даъват намуд ва гуфт: (Эй дарвеш!) Дар ҳаққи ман дуои хайре 

бикун. Дарвеш дар ҷавоб чунин дуо кард: Эй Худо, ҷони ӯро бигир. 

(яъне, дарвеш дуо кард, ки Ҳаҷҷоҷи Юсуф бимирад.) Ҳаҷҷоҷ аз ин дуои 

дарвеш дар ҳайрат монд ва пурсид: Аз барои Худо, бигӯ чаро чунин 

дуо кардӣ (ва мақсади аз он чист?) Дарвеш дар ҷавоб гуфт: Ин дуо ҳам 

барои ту ва ҳам барои тамоми мусулмонон дуои нек аст. 

(Яъне, агар Худованд ҷони туро бигирад, ҳам худат ва ҳам 

мардуми мусалмони Ироқ фоида мебинанд. Зеро, аз сабабе, ки ту 

золим ҳастӣ ва зулм гуноҳи бузург аст, ҳар рӯзи зинда буданат гуноҳат 

зиёдтар мешавад. Агар ҳоло бимирӣ, ақаллан аз имкони аз ин бештар 

гуноҳ кардан маҳрум мешавӣ ва бо гуноҳи камтар аз дунё меравӣ ва 

дар Қиёмат азоби камтар мекашӣ. Бинобар ин, агар Худованд ҷони 

туро бигирад, ин кор ба фоидаи ту хоҳад буд.  
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Ҳамчунин, аз сабабе, ки мардуми мусулмон аз дасти ту азоби 

зиёд доранд, дар натиҷаи мурдани ту онҳо аз азоби ту халос мешаванд 

ва осуда мегарданд. Бинобар ин, мурдани ту ҳам ба фоидаи худат ва 

ҳам ба фоидаи тамоми мусулмонон аст. Ин аст маънои дуои неки ман 

дар ҳаққи ту).      

Эй забардасти…: Эй шахси қудратманду тавоно, ки зердастони 

худро озор медиҳӣ, (ту гумон накун, ки) ин бозор ҳамеша гарм 

мемонад, яъне гумон мабар, ки ин ҳолат ҳамеша давом мекунад ва ту 

ҳамеша дар сари мансаб мемонӣ, балки рӯзе ин қудратат мегузарад.  

Чун ту ситамгару золим ҳастӣ, ин ҷаҳондориву мансабу қудрат 

ба ту чӣ фоида дорад? (Балки ба зарари туст). Аз ин рӯ, барои ту 

мурдан беҳ аст, ки ҳам худат гуноҳи бештар намекунӣ ва ҳам мардум 
аз дасти ту халос мешавад ва осуда мегардад.) 

(Дар маънои аввал ин байтҳо ба ҳокими золими Ироқ Ҳаҷҷоҷи 

Юсуф  ишорат доранд ва мазмуни аслии ҳикояро хулоса менамоянд, 

аммо масъалаи зулму мардумозорӣ ба ҳар як инсон дахл дорад, ки 

шояд аз тарафи мо дар оила, дар муносибат бо рафиқону ҳамкорон ва 

дар муносибат бо мардуми дигар пеш ояд. Бинобар ин, на танҳо 

мардумозории подшоҳон, балки тамоми намудҳои мардумозорӣ 

гуноҳи бузург ба ҳисоб рафта, ин байтҳо маънои умум барои тамом 

мардумозорон доранд, балки худи ин сифати бадро маҳкум 

менамоянд. Чуноне, ки Ҳофизи Шерозӣ низ фармудааст: 

Май бихур, Мусҳаф бисӯзу, оташ андар Каъба зан, 

Сокини бутхона бошу мардумозорӣ макун. 

Яъне, «шароб хӯрдан», «Қуръонро сӯзондан», «Каъбаро оташ 

задан» ва «бутпараст шудан» гуноҳҳои бузургтарин ба ҳисоб 

мераванд, аммо ҳукми мардумозорӣ аз ҳукми ҳамаи ин гуноҳҳои 

кабира ҳам сахттару бузургтар аст. Яъне, зулм ва мардумозорӣ 

бузургтарин гуноҳ аст ва бояд аз он худдорӣ намоем.)   
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Ҳикояти 19 
 

Овардаанд, ки Анушервони1 одил дар шикоргоҳе сайде кабоб 

карда буд ва намак набуд. Ғуломеро ба русто2 фиристод то намак ҳосил 

кунад. Гуфт: Зинҳор3 то намак ба қимат биситонӣ4 то расме нагардад ва 

деҳ хароб нашавад. Гуфтанд: Ин қадар чӣ халал кунад? Гуфт: Бунёди 

зулм дар ҷаҳон аввал андак будааст ва ба мазиди5 ҳар кас бад-ин 

дараҷа расидааст. 

Агар зи боғи раъийят6 малик хӯрад себе, 

Бароваранд ғуломони ӯ дарахт аз бех. 

Ба панҷ байза,7 ки султон ситам раво дорад, 

Зананд лашкариёнаш ҳазор мурғ ба сих. 
 

Маънии баъзе калимаҳо: 

1 – Хусрави Анушервон, яке аз шоҳони Сосонӣ, ки дар таърих бо 

инсофу адолати худ машҳӯр аст. 2 - деҳа, қишлоқ. 3 – ҳаргиз, ҳӯш дор. 

4 – бигирӣ, бихарӣ. 5 - афзоиш, зиёд ва илова кардан. 6 – мардум, халқ. 

7 – тухм, тухми мурғ.  
 

Бозгӯии маънии ҳикоя:  

Овардаанд, ки…:  Чунин ҳикоят кардаанд, ки рӯзе подшоҳи одил 

Хусрави Анешурвон дар бешае, ки ҷои шикораш буд, сайдеро шикор 
намуда, кабоб кард, вале (барои пухтан ва лаззат додани кабоб) намак 

наёфтанд. Яке аз хизматгоронашро ба деҳаи наздик бифиристод, то аз 

он ҷо намак ёфта биёрад. (Подшоҳ ба он ғулом чунин) фармуд: Ҳушёр 

бош ва фаромӯш макун, ки намакро аз мардум бояд бо нархи худаш 

харида биёрӣ (ва бе пул ва бо зӯр наситонӣ), то ин корат ба расму одат 

табдил нашавад ва дар оянда сабаби фақирии мардум ва вайронии 

деҳа нагардад.  

Ҳамроҳонаш аз Анушервон пурсиданд: Гирифтани ин миқдор 

намак, (ки арзиши зиёде надорад,) барои мардум ва деҳа чӣ зарар 

дорад ва чӣ харобие меорад? Подшоҳ дар ҷавоб гуфт: Оре, асоси зулму 

ситам дар ҷаҳон аввал хеле кам ва андак будааст, вале бо гузашти 

замон ҳар каси золиме ба он андаке илова намудааст ва дар натиҷа 

зулм ба ин дараҷа расидааст.  

(Ҳамин тавр, подшоҳ ва кормандону атрофиёни он бояд аз 

камтарин зулму ноадолатӣ худдорӣ намоянд, зеро андаке зулм сабаби 

одат шудани зулму ситамкорӣ мегардад ва дар натиҷа ба зулму 

ноадолатии бузург табдил мешавад, ки он сабаби сияҳрӯзю бадбахтии 
мардум ва вайронии кишвар мегардад.) 

Агар зи боғи…: Агар подшоҳ аз боғи мардум ҳатто як себро (бе 

иҷозати соҳиби боғ ва бе додани пули себ) гирифта бихӯрад, ғуломону 

атрофиёни ӯ (аз ин амали шоҳ пайравӣ карда, ҳамаи себҳои боғро 
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ғорат мекунанд ва ҳатто ) дарахтонашро аз беху реша канда мебаранд. 

Ё агар, шоҳ ҳатто чор-панҷ тухмро, (ки арзиши бисёр кам дорад,) аз 

мардум бо зӯрӣ ва бе пул бигирад, сарбозону зердастонаш (бо пайравӣ 

аз зулми андаки шоҳ зулмҳои бештар мекунанд ва на танҳо тухм, 

балки) ҳазорон мурғи мардумро ҳам ғорат карда, ба сихи кабоб 

мекашанд. (Пас, агар подшоҳ ҳатто андаке зулм бикунад, дар ҳақиқат 

вай пояи зулму ситамро мегузорад ва роҳи зулмро барои дигарон 

мекушояд ва зулму ноадолатӣ ҳамаи кишварро фаро мегирад.)  
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Ҳикояти 27 
 

Яке дар санъати1 куштӣ гирифтан2 сар омада буд3, чунон, ки 

сесаду шаст банди фохир4 бидонистӣ ва ҳар рӯз ба навъе аз он куштӣ 

гирифтӣ. Магар5 гӯшаи хотираш6 бо ҷамоли7 яке аз шогирдон майле 

дошт. Сесаду панҷоҳу нӯҳ банд вайро даромӯхт,8  магар як банд, ки дар 

таълими он дафъ андохтӣ9 ва таҳовун кардӣ.10 Филҷумла,11 писар дар 

қувват ва санъат сар омад12 ва касро бо ӯ маҷоли13 муқовимат14 набуд, 

то ба ҳадде, ки пеши малики15 вақт гуфта буд: Устодро фазилате,16 ки 

бар ман аст, аз рӯи бузургист ва ҳаққи тарбият, вагарна ба қувват аз ӯ 

камтар нестам ва ба санъат бо ӯ баробарам.  
Маликро ин тарки адаб17 нописанд омад.18 Бифармуд, то 

мусориъат кунанд.19 Мақоме муттасеъ20 тартиб карданд ва аркони21 

давлат ва аъёни22 ҳазрат23 ва зӯроварони24 иқлим25 гирд омаданд. Писар 

чун пили маст даромад ба садамате,26 ки агар кӯҳи оҳанин будӣ, аз ҷой 

бикандӣ. Устод донист, ки ҷавон аз ӯ бақувваттар аст, ба он як банди 

ғариб,27 ки аз вай ниҳон дошта буд, бо ӯ даровехт.28 Писар дафъи29 он 
надонист, ба сар баромад.30 Устод аз заминаш бардошт, ба болои сар 

бурд ва фурӯ куфт.31 Ғирев32 аз халқ баромад.  
Малик фармуд устодро неъмату хилъат33 доданд ва писарро 

заҷру34 маломат карданд, ки бо парваронандаи35 худ даъво кардӣ36 ва ба 

сар набурдӣ.37 Гуфт: Эй Худованд, ба зӯроварӣ бар ман даст наёфт,38 

балки маро аз илми куштӣ дақиқае39 монда буд ва аз ман дареғ медошт. 

Имрӯз бад-он дақиқа бар ман даст ёфт. Гуфт: Аз баҳри чунин рӯзе, 

нигоҳ медоштам, ки ҳукамо40 гуфтаанд: Дӯстро чандон қувват мадеҳ, 

ки агар душман гардад бар ту ғолиб шавад. Нашнидаӣ, ки чӣ гуфт он 

ки аз парвардаи41 хеш ҷафо42 дид: 
Ё вафо худ набуд дар олам, 
Ё магар кас дар ин замона накард. 

 Кас наёмӯхт илми тир43 аз ман, 

Ки маро оқибат нишона накард. 
 

Маънии баъзе калимаҳо: 
1 – ҳунар, соҳа. 2 – ғӯштин, гӯштигирӣ. 3 – устод шуда буд, беҳтарин гашта буд. 4 – усулҳои 

олӣ, роҳҳои беҳтарини мубориза дар гуштӣ. 5 – бо амри тақдир, чунон буд, ки. 6 – дилаш, 

хоҳишаш. 7 – ҳунар, истеъдод. 8 – ёд дод, омӯхт. 9 – дер мекард, имрӯзу фардо мекард. 10 – сустӣ 

менамуд, саросема намешуд. 11 – хулоса, кӯтоҳи сухан ин, ки … 12 – беҳтарин шуд, аввалин шуд. 13 

– имкон, қувват. 14 – мусобиқа, мубориза, қувваозмоӣ. 15 – подшоҳи он замон. 16 – бартарӣ, 

бузургӣ. 17 – беадабӣ, беҳаёӣ. 18 – хуш намомад, маъқул нашуд. 19 – мусобиқа ташкил кунанд, 

гӯштин гиранд. 20 – ҷойе васеъ, майдоне кушод. 21 – ҷамъи рукн –сутунҳо, яъне шахсони муҳимми 

давлат, бузургон. 22 – наздикони подшоҳ, бузургон. 23 – даргоҳ, боргоҳ. 24 – паҳлавонон, 

зӯрмандон. 25 – сарзамин, мамлакат. 26 – ҳайбат, зарба. 27 – ношинос; аҷоиб. 28 – ҳуҷум кард, 

гӯштин гириф. 29 – рад кардан, дур кардан. 30 – сарнагун шуд, бо сар ба замин уфтод. 31 – ба поён 

андохт, зад. 32 - доду фарёд, 33 – ҷома, ҷоиза, тӯҳфа (расми подшоҳон ин буд, ки ҳамроҳи ҳадяҳои 

дигар ба ғолибон ҳатман як ҷомаи зарбофти гаронбаҳо низ медоданд ва ибораи «хилъат додан» 
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умуман ба маънои ҳадя ва ҷоиза додан аст.) 34 – аз худ дур кард, маломат кард. 35 – устод, 

мураббӣ. 36 – баҳс кардӣ, даъвои баробарӣ кардӣ. 37 – аз ӯҳдааш набаромадӣ, натавонистӣ. 38 – 

ғолиб нашуд, дастболо нашуд. 39 – ҳиллаи дақиқе, як роҳи дақиқи мубориза дар гуштин. 40 – 

ҷамъи ҳаким: донишмандон, хирадмандон. 41 – шогирд, тарбиятёфта. 42 – ҷабр, бевафоӣ. 43 – 

маҳорати тирандозӣ.  

 

Бозгӯии маънии ҳикоя: 

Яке дар…: Паҳлавоне дар фанни гӯштингирӣ ба дараҷаи устод 

комил расида буд ва то ҳадде рафта буд, ки сесаду шаст фанну қоидаи 

гӯштингириро медонист ва ҳар рӯз бо истифода аз яке аз ин равишҳо 

гӯштин мегирифт (ва касе ӯро мағлуб карда наметавонист). Бо ҳукми 

тақдир, намуд ва маҳорату истеъдоди яке аз шогирдонаш ба ӯ писанд 

омада буд. (Он мураббӣ ин шогирди боистеъдоди худро зери тарбия 

гирифта), ба ӯ сесаду панҷоҳу нӯҳ ҳилла ва фанни гӯштингириро 

омӯхт, аммо як ҳиллаи дигар монда буд, ки устод омӯхтани онро ба 

вақти дигар мегузошт ва барои ёд додани он шитоб намекард. 

Ҳамин тавр, он шогирди ҷавон аз назари қуввату маҳорати 

гӯштингирӣ комил шуд ва ҳеҷ кас бо ӯ имкон ва ғайрати зӯрозмоӣ 

надошт. (Писар, ки бо сабаби ҷавонӣ ва камии таҷрибааш мағрур 

гашта буд), рӯзе дар ҳузури подшоҳи он замон чунин гуфт: Устод аз 

ман ҳамин қадар бартарӣ дорад, ки калонсолтар аст ва ҳаққи устодӣ 

дорад (ва фақат бо ҳамин сабаб ман ӯро эҳтиром мекунам,) вагарна, 

ман аз рӯи қувва аз устод ҳеҷ камӣ надорам ва аз рӯи ҳунари 

гуштингирӣ ман ҳам бо ӯ баробар мебошам.  

Маликро…: Чунин беадабии (шогирди ҷавон) ба подшоҳ писанд 

наомад ва фармон дод, ки (он устод ва он шогирд бо ҳам) қувваозмоӣ 

кунанд. Майдони васееро (барои гӯштин) омода карданд, ки дар он 

тамоми шахсиятҳои муҳимми давлат, бузургони дарбор ва 

паҳлавонони кишвар (барои тамошои ин мусобиқа) ҷамъ омаданд. 

Ҷавон ҳамчун фили маст ба майдон даромад ва чунон ҳайбате дошт, ки 

гумон мекардӣ, агар кӯҳи оҳанине дар пешаш бошад, аз бех меканад. 

Устоди ботаҷриба фаҳмид, ки ҷавон нисбат ба ӯ бақувваттар аст, аз ин 

рӯ, бо истифода аз ҳамон фанне, ки то имрӯз аз он шогирд пинҳон 

дошта буд, бо ӯ гӯштин гирифт. Он писари ҷавон, ки ҷавоби ин усули 

устодро намедонист, мағлуб гашта ба замин афтид. Устод он ҷавонро 

аз замин бардошта болои сараш бурд ва аз он баландӣ ба пойин кӯфт. 

(Бо дидани ин ҳунари устод) фарёди хушҳолӣ ва офарингӯии мардум 
баланд шуд.  

Малик фармуд…: Бо фармони подшоҳ ба устод молу ҷомаву 

ҷоиза доданд ва ҷавони (мағруру мағлубро) сарзаниш намуда, аз он ҷо 

дур ронданд, ки ту бо устоду мураббии худ даъво кардӣ (ва аз беадабӣ 

бо ӯ сарбасар шудӣ) ва шикаст хӯрдӣ. Шогирд (ба подшоҳ муроҷиат 

намуда) гуфт: Эй Сарвар (ва подшоҳи бузургвор), устод маро бо қувва 

ва зӯрӣ мағлуб накардааст, балки аз ҳиллаву фанҳои гӯштин яке боқӣ 

монда буд, ки устод онро ба ман омӯзиш намедод. Имрӯз маҳз бо 
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ҳамон равиши (барои ман ношинос) ӯ тавонист, ки бар ман ғолиб ояд 

(вагарна ман дар қувват аз ӯ кам нестам). Устод дар ҷавоб гуфт: Ман 

ин фанро барои чунин рӯзе ба ӯ наомӯхтам, зеро донишмандон чунин 

гуфтаанд: Дӯстатро бисёр қувват надеҳ, ки агар дар оянда бо ту 

душман шавад, ба ту ғолиб меояд. (Зеро ӯ ҳамаи сирру асрори туро 

медонад ва ҷойҳои сустию заифии туро мешиносад ва нисбат ба 

душмани бегона ба ту осонтар ғалаба мекунад.) 

Нашнидаӣ, ки…:  Оё нашунидаӣ, ки шахсе, ки аз шогирди худаш 

бевафоию бемеҳрӣ дидааст, чунин мегӯяд: 

(Вақте носипосию бемеҳрии дӯстону шогирдонамро мебинам, 

беихтиёр чунин меандешам, ки) ё дар ин олам аз аввал меҳру вафо 

вуҷуд надоштааст, ё шояд дар аввал будаасту дар замони мо аз байн 

рафтааст ва касе ба касе меҳру вафо надорад.  

(Зеро, таҷрибаи тӯлонии устодӣ нишон дод, ки) ба ҳар касе илми 

тирандозиро таълим додам, дар охир (вақте тамоми ҳунари 

нишонзанию тирандозиро омӯхт,) худи маро нишон гирифт ва ба 

тарафи худи ман тир андохт. (Яъне гарчӣ бо заҳмати зиёд шогирдонро 

ба камол расонидам, боз ҳам аз тарафи онҳо ҷафову бемеҳрӣ дидам.) 
 

Ин ҳикояти шариф чанд нуктаи зариф дорад, ки бояд ба он 

таваҷҷуҳ шавад:  

Аввал, адаб ва қоидаи шогирдӣ ин аст, ки бояд ҳаргиз ба устод ва 

мураббии худ даъво накунӣ ва бо ӯ сарбасар нашавӣ. Шояд шогирд 

дар оянда аз устод дар илму дар қувват гузарад, аммо одоби инсонӣ ва 

шогирдӣ ин аст, ки ҳамеша ба устод ва парврандаи худ эҳтиром 

гузорад ва ӯро гиромӣ дорад. Зеро шогирд ба ҳар мақоме, ки нарасад, 

дар он саҳми устод ва натиҷаи заҳматҳои аввалии устод низ ҳаст ва бе 

устод ӯ ба ҷое намерасид: 

Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор, 

Шавад тира аз бехирад рӯзгор. 

Дуюм, шогирди ҷавон бояд ҳамеша дар ёд дошта бошад, ки 

таҷрибаи устод бештар аст ва ҳатман устод чизҳоеро медонад, ки 

шогирд намедонад. Аз ин рӯ, бояд ҷавон аз сари ғурури ҷавонӣ 

нисбати устодони ботаҷриба, пирони хирадманд ва умуман, инсонҳои 

рӯзгордида беэҳтиромӣ накунад, зеро онҳо агар бо қувват аз ҷавон 

камтар бошанд, бо ҳиллаву таҷриба аз ҷавон болотаранд ва агар 

ҷавонро бо қувват мағлуб карда натавонанд, бо ақлу таҷрибаву 

тадбир мағлуб мекунанд: 

Қомати хамгаштаи пирон нишони марг нест, 

Як камон сад тирро дар хок пинҳон мекунад.  
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Ҳикояти 37 
 

Яке мужда овард1 пеши Анӯшервони одил,2 ки: Худой Таъоло3 

фалон душманат бардошт.4 Гуфт: Ҳеҷ шунидӣ, ки маро фурӯ гузошт?!5 

Агар бимурд аду,6 ҷои шодмонӣ нест, 

Ки зиндагонии мо низ ҷовидонӣ7 нест. 
 

Маънии баъзе калимаҳо:  
1 – хабар, хабари хуш, навид. 2 – «одил» сифати машҳур ва лақаби Хусрави Анӯшервон. 3 – 

боло, бузургвор. 4 - дар ин ҷо: аз байн бурд, ҷонашро гирифт. 5 - дар ин ҷо: боқӣ гузошт, зинда 

монд.  6 – душман. 7 – доимӣ, беохир. 

 

Бозгӯии маънии ҳикоя: 

Яке…: Яке аз зердастони шоҳи сосонӣ Анӯшервони одил, ба ӯ 

хабар овард, ки (эй подшоҳ, хуш бош ва шодӣ намой, ки) Худованди 

бузургвор ҷони фалон душмани туро гирифт ва ӯро аз миён бардошт. 

(Анӯшервон аз шунидани ин хабар изҳори хушҳолӣ накарда, бо 

андеша) чунин гуфт: (Хабари марги душмани моро шунидӣ, аммо 

магар инро нашунидӣ, ки Худовнад) маро боқӣ гузошт? (Яъне, аз 

шунидани марги душмани худ шодӣ макунед, балки аз он шод бошед, 
ки ин дафъа марг навбати Шумо набудааст ва низ бар ин андеша 
намоед, ки навбати Шумо низ мерасад, зеро касе аз марг эмин 
намемонад.)    

Агар…: Агар душмани мо аз дунё гузарад, ин хабар ҷойи 

хурсандию шодӣ нест, (зеро бояд инро низ дар ёд дошта бошем, ки)  

зиндагонии мо низ абадӣ ва ҷовидонӣ нест. (Яъне, рӯзе мерасад, ки мо 

низ ҳатман маргро мечашем ва аз дунё меравем. Чуноне, ки гуфтаанд: 

Эй дӯст бар ҷанозаи душман чу бигзарӣ, 

Ғарра машав, ки бар ту ҳам ин моҷаро равад.) 
 
 
 

 


