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МУКАДДИМА
Китоби дарсие, ки дар даст доред, зиёда аз панчуним
карнро дар бар мегирад: аз ибтидои асри IX - ба сари
хокимият омадани сулолаи Тохириён (821-873), то миёнаи
асри XIV - сохиби тахт шудани хонадони Темурихо (1370
1507).
Шумо хангоми мутолиаи китоби дарсй бо мехнат ва
тарзи зиндагии ачдоди дар ин асрхо хаёт ба cap бурда
шинос мешавед. Мефахмед, ки чй тавр халки мехнаткаши
точик ба мукобили ачнабиён мубориза бурда, барои озодй
шуришхо бардоштааст.
Дар тули ин асрхо олимон, адибон, муаррихони
гузаштаи мо садхо китоб таълиф намудаанд, вале
аксарияти халкамон аз онхо бахра набурдаанд, чунки
«Таърихи халки точик» то солхои охир, аниктараш то соли
1989 дар мактабхои чумхуриамон хамчун фанни алохида
омухта намешуд. Акнун ин фан аз синфи 5 cap карда то
синфи 11 хеле пурра (назар ба гузашта) омухта мешавад.
Хонандаро дар рухияи бехтарин хислатхои инсонйнакукорй, озодихохй, сулхпарварй, мехнатдустй, ватанхохй, хурмату эхтироми миллатхои дигар тарбия мекунад.
Мардуми точик хеч гох дар таърихи чандинхазорсолаи
худ ба мукобили халкхои дигар, барои забти замини бегона
начангидааст. Точикон танхо сарзамин, шараф ва номи
худро аз ачнабиён хифз намудаанд.
Шумо тавассути ин китоб бо таърихи таъсис ёфтани
давлатхои точикон - Тохириён, Саффориён, Сомониён,
Гуриён, Мулуки Курти Х,ирот, Сарбадорон ва завол
ёфтани онхо шинос мешавед. Инчунин дар якчоягй
таърихи давлатхои ^арахониён, Газнавиён, Салчукиён,
Хоразмшохиён ва истилои мугулхоро, то замони ба сари
хокимият омадани сулолаи Темурихо (соли 1370) меомузед.
Шумо хохед донист, ки дар давраи вучудияти давлати
мутамаркази пуриктидори точикон - Сомониён (875-999)
савияи тамоми чабхахои хаёти мардуми точик, махсусан
адабиёту таърих ва фарханг ба пояи баланд расид, раванди
ташаккули халки точик пурра анчом ёфт, давлати он ба
вучуд омад, маданияти моддию маънавии халк инкишоф
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ёфт. Ин давраи инкишофи шахрхои кадимии Ш аркБухоро, Самарканд, Марв, Нишопур, Х,ирот, Балх, Хучанд,
Бунчикат, Хулбук ва гайра буд. Аз байни точикон
фарзандони баруманду мутафаккирони оламшумул, аз
чумла Абуабдуллох Рудакй, Носири Хусрав, Абуалй ибни
Сино, Абулкосими Фирдавсй ва дигарон баромаданд, ки
бо асархои безаволи худ ба хазинаи тамаддуни чахон
хиссаи арзанда гузоштаанд. Инчунин шумо бо кахрамонию
муборизахои озодихохонаи фарзандони далеру шучои
миллати точик бар зидди истилогарони ачнабй шинос
хохед шуд.
Дар чанд соли охир, хусусан ба муносибати 1100солагии давлати Сомониён, бисёр китобхои нав дастраси
хонанда гардиданд. Яке аз ин китобхо Хрестоматияи
«Давлатдории точикон дар асрхои IX-XIV» мебошад, ки
мураттиб ва мухаккики он Нурмухаммади Амиршохй аст.
Илова бар ин хангоми мутолиаи «Таърихи халки
точик» шумо бо баъзе муаррихони машхури гузашта
шинос мешавед ва аз эчодиёти онхо - китобхои таърихй
порчахо кироат хохед кард. Ба чуз Абучаъфар Табарй ва
Абубакри Наршахй, ки барои шумо то андозае шиносанд,
боз бо эчодиёти бисёр муаррихони забардаст, аз чумла
Абусаид Махмуди Гардезй, Абуалй Х,асан ибни Алии Тусй,
ки бо номи Низомулмулки Тусй машхур аст, Байхакй
Абулфазл Мухаммад, Алоуддин Атомалики Чувайнй,
Рашидуддин Фазлуллохи Х,амадонй, Низомии Арузии
Самаркандй, Минхоч Сирочи Чузчонй, Сайфии Хдравй ва
дигарон шинос мешавед.
Барои маълумоти фаровонтар гирифтани хонандагон
дар бораи давлатдории точикон боби "Давлатхои точикон
дар асрхои XI-XIV" алохида ва васеътар дода шуда, аз
хронология сарфи назар шудааст.
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БОБИ I
РАХ,ОИ АЗ ХИЛОФАТИ АРАБ
§1. ОГОЗИ МУБОРИЗАИ ХАЛКИ ТО^ИК БАРОИ
ХАЛОСИ АЗ ИСТИЛОИ АРАБ
Авчи харакатхои зидди хилофат. Х,ануз аз аввали
хокимияти сулолаи Умавиён (661) гуруххои алохида зидди
сиёсати давлатдории онхо баромаданд. Ахволи мардуми
захматкаш, хусусан кишоварзону пешаварон, сол аз сол
бад мешуд. Х,амаи ин боиси шуришхои пай дар пай
мегардид. Ошуби калонтарин, ки яке аз сабабхои асосии
бархам хурдани сулолаи Умавиён гардид, шуриши
Абумуслим буд. Дар натича сулолаи Аббосиён хокимиятро
соли 750 ба даст даровард, вале аз ин ахволи мардуми
захматкаш бехтар не, балки бадтар гардид. Сулолаи нав
ваъдахои худро фаромуш кард.
Аббосиён андозро зиёд карда, хатто баъзе солхо аз
кишоварзон ду маротиба андоз меситониданд. Аз
заминхои лалмй ними хосил ва аз заминхои обй аз чоряк то
сеяки хосил ба хазинаи Аббосиён медаромад. Ин буд, ки
шуришхои мардуми камбагал дар замони салтанати
Аббосиён афзуданд ва онхо пояи давлатро заиф
гардонданд. Калонтарини онхо шуриши Синдбоди Муг
(соли 755) дар Хуросон ва исёни Муканнаъ (соли 776) дар
Мовароуннахр буданд.
Аз охири асри VIII заифии хилофати араб аён шудан
гирифт. Бисёр ашрофони махаллй аз ин истифода бурда,
худро мустакил мешумурданд ва хатто лашкари алохида
нигох медоштанд. Х,амаи ин шаходат медод, ки арабхо ба
воситаи кувваи лашкар дигар мамлакатро идора карда
наметавонанд. Рохи дигар ёфтан даркор буд. Чунин рохро
арабхо ба воситаи чалб намудани ашрофи махаллй ба
идораи давлат ёфтанй шуданд. Онхо бо ин рафторашон
мехостанд дар мавридхои зарурй барои пахш намудани
шуришхои халкй ашрофи сохибмартабаи махаллиро
истифода баранд.
Х,укмронии хонадони Аббосиён дар замони халифахо
Мансур (754-775), Махдй (775-785), Хррунаррашид (7805

809) ва Маъмун (813-833) ба авчи тараккиёти худ расид.
Аммо хокимияти Аббосиён дар охири асри VIII тадричан
ру ба инкироз ниход ва музофотхои алохида аз тобеъияти
он баромаданд. Бо вучуди ин хокимони махаллй хануз
барои пур кардани хазинаи хилофат андоз чамъ мекарданд
ва таъмини лашкар ба зиммаи мардуми камбагали махаллй
буд. Тамоми замин мулки хусусии халифа хисоб мешуд.
Онхо заминро ба хешовандон ва одамони содики худ
таксим карда медоданд. Дар ахди Аббосиён замин
бойгарии асосй буда, онро акнун ба одамони харбй ва
ашроф медоданд. Чунин замин ба забони арабй «иктаъ»
(китъа, пора) ном дошт ва сохиби онро иктаъдор
меномиданд. Ду шакли иктаъ вучуд дошт: иктаи тамлик
(заминро ба ихтиёри касе додан) ва иктаи ичора. Иктаи
тамлик аз хисоби заминхои бекорхобида ба муддати се сол
ичора дода мешуд ва сохиби замин ба давлат андоз медод.
Иктаи ичора хамчун тухфа ба одамони харбй ва
гайрихарбй (ашроф) ба чои маош дода мешуд. Баробари
тараккиёти чамъият мохияти иктаъ хам тагйир меёфт.
Дар натича синфи феодалон ба вучуд омад ва онхо
кишоварзонро дар итоати худ нигох медоштанд.
Дар Осиёи Марказй кишоварзй бо обёрй сахт вобаста
буд. Бо амри халифа мехнати хазорон дехконони камбагал
дар сохтмони каналхои обёрй истифода бурда мешуд. Дам
каналхо ва хам сарбандхои об аз они халифа ва феодалони
калон буданд. Кишоварз барои заминашро обшор намудан
андоз медод.
Шумораи гуломон дар хилофат нихоят бисёр буд ва
онхоро дар корхои вазнин истифода мебурданд. Масалан,
гуломон дар конхо кор мекарданд, ботлокзорхоро
мехушконданд, бинохою кушкхо месохтанд ва дар чангхои
шадид дар сафи пеш мечангиданд.
Аз аввали асри IX раванди инкироз ва парокандашавии давлати Аббосиён пурзур гардид.
Бисёр мамлакатхо ва сарзаминхои алохидаи тобеъи
хилофати араб, аз чумла Миср, Мовароуннахру Хуросон аз
хайати хилофати араб баромада, истиклолият ба даст
дароварданд. Нихоят, дар Мовароуннахру Хуросон давлатхои нави махаллии феодалй, аз чумла давлатхои
Тохириён, Саффориён ва Сомониён таъсис ёфтанд.
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Дар натичаи шуришхои пайвастаи мардуми захматкаш
ва пурзур шудани мустакилияти хокимони махаллй
хилофати араб инкироз ёфт.
Шуриши соли 806 ва ахамияти он. Баъд аз Осиёи
Марказиро забт намудани арабхо шуришхои халкй пай дар
пай сар мезаданд. Соли 806 бо сардории Рофеъ ибни Лайс
дар Самарканд шуриши нав ба амал омад. Худи Рофеъ
лашкаркаши араб буд. Рофеъ ибни Лайс нагз медонист, ки
ахолии махаллй аз зулму бедодгарихои арабхо ба дод
омадааст ва аз ин хеле мохирона истифода бурд. У ба
кушишу харакати мардуми махаллй, хусусан чавонон такя
намуда, ба кушки хокими Самарканд хучум кард ва
хокимро ба катл расонда, шахрро ба даст даровард.
Шуриш ба зудй Самарканд, Бухоро, Хучанд, Истаравшан,
Хатлон, Хоразм, Фаргона, Балх, Тахористон, Насаф ва
дигар шахру нохияхоро фаро гирифт. Рофеъ бародарашро
хокими Бухоро таъйин кард.
Дар байни шуришчиён тарафдорони Муканнаъсафедчомагон бисёр буданд. Муборизаи диловаронаи
шуришчиёни Чоч (Тошканд) намунаи ибрат буд.
Аксарияти шуришчиёни ин шахр иштирокчиёни исёни
Муканнаъ буданд. Х,окими Чоч муборизи фаъоли зидди
арабхо хисоб меёфт ва яке аз аввалинхо шуда бо дастаи
чанговарони худ ба ёрии Рофеъ ибни Лайс ба Самарканд
омад. Дар ин вакт шуришчиёни Насаф аз Рофеъ кумак
талабиданд ва дастаи чанговарони аз Чоч омада ба ёрии
насафиён равон шуд. Ба шуришчиён туркони бодиянишин
мадад мерасонданд.
Халифаи араб Хррунаррашид барои фуру нишондани
шуриш бо лашкари зиёд ба Тус (Машхад) омад, вале соли
809 дар он чо вафот кард ва ба тахт писараш Маъмун
нишаст. Маъмун назар ба халифахои пешина нисбатан
адолатпарвар буд. У дар идоракунии давлат бештар ба
ашрофи махаллй такя мекард. Баъд аз байни ашрофи
махаллй бисёр ходимони намоёни давлатй ва лашкаркашон
баромаданд. Хусусан хонадонхои Бармакиён ва Сомониён
хеле нуфуз пайдо карданд ва намояндагони онхо то ба
вазифахои вазирй расиданд.
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Дар хайати лашкаре, ки халифа Маъмун барои фуру
нишондани шуриши Рофеъ ибни Лайс ба Самарканд
фиристода буд, Асад ибни Сомон (писари Сомонхудот асосгузори хонадони Сомониён) бо чор писараш
мечангиданд. Дар ин асно рохбари шуриш Рофеъ ибни
Лайс ба шуришчиён хиёнат карда, ба тарафи душман
гузашт ва соли 810 шуриш фуру нишонда шуд. Баъд аз ин
хам хар сари чанд вакт дар Сугд, Истаравшан ва Фаргона
шуришхо сар мезаданд. Ин шуришхо гувохи он буданд, ки
арабхо дар Осиёи Марказй факат бо кувваи силох хукм
меронанд.
Кувват гирифтапи ашрофи махаллй. Бармакиён. Аз
давраи гасби Осиёи Марказй аз тарафи арабхо шуришхои
халкй муттасил ба вукуъ меомаданд. Халифахои араб,
чунон ки дар боло ёдовар шудем, барои пахш кардани ин
шуришхо аз нимаи дуюми асри VIII сар карда ашрофи
махаллиро бо хар рох истифода мебурданд.
Дар байни хонадонхои бонуфузи хамон давра
хонадони Бармакиён аз хар чихат фарк мекард. Бармакихо
аз точикони Балх буда, барои аз зулми арабхо озод шудан
хизмати босазое кардаанд. Ин сулола фаъолияти сиёсии
худро аввал хамчун саркохини дайр (монастири буддой)
сар кардаанд ва минбаъд, чунон ки сарчашмахо гувохй
медиханд, хануз дар давраи салтанати Сосониён (224-651)
вазифахои баланди давлатиро сохиб шуданд. Онхо дар
замони истилои арабхо низ мансабдорони давлат хисоб
меёфтанд. Яке аз Бармакиёни машхур писари БармакХолид (705-781) сардори девони лашкару хироч, вазир ва
хокими Табаристон (яке аз музофотхои таърихии Эрон)
буд. Вай дар сохтмони шахри Багдод ширкат варзидааст.
Писари Холид - Яхё мураббии шохзода Дорунаррашид
буд ва бисёр вазифахои баланди замонашро ба ухда дошт.
Аз байни хонадони Бармакиён шахсони маъруфу
донишманд ва сиёсатмадорони машхур ба камол расида,
дар ободонии Хуросону Мовароуннахр хиссаи арзанда
гузоштаанд.
Бармакихо 50 сол дар идорахои гуногуни хилофати
араб хизмат карда, хукм рондаанд. Нихоят, халифа
Дорунаррашид аз нуфузу эътибори афзудаистодаи ин
хонадон ба вохима афтода, барои ба катл расондани ин
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хонадон амр кард. Дар натича бисёр одамони машхури ин
сулола кушта шуданд. Сарнавишти хонадони Бармакиён ба
таври фочиавй анчом ёфт. Соли 803 намоядаи Бармакиён
Чдъфар кушта шуд. Яхё ва се писари у - Фазл, Мухаммад
ва Мусо дар зиндон ба катл расонида шуданд. Ин фочиа
дар таърих бо номи «Накбати Бармакихо», яъне бадбахтии
Бармакихо машхур аст. Бо вучуди кушта шудани бисёр
намояндагони ин хонадон чанде аз онхо минбаъд дар
замони хукмронии сулолахои Сомониён ба мартабахои
баланд сохиб шуданд. Масалан, дар ахди Сомониён
Мухаммади Бармакй вазир буд ва Дасани Бармакй дар
замони Газнавиён мартабаи баландро сохибй мекард.
Савол ва супориш
1. Сабабхои инкирози давлати Аббосиён кадомхоянд?
2. Ахволи мардуми захматкаш дар давраи хукмронии
Аббосиён чй хел буд?
3. Кадом шаклхои иктаъ амал мекарданд?
4. Мехнати гуломонро дар кадом корхо истифода
мебурданд?
5. Кадом давлату сарзаминхо аз тобеияти хилофати
араб баромаданд?
6. Дар Мовароуннахру Хуросон кадом давлатхо таъсис
ёфтанд?
7. Дар бораи шуриши соли 806 накл кунед.
8. Бармакихо кихо буданд? Чаро халифа аз нуфузи ин
хонадон ба тахлука афтод?
9. Сарнавишти хонадони Бармакиён чй тавр анчом ёфт?
§ 2. ДАВЛАТИ ТОДИРИЁН
Давлати Тохириён дар асри IX дар Хуросон таъсис
ёфтааст. Асосгузори ин сулола Тохир ибни Дусайн аз
ашрофзодагони точики шахри кадими Пушанги Дирот
мебошад. Ин давлат бо вучуди муддати кутохи таърихй
(821-873) вучуд доштан, дар сарнавишти таърихии
мардуми Хуросону Мовароуннахр барои аз зулму
бедодгарихои ачнабиён озод шудани
он ва таъсис
намудани давлати мустакили махаллй хизмати бузург
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Давлати Тохириён

кардааст. Берахмихои дар хакки хонадони Бармакихо
кардаи Аббосиён хам пеши рохи мардуми махаллиро
гирифта натавонист. Намояндаи Тохириён Тохир ибни
Дусайн яке аз музофотхои Диротро идора мекард. Вай
хамчун лашкаркаши боистеъдод ва сиёсатмадори мохир
дар дарбори халифаи араб - Маъмун сохиби обруву
шухрат мешавад. Вакте ки соли 811 дар байни ду бародар писарони Дорунаррашид - Амин ва Маъмун барои тахт
чанг мешавад, Тохир ибни Дусайн лашкари Маъмунро
сарварй намуда, галабаи комил ба даст медарорад. У соли
818 шахри Багдодро гасб намуда, барои ба сари тахт
омадани Маъмун хизмати бузург мекунад. Маъмун хам
некихои Тохир ибни Дусайнро кадрдонй карда, уро аввал
хокими Алчазира (шимоли Байнаннахрайн) ва баъд
фармондехи куввахои харбии пойтахти хилофат - шахри
Багдод, сардори девони андоз дар Ирок таъйин менамояд.
Соли 821 Тохир ибни Дусайн волии Хуросону
Мовароуннахр таъйин мешавад ва дигар ба хилофати араб
итоат намекунад. Мувофики фармони Тохир хангоми
хутбаи намози чумъа дигар номи халифаро ба забон
намегирифтанд. Ин маънои канда шудани робита бо
Багдодро дошт. Тохир ибни Дусайн соли 822 вафот кард.
Акидае вучуд дорад, ки уро захр дода куштаанд. Бо вучуди
он ки баъди вафоти Тохир ибни Дусайн дар байни
Тохириён ва халифа нохушие ба миён омад, халифа
мачбуран писари Тохир - Талхаро ба тахт (822) шинонд.
Акнун давлат на аз Багдод, чунон ки дар замони Тохир
буд, балки аз Нишопур идора карда мешуд. Кариб тамоми
корхои давлатй дар дасти Тохириён буданд, аммо андозу
хирочи солона ба хазинаи халифа - ба Багдод фиристода
мешуд ва баъзан сипохиёни Тохириён дар лашкаркашихои
халифа мечангиданд.
Талха шуриши дар Сиистон ба амал омадаро саркуб
намуд. Баъд аз вафоти Талха Абдуллох ибни Тохир (828
844) бо амри халифа Маъмун сохиби тахт шуд. Абдуллох
яке аз лашкаркашони машхур буд. У дар гасб намудани
Мисру Искандария корнамоихо нишон дод, онхоро ба
каламрави хилофат хамрох кард. Абдуллох ибни Тохир бо
диловариву накукорй сохиби шухрат гардид. Соли_834-835
музофоти Сиистонро хушксолй фаро гирифт. У барои
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начот додани мардум аз хазинаи давлат сесад хазор дирам
чудо кард.
Абдуллох ба худсариву бедодгарихои ашрофи махаллй
зарбаи сахт зад. Дар корхои давлатдорй ба рухониёни
ислом такя менамуд. Худаш мисли падараш шоир буд. Вай
бо хар восита мекушид, ки зулму фишори заминдорон
нисбат ба барзгарон кам шавад. У фармони махсус
бароварда, ахволи барзгаронро кадре ба сомон овард.
Баъди Абдуллох писараш Тохири II _(844-862) ба сари
кудрат омад. Вай соли 862 вафот кард. У аз падараш бисёр
корхои давлатдориро омухта буд. Давраи салтанати
падару писар давраи нашъунамои фарханги мардуми
эронинажод махсуб мешавад. Дар мамлакат нисбатан
тартибу интизом чорй гардида, кишоварзй ва хунармандй
ривоч меёбанд, зулму худсарихои ашрофу феодалон кадре
суст мешавад ва илму маданият пеш меравад.
Аз чихати сиёсат душмани асосии Тохириён хилофати
Аббосй буд ва худи онхо ба хамон вилоятхое такя
мекарданд, ки аксари ахолиашон форсизабон буданд. Махз
аз хамин сабаб Тохириён ба адибон, шоирон, хусусан ба
пайравони чараёни мухолиф (оппозитсия) - шуубихо
рухсат доданд, ки оид ба таърихи пеш аз дини ислом,
мардуми эронинажод асархо офаранд, кахрамонону
подшохони пешинаро васфу ситоиш кунанд ва онхоро бо
арбобони замони Тохириён киёс намоянд.
Катъи назар аз ин, ахволи мардуми захматкаш, хусусан
кишоварзону хунармандон, токатфарсо буд. Андозхои
сершумор бори гароне буданд бар души ахолй. Дамаи ин
боиси норозигии мардуми захматкаш мегардид. Дар
натича ошубу шуришхо паси хам сар мезаданд, ки
калонтарини онхо шуриши кишоварзони Сиистон
(музофот дар Афгонистон) буд.
Минбаъд дар заминаи давлатдории сулолаи Тохириён
давлатхои бузург, ба монанди давлатхои Сомониёну
Газнавиён, Карахониёну Салчукиён ва Гуриён ба вучуд
омаданд.
Бо хамин хукмронии Тохириён дар Хуросону
Мовароуннахр ва музофотхои шаркии Эрон ба охир расид
ва ба чои он соли 873 Саффорихо ба сари кудрат омаданд,
ки то соли 903 салтанат ронданд.
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Савол ва супориш
1. Дар асрхои 1Х-Х кадом хонаводахои заминдорони
махаллй намоён шуданд?
2. Аз хусуси хонадони Бармакихо накл кунед.
3. Сулолаи Тохириён кай ба сари хокимият омад ва
нисбат ба халифахои араб чй гуна сиёсат пеш
гирифта буд?
4. Дар бораи фаъолияти Абдуллох хикоя кунед.
Аз «Таърихи Табари»

Маъмун (халифаи Аббосиён) тобистони соли 833 сахт бемор шуд
ва бародараш Абуисхокро пеш хонд ва вакте буд, ки дардаш сахт шуда
буд ва хис карда буд, ки фармони Худой расида, бад-у гуфт: «Эй
Абуисхок, паймону карори Худо ва таъаххуди (кореро ба зимма
гирифтан) Паямбари Худо, салаллоху алайхи вассалам ба гардани ту,
ки хакки миёни бандагони вай ба по дорй ва итоати вайро бар маъсият
(гунох) мураччах (бартар шумурда шуда) дорй, ки ман ин корро аз
дигаре ба ту интикол додам... Бингар хар касро шунидай, ки ман ба
забони хеш такдим медихам, такдими вайро ду баробар кун, Абдуллох
ибни Тохирро ба кораш вогузор ва тахрикаш (игво кардан) макун.
Медонй, дар айёми зиндагии ман ва ба хузури ман миёни шумо чй
рафта1, бо вай ба дил мехрубонй кун ва уро хосси некии хеш кун, ки
талошу корсозии вайро дар бораи бародарат донистай (10 августи соли
833 Маъмун аз дунё гузашт)...».
Ва Абдуллох (ибни Тохир)... муддати хукумати у дар Хуросон
хафдах сол буд. Ва умуман ба кавле чихилу хафт сол буд. Адлу саховат
бенихоят дошт. Шуаро дар бораи у маросй (марсия) гуфтаанд.
...Овардаанд, ки дар айёми хукумати Абдуллох ибни Тохир чамъе
мачус (офтобпараст, оташпараст) дар Дирот мукорини (ба хам наздик)
масчиде оташкада доштанд ва чунон ки дар шаръ (оину тарикати
ислом) мукаррар аст, чизя (андозе, ки дар мамлакатхои мусулмонй аз
гайри мусулмонон гирифта мешуд) медоданд ва хеч кас муъризи эшон
намешуд.
Рузе яке аз воизон, ки дар Каряи Болон ваъз мегуфт, дар аснои
сухан фармуд, ки дар ин шахр мусалмонй заиф аст, муайиди
(таквиятдиханда) ин макол, он ки масчиде ва оташкада муттасили
якдигар вокеъ шуда ва ахли ислом дар дафъи ин сурат эхмолу тагофул
(сахлангорй ва худро ба нодонй задан) менамоянд. Аз ин калимот ирки
хайияти мусалмонон дар харакат омада, халке касир (бисёр) иттифок
карданд ва чун шаб шуд, дар тахриби (вайрон кардан) масчиду
оташкада саъй намуда ва аз иморати он ду мавзеъ асар нагузоштанд.
Ва дар хамон шаб масчиде чадид ба чои он масчиду оташкада тарх
(иморат сохтан) андохтанд.
1Мумкин дар байни онхо нохушие ба миён омада бошад.
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Мачус чун сабох сар аз хоби гафлат бардоштанд, аз масчиди
кадим ва оташкадаи хеш нишоне надиданд, дуди хайрат ба димоги
эшон рох ёфта, мутафахисси (тахкиккунанда) он казия гаштанд. Ва чун
аз хакикати хол иттилоъ ёфтанд, аз Дирот ба Нишопур рафта, ба арзи
Абдуллох расониданд, ки дар айёми давлати ту чунин хайфе бар мо
рафта, акнун ба тазаллум (шикоят аз зулм) омадаем ва умед медорем,
ки доди мо биситонй.
Абдуллохи Тохир фармон дод, ки аз хакикати он мухим истеълом
(хабар додан) намоянд. Чун умано (вакил) дар макоми тафтиш
омаданд, чахор хазор пири муаммар (солхурда) аз нуфуси Дирот ва
курову балда (махали ахолинишин) мучтамеъ (чамъшаванда) гашта,
гувохй доданд, ки мо муддати исхивоти ин масчидро ба хамин хайсият
(кудрату тавоной), ки холо вокеъ аст, дидаем ва кабл аз ин дар мавзеъ
на оташкада ва на биное дигар буда ва дар адои ин шаходат тамаъ
савоб доштанд.

§ 3. ДАВЛАТИ САФФОРИЁН1
Дар асрхои 1Х-Х монанди асрхои пешина хукуматдорон барои мухофизат намудани сархадхои худ аз
хучумхои горатгаронаи кучманчиён дастахои алохидаи
мусаллах ташкил менамуданд. Онхоро гозиён, яъне
муборизони рохи дин меномидад. Ин дастахои мусаллах,
асосан аз кишоварзон, хунармандон ва дигар тоифахои
хонахаробгашта иборат буданд. Касби асосии гозиён чанг
буд. Онхо мебоист сархаду шахр ва вохахои ободро аз
бодиянишинон мухофизат менамуданд, вале аксар вакт дар
фуру нишондани шуришхои халкй, ки бар зидди ашрофу
феодалон равона шуда буданд, иштирок мекарданд.
Тадричан дар охири асри IX ин дастахо - гозиён дар
Хуросон ба кувваи тавоно табдил ёфтанд. Дар байни онхо
бародарон Яъкуб ибни Лайс ва Амр ибни Лайс бо
корнамоихои худ дар нохияву шахрхои гирду атроф
машхур гаштанд. Асосгузори ин сулола Яъкуб ибни Лайс
буд. Бародарон дастахои сершумори рохзанон ташкил
намуданд. Ш умораи чанговаронашон руз аз руз меафзуд.
Яъкуб ин кувваро истифода бурда, соли 861 хокими
Сиистонро сарнагун намуд ва маркази он шахри Заранчро
гирифт. Дар дахсолаи оянда водихои Кобул ва Синд,
1 Мувофики маъхазхо Яъкуб мисгар, яъне саффор будааст ва барои хамин ин
сулола номи саффориёнро гирифтааст.
14

Кирмон ва Форсро тасарруф кард. Халифа Муътамид (870
892) ба Яъкуб вазифаи хокими Балх ва Тахористонро
супурд. Халифа ва ашрофи араб мекушиданд бо хамин рох
хонадони Тохириён ва Саффориёнро чанг андозанд, то ки
онхо заифу нотавон гашта, дигар ба мукобили хилофат
мубориза набаранд ва аз итоати хилофат гардан натобанд.
Дамаи ин ниятхои арабхо барбод рафтанд.
Соли 858 Яъкуб хохиши мардуми Сиистонро ба чо
оварда, вазифаи хокимиро ба зимма гирифт. Солхои 862
864 ду маротиба чангида, вилояти Бустро ба даст даровард.
Соли 867 бо лашкари зиёд рохи Хуросонро пеш гирифт ва
чанд шахру музофотро гасб намуд. У ахли хонадони
Тохириёнро асир гирифт ва бо хамин ба сулолаи Тохириён
хотима дод. Ин амалиёти Яъкуб кахру газаби халифаро ба
миён овард. Халифа аз афзудани обруи Яъкуб дар бим
афтод ва соли 874-875 мачбур шуд, ки Мовароуннахрро ба
Наср ибни Ахмади Сомонй пешкаш намояд, то ки Яъкуб
онро хам гасб накунад. Дар хакикат, дар он давра куввае
набуд, ки пеши рохи Яъкубро бигирад ва хавфи аз миён
рафтани хилофати Аббосиён ба миён омада буд.
Яъкуб ибни Лайс хангоми ба Багдод бори дуюм
лашкар кашиданаш ба хатои чиддй рох дод. Дар хамин
солхо зангиён бо сарварии Алй ибни Мухаммади Буркай
шуриш бардошта буданд ва он кариб 14 сол (869-883)
давом кард. Яъкуб аз кумаки пешниходнамудаи Буркай
даст кашид ва ин яке аз сабабхои шикаст хурдани вай буд.
Кувваи Саффориён бо сарварии Яъкуб беш аз пеш
меафзуд. Вай соли 873 ба лашкари Мухаммад ибни Тохир
зарбаи сахт зад ва худи уро асир гирифт. Пойтахти
Тохириён шахри Нишопурро гасб намуд. Соли 874 халифа
аз ноилочй Хуросон, Табаристон, Ч,урчон ва Райро ба
ихтиёри Яъкуб дод. Яъкуб чанговари шучоъ ва хоксор буд.
Ба сарулибос ва дабдабаи дарборй чандон ахамият
намедод. Вай дар байни чанговарон интизоми сахт чорй
намуд ва хангоми мухорибахо доим дар сафи пеш
мечангид. Дар яке аз задухурдхо сахт мачрух шуд ва дар
давоми бист руз танхо ба воситаи найча гизо мехурд, вале
хамин ки ба по хест, боз рохи майдони мухорибаро пеш
гирифт. Яъкуб аввалин шахсе буд, ки орзуи ташкил
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кардани давлати точиконро дошт. Яъкуб ифтихори халкаш
буд.
Дангоми мухорибахо бештар ба кувваи асосии худ «ихтиёриён» такя менамуд, ки мардум онхоро айёр, часур,
чобук ном мебурданд. Онхоро «муборизони рохи дин» хам
меномиданд. Сафи «ихтиёриён» аз хисоби кишоварзони
безамин ва гурезахо меафзуд. Онхо тахти сарварии Яъкуб
ибни Лайс бо рухбаландии зиёд корнамоихо нишон
медоданд. Дамрохи айёрхо фарзандони кишоварзон ва
заминдорони калон хам мечангиданд, ки онхо дар байни
мардум бо номи «озодагон» машхур буданд. Дар сафи
лашкари Яъкуб гуломон низ хизмат мекарданд. Дар аввал
Яъкуб 2-3 хазор лашкар дошт, вале солхои 874-875 вай
метавонист то 15 хазор аскарони савораро ба чанг дарорад.
Лашкари Саффориён мошинхои деворшикан ва
филхои чангй дошт. Яъкуб ду маротиба ба мукобили
хилофати араб ба Багдод хучум овард. Бори якум ба
шикаст дучор гардид, бори дуюм ба Багдод нарасида касал
шуд ва дар бозгашт соли 879 вафот кард.
Яъкуб барои забони точикиро забони давлатй
кунонидан бисёр захмат кашид. Бо амри Яъкуб шоирони
форсу точик, ки асосан ба забони арабй менавиштанд,
акнун бо забони модариашон иншо мекардагй шуданд.
Бисёр китобу дастурхо ба забони форсй-точикй гардонда
шуданд. Баъди вафоти Яъкуб бародараш Амр ибни Лайс
ба тахт нишаст. Уро чанговарони содикаш сохиби тахт
карданд. Вай рохи дустиро бо халифа Муътамид (870-892)
пеш гирифт ва халифа бори дигар хонадони Саффориёнро
ба расмият шинохт. Халифа ба Амр маншур (фармон)-и
нав фиристода, чунин вилояту шахрхоро ба у дод: Порс,
Кирмон, Исфахон, Кухистон, Гургон, Табаристон, Балху
Кобул, Сиистону Синд, Мовароуннахр ва шахнагии
(хокими шахр) Багдод. Амр хар сол ба хазинаи халифа, ба
Багдод 20 миллион дирам, инчунин дар мавридхои зарурй
гох-гох лашкар хам мефиристод. Ин дустии байни онхо дер
давом накард ва халифа ба чанги зидди Амр бархост. Дар
ин мухорибахо Амр голиб омад. Халифа макру найрангро
ба кор бурд. Вай Исмоили Сомониро ба мукобили Амр
барангехт, вале аз ягон тараф задухурд нашуд ва хатто касе
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захм набардошт. Исмоили Сомонй ноилоч, гайри хохишаш
Амрро ба Багдод фиристод ва у дар зиндон халок гардид.
Аз руи сарчашмахо Амр сиёсатмадори мохир ва
лашкаркаши боистеъдод будааст.
Пушту панохи Амр лашкар ва феодалони хурде
буданд, ки манфиати онхоро харчониба химоя менамуд. Аз
сиёсати Амр ашрофи олимартаба ва заминдорони калон
норизо буданд. Дар натича давлати Саффориён инкироз
ёфт ва мулкхои он ба итоати давлати Сомониён гузашт.
Давлати Саффориён хамчун давлати мустакил ба зудй
дар Эронзамин пахн гашт ва исбот намуд, ки камбагалон
хам метавонанд давлати мустакили худро бисозанд. Кариб
аксарияти давлатдорони Саффориён аз точикон буданд ва
бисёриашон забони арабиро намедонистанд.
Маъхазхои боэътимод исбот намудаанд, ки байни
давлатхои Саффориёну Сомониён хеч гуна душманй вучуд
надошт, гарчанде Аббосиён мехостанд онхоро ба мукобили
хамдигар бархезонанд.
Савол ва супориш
1. Сулолаи Саффориён чй хел ба сари хокимият омад?
2. Оид ба кахрамонй ва корнамоихои Яъкуб ибни Лайс
ва бародараш Амр ибни Лайс накл кунед.
3. Лашкари сулолаи Саффориён аз кихо иборат буд?
4. Яъкуб ибни Лайс кадом шахру музофотхоро гасб
намуд?
5. Аз хусуси лашкаркашии Яъкуб ибни Лайс ба Багдод
хикоя кунед.
6. Муносибати Амр ибни Лайс бо халифа чй гуна буд
ва окибаташ чй хел шуд?
7. Дар аввал шумораи лашкари Яъкуб ибни Лайс чй
кадар буд ва тадричан чй кадар лашкари савора
дошт?
8. Мардум лашкари Саффориёнро чй хел ном
мегирифтанд?
9. Амр хар сол ба халифа чй кадар дирам мефиристод?
10. Сабабхои инкироз ёфтани давлати Саффориёнро
гуед.
2-65
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Аз «Таърихи Сиистон»
Гуфтор дар азоёи оли Лайс ва ибтидои кори Яъкуб то он замон, ки ба
салтанат расид ва ин чамоатро арбоби таърих Саффория гуянд

Лайс - падари Яъкуб руйгаре (саффор) буд дар Сиистон. Ва се
писар дошт: Яъкуб, Амр ва Алй. Ва хар се писараш хукумат карданд.
Аммо хукумати Алй зиёда имтидоде (тул, дарозй) надошт. Яъкуб низ
дар мабдаъи (аввал, ибтидо) хол руйгарй кардй ва хар чй аз он хирфа
(касб, хунар) ба даст овардй, кудаконро зиёфат намудй. Чун ба синни
рушду тамйиз расид, чамъе аз мардуми чалд (чусту чолок, зирак) ба
хидмати у камар бастанд. Ва ба рах задан машгул шуд, то асбоби
сардорй мураттаб (ба тартиб оварда шуда) созад. Ва дар он кор шарти
инсоф нигох доштй ва ба андак чизе аз ояндаву раванда хурсанд гаштй.
...Ва дар санаи 851-852, ки Хуросон ва тавобеъи он ба Тохир ибни
Абдуллох мутааллик буд, шахсе аз ахди Буст, ки уро Солех ибни Наср
гуфтандй, ба таллуб (хукумате, ки факат дар асоси зурй голиб
мешавад) бар мамлакати Сиистон муставлй (голиб омадан) гашт. Ва
Яъкуби Лайс нукари Солехи мазкур шуд...
Ва кори Солех ибни Наср ба Буст бузург шуд, ба сипоху силох ва
хазинаи мардон. Ва хаме куввати сипохи у аз Яъкуб ибни Лайс ва
айёрони Сиистон буд. Ва ин андар ибтидои кори Яъкуб буд...
Чун Яъкуб аз фатхи Дироту Пушанг фориг шуд, пас шуаро уро
шеър гуфтандй ба тозй (мансуб ба араб). Чун шеър бархонданд, у олим
набуд, андар наёфт. Мухаммад ибни Васиф хозир буд ва дабири
расоили у буд ва адаб наку донист. Ва ба он рузгор номае порсй набуд.
Пас, Яъкуб гуфт: «Чизе, ки ман андар наёбам, чаро бояд гуфт?»
Мухаммад ибни Васиф пас шеъри форсй гуфтан гирифт. Ва аввал
шеъри порсй андар Ачам у гуфт ва пеш аз у касе нагуфта буд, ки то
порсиён буданд. Сухан пеши эшон ба руд боз гуфтандй, бар тарики
Хусравонй. Ва чун Ачам барканда шуданд ва араб омаданд, шеър
миёни эшон ба тозй буд ва хамгинонро (хама, хамкорон) илму
маърифати шеъри тозй буд...
Яъкуб бар Нишопур карор гирифт. Пас уро гуфтанд, ки
мардумони Нишопур мегуянд, ки Яъкуб ахду маншури амиралмуъминин (лакабе, ки ба халифахо ва бисёр подшохони Шарки исломй
дода мешуд) надорад ва хоричй аст. Пас хочибро гуфт: «Рав мунодй
(эълон кун, чор задан) кун, то бузургон ва уламову фукахои Нишопур
ва руасои (сарвар, сардор) эшон фардо ин чо чамъ бошанд. То ахди
амиралмуъминин бар эшон арза кунам». Дочиб фармон дод, ки то
мунодй карданд... Ва Яъкуб тег баргирифт ва бичунбонид. Он
мардумин бештар бехуш гаштанд. Гуфтанд, магар ба чонхои мо касде
дорад. Яъкуб гуфт. «Тег на аз бахри он овардаам, ки ба чони касе касде
дорам, аммо шумо шикоят кардед, ки Яъкуб ахди амиралмуъминин
надорад, хостам бидонед, ки дорам!» Мардумон боз чою хирад
бозомаданд. Боз гуфт Яъкуб: «Амиралмуъмининро ба Багдод на ин тег
нишондааст?» Гуфтанд: «Бале». Гуфт: «Маро ба ин чойгох низ хамин
тег нишонад. Ахди ман ва они амиралмуъминин якест!».
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Б О Б И II
ДАВЛАТИ СОМОНИЁН
§ 4. ТАЪСИСИ ДАВЛАТИ СОМОНИЁН
Баъди он ки арабхо мардуми Мовароуннахр ва
Хуросонро ба итоати худ дароварданд, шуришхои халкй
низ паси хам ба вукуъ меомаданд, ки калонтарини онхо
шуришхои Абумуслим, Муканнаъ ва Рофеъ ибни Лайс
буданд.
Барои фуру нишондани ин шуришхо халифахои араб
ашрофу феодалони махаллиро истифода мебурданд. Чунон
ки дар боби якум сухан рафт, соли 806 дар Самарканд ва
дар Сиистону Истаравшан шуришхои пурзур ба вукуъ
пайвастанд. Аз ин ру халифа мачбур буд, ки вазифахои
давлатиро ба намояндагони мардуми махаллй супорад. Аз
соли 821, вакте ки сулолаи махаллии Тохириён ва баъдтар
сулолахои Саффориёну Сомониён ба сари хокимият
омаданду Хуросону Мовароуннахрро мустакилона идора
менамуданд, мавкеи ашрофи махаллй боз хам пойдортар
гардид. Баъди сулолахои Тохириёну Саффориён обруи
хонадони дигари точикон - Сомониён дучанд мешавад. Ин
хонадон дар фуру нишондани шуриши Рофеъ ибни Лайс,
ки ба мукобили хилофат равона карда шуда буд, фаъолона
иштирок намуд ва бисёр намояндагони ин хонадон сохиби
мартабахои баланд гардиданд.
Нихоят, умеди халифахои араб, ки мехостанд бо рохи
чалб намудани феодалони махаллй мавкеи худро пурзур
намоянд, барор нагирифт. Баръакс сулолахои махаллй бо
тамоми чиддият мекушиданд, ки аз итоати хилофати араб
пурра озод шаванд. Албатта, ин ба осонй ба даст наомад.
Бисёр муборизон дар ин рох чон нисор карданд (фочиаи
хонадони Бармакихоро ба хотир биёред). Сулолаи
Тохириён ва Саффориён тавонистанд озодй ба даст
дароранд, вале хонадони Сомониён бо хираду заковат ва
махорати кордонй тавонистанд комилан озод шаванд.
Ба сари хокимият омадани сулолаи Сомониён.
Бунёдгузори сулолаи Сомониён Сомонхудот (хокими
Сомон) мебошад. Мувофики сарчашмахо чои баромади
оли Сомон музофоти Балх, ё наздикии Самарканд ё Тирмиз
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аст. Дар сеи ин нохияву шахрхо музофоти Сомонро ташкил
медоданд.
Сомонхудот барои хизматхои босазояш аз тарафи
Асад ибни Абдуллох, ки волии халифаи араб дар Хуросон
буд, сохиби мартабаи баланд мешавад. Сомон барои
хурмату эхтироми худ нисбат ба Асад ибни Абдуллох ба
писараш Асад ном мегузорад. Асад чор писар дошт: Нух,
Ахмад, Яхё, Илёс. Онхо дар замони салтанати халифа
Маъмун вазифахои баланди давлатй, аз чумла хокимии
шахру музофотхои алохидаро ба зимма доштанд. Нух дар
Самарканд, Ахмад дар Фаргона, Яхё дар Чоч ва
Истаравшан, Илёс дар Дирот хоким буданд.
Набераи аз хама калони Нух сохиби шухрати зиёд
мегардад. Вай дар хоричи мамлакат мисли сардори сулола
баромад мекард ва бародарони дигар аз хар чихат хурмату
эхтиромашро ба чо меоварданд. Ин бародарон бо номи худ
танга сикка мезаданд, чанговаронро чамъ намуда, ба
мулкхои хамсоя лашкар мекашиданд. Г арчанде дар итоати
сулолаи Тохириён буданд, руз аз руз бойтару тавонотар
мегардиданд.
Баъди вафоти бародари калон Нух додари у Ахмад
хокими Самарканд ва сарвари хонадони Сомониён
мешавад. Вай шахси окилу доно буд ва дар пойдории
сулолаи Сомониён хизмати бузург дорад. Дангоми зинда
буданаш хокимии Самаркандро ба писари калониаш Наср
дода буд. Соли 875 халифаи араб Муътамид ба дасти Наср
хуччате дод, ки мувофики он тамоми Мовароуннахр ба
итоати Наср даромад ва уро хамчун сардори хонадони
Сомониён эътироф намуд.
Дар ин вакт дар байни хонадони Сомониён ночурй ба
миён омад. Баъзе аз бародарон ва хешу табор Насрро
хамчун сарвари сулолаи Сомониён эътироф накарданд ва
бо номи худ танга сикка мезаданд. Ин нохушй окибат ба
чанги бародарон оварда расонд. Хусусан муносибати Наср
бо Исмоил нихоят тезутунд гашт.
Бухоро то соли 874 дар итоати Сомониён набуд ва
Исмоил тавонист мулки Бухороро бо окиливу доной,
хираду заковати худ сохиб шавад. Мулки Бухоро бой буд.
Баъди он ки Исмоил худро тавоно ва мустахкам хис намуд,
аз додани бочу хироч ба бародараш даст кашид ва ин
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рафтор боиси чанги бародарон гардид. Соли 888 ин
амалиёт руй дод ва дар он Исмоил галабаи комил ба даст
даровард. Наср асир афтод. Аммо Исмоили окилу доно
бародари калониашро на танхо озод кард, балки уро дар
вазифааш, яъне сарвари сулолаи Сомониён монд. Исмоил
мехост Бухороро мустакилона идора кунад ва ба ин
максадаш расид.
Наср соли 892 вафот кард ва Исмоили Сомонй то соли
907 амири давлати Сомониён шуда, Бухороро пойтахт
карор дод. Бо хамин ба сулолаи навбатии точикон муяссар
гашт, ки давлати худро дар сарзамини Мовароуннахру
Хуросон таъсис дихад. Ин давлат аз соли 875 то соли 999
арзи вучуд дошт. Ин солхо дар таърихи халки точик солхои
пешравии кишоварзй, пешаварй, тичорат, адабиёт,
фарханг, санъат, бинокорй ва дигар чабхахо хисоб
меёбанд. Давраи ташаккули халки точик ба охир мерасад.
Асосгузори давлати точикон Исмоили Сомонй буд. Ин
давлат хангоми салтанати Исмоил ба авчи тарккиёти худ
расид ва хамчун давлати мустакили мутамарказ
шухратманд гардид. Баъди поён ёфтани чангхои байнихудй
ва нисбатан баркарор гардидани оромй, масъалаи
бехатарии давлат ба миён омад.
Васеъ шудани худуди давлати Сомониён. Исмоили
Сомонй дар байни авлоди худ аз хамаи ёру бародарон,
хешу таборон марди гаюртару ботадбиртар буд. Вай дар
хунархои давлатдориву лашкаркашй ва дипломатй хамто
надошт.
Исмоил баъди дар дохили давлати худ нисбатан
баркарор намудани тинчиву оромй, мебоист онро аз
хучумхои _ачнабиён, кабилахои бодиянишин мухофизат
намояд. У соли 893 ба мукобили бодиянишинон, ки
мардуми Бухоро аз дасти онхо ба дод омада буданд,
лашкар кашида, галабаи комил ба даст даровард ва хони
бодиянишинонро бо дах хазор аскар асир гирифт. Баъди
ин галаба бодиянишинон ба Мовароуннахр солхои дароз
дигар тохту тоз накарданд.
Баъд аз ин Исмоили Сомонй ба водии Талас лашкар
кашида, онро бо конхои бойи Шелчй ба даст даровард. Ин
конхо барои пешравии иктисодиёти мамлакат ахамияти
бузург доштанд.
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Дамон соли 893 Исмоил ба музофоти Истаравшан, ки
мустакил буд ва яке аз музофотхои пуркувват хисоб меёфт,
хучум карда, онро ба тасарруфи худ даровард. Овозаи
Исмоил ва давлати пуркуввати у берун аз Мовароуннахр
пахн гашт ва ин боиси изтироби хилофати араб шуд.
Халифаи араб бо хар рох, мекушид, ки давлати
Сомониёнро заиф гардонад ва барои ба ин нияташ расидан
тадбирхои гуногунро ба кор мебурд. Халифа ба хокими
Хуросон Амр ибни Лайси Саффорй мактуб навишта, дар
он хокими Мовароуннахр шудани уро ёд карда буд. У бо
ин мехост хокими Хуросонро бар зидди хокими
Мовароуннахр Исмоили Сомонй бархезонад ва таъсири
хилофати арабро дар Хуросону Мовароуннахр пойдор
гардонад.
Баъди гирифтани мактуб хокими Хуросон Амр ба
мукобили Исмоили Сомонй бархост. Исмоил, чунон ки
муаррих Табарй менависад, «авом ва пешаваронро»
мусаллах гардонда, ба пешвози Амр баромад ва рохи
Балхро пеш гирифт. Задухурди аввалини онхо тирамохи
соли 899 дар чанубтари дарёи Аму ба вукуъ пайваст. Дар
ин мухориба Исмоили Сомонй санъати баланди чангй
нишон дода, бар лашкари Амр галаба кард ва сохиби
асирони зиёде шуд. У хамаи асиронро озод кард. Ин
рафтори олихимматонааш дустони уро дар байни лашкари
Амр хеле зиёд намуд ва обруяш дучанд шуд.
Дар бораи мардуми авом ва хунармандонро мусаллах,
намудани Исмоили Сомонй муаррих чунин менависад:
«Исмоил Ахмад дар Мовароуннахр ба чорчихо фармуд
эълон кунанд, ки «Амр омадааст, ки Мовароуннахрро забт
кунад, одамонро ба катл расонад, молу мулкро ба горат
барад ва занону кудаконро гулом гардонад».
Задухурди дуюм бахори соли 900 дар наздикии Балх ба
амал омад. Дар ин мухориба хам Исмоили Сомонй
махорати баланди лашкаркашй ва диловарй нишон дода,
галабаро ба нафъи худ хал намуд. Дар натича тамоми
замини давлати Саффориён ба итоати Исмоили Сомонй
гузашт. Дар ин мухориба хам мардуми авом ва
хунармандон ёрии калон расонданд. Муаррих Наршахй
хабар медихад, ки сабаби галабаи Исмоил он буд, ки вай
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тавонист хам ашроф, хам авом ва хам пешаваронро бо
аслихаи чангй мусаллах гардонад ва галабаро бар нафъи
худ таъмин кунад. Сабаби шикаст хурдани Амр он буд, ки
- суханашро давом дода мегуяд Наршахй - ин кувваи
бузургро ба эътибор нагирифт. Дар галабаи Исмоил накши
асосиро оммаи мехнаткаши камбагал бозид.
Дамин тарик, баъди истилои арабхо Исмоили Сомонй
нахустин симои барчастаест, ки ба туфайли галабахо бар
бодиянишинон ва хокими Хуросон Амри Саффорй давлати
пуркуввати мутамарказ ва аз хилофати араб мустакилро
ташкил карда тавонист.
Давлати Сомониён пуркувваттарин давлати точикон
буд ва Мовароуннахру Хуросон, Хоразм, Сиистон, Газна,
Помири Гарбй, Кумис ва Райро дар бар мегирифт.
Баъд аз ин Исмоили Сомонй ба корхои дохили
мамлакат, таъсиси идорахои давлатй, ташкили лашкари
пурзур ва харчониба мусаллах, инкишофи иктисодиёт,
илму фарханг ва дигар корхои давлатй машгул шуд.
Савол ва супориш
1. Чаро хилофати араб феодалони махаллиро ба корхои
идораи давлатй чалб мекард?
2. Сулолаи Сомониён бо кадом рох ба сари хокимият
омад ва дар байни бародарони ин хонадон чй гуна
мубориза мерафт?
3. Оид ба шахсияти Исмоили Сомонй хикоя кунед.
4. Исмоили Сомонй кадом шахрхову музофотхоро аз
дасти бодиянишинон озод кард?
5. Барои чй халифаи араб хокими Хуросон Амр ибни
Лайсро ба чанги зидди Исмоили Сомонй бархезонд?
6. Дар бораи чангхо ва галабаи Исмоили Сомонй хикоя
кунед.
7. Дар ин чангхо накши асосиро кадом табакахои ахолй
бозиданд?
8. Дудуди давлати Сомониёнро аз харита нишон дихед.
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§ 5. ТАШКИЛИ ДАСТГОХ,И ИДОРА ВА ЛАШКАР
Дар давраи хукмронии Сомониён дар идораи давлатй
дигаргунии куллй ба амал омад. Амир сардори давлат
хисоб меёфт ва вилоятхоро хокимони аз тарафи амир
таъйиншуда идора мекарданд. Исмоили Сомонй барои
идораи тамоми корхои давлати бузурги марказиятнок
зарурияти дастгохи давлатиро нагз мефахмид.
Дар ташкили чунин сохти давлатдорй ба гайр аз
Исмоили Сомонй боз наберааш Насри II Сомонй (914-943)
низ накши бузург бозидааст. Дар замони салтанати Насри
II дар атрофи регистони Бухоро дах бинои азим сохта шуд,
ки дар хар кадоми он девонхои (идорахои давлатй) алохида
чой гирифтанд.
Девонхо бори нахуст дар давраи хукмронии сулолаи
Сосониёни Эрон (224-651) пайдо шуда буданд. Минбаъд
онро халифахои Аббосиёни араб кабул карданд. Дар
замони Сомониён девонхо аз нав дар шакли хеле такмилёфта ба вучуд омаданд. Системаи девонхо дар давраи
Газнавиён ва Мангитхои Бухоро низ амал мекард.
Девонхои ахди Сомониён чунин буданд:
Девони вазир ё хочиби бузург асоситарин идораи
марказй хисоб мешуд ва ба корхои тамоми муассисахои
маъмурй, сиёсй ва иктисодии давлат назорат мебурд. Ба
вай сардорони хамаи девонхои дигар итоат мекарданд. Ба
мансаби сардори ин девон, яъне ба вазифаи вазирй ё
хочиби бузург, одатан яке аз намояндагони се хонаводаи
машхур: Чдйхонй, Балъамй ва Утбй таъйин мешуданд.
Тамоми куввахои харбии Сомониён дар ихтиёри хочиби
бузург буд.
Девони сохиб-ул-барид (идораи алока - почта) танхо
хизмати хукуматро ба чо меовард.
Девони муставфй ба корхои молия, харчу дахли
хазинаи давлатй назорат мекард.
Девони амидулмулк сардори корхои дипломатй ва
хуччатхои мухим буд. Онро девони иншо хам меномиданд.
Девони сохибушрот ба лашкари Сомониён назорат
бурда, онро бо силох, озука, либос ва мохона таъмин
мекард.
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Девони мухтасиб аз болои хариду фуруши бозор,
тарозу, молхои ба савдо мерафтагии бозаргонон,
хунармандон, инчунин баъдтар ба ахлоки мардум,
масчидравй ва истеъмол накардани машрубот назорат
мебурд.
Девони мушриф (назораткунанда) ба корхои давлатй,
ба харочоту даромади хазинахо сарварй мекард.
Ба чуз инхо боз девони козй, девони мулкхои давлатй
ва девони вакф амал мекарданд.
Дамаи ин девонхо, ба чуз девони сохиб-ул-барид
(сардори алока, почта) ба хокимони махаллй ва девонхои
марказй итоат менамуданд.
Докимони музофотхо бо тавсияи сарвазир ва ашрофи
бонуфуз аз тарафи амирони Сомонй тасдик мешуданд.
Аксар вакт ашрофони обруманд, ки солхои зиёд нохияву
музофотхоро идора карда меомаданд, вазифахои худро ба
меросхурон во мегузоштанд.
Дар пойдор гардондани давлати Сомониён сарвазирони донишманди он, ба монанди Абдуллох Чдйхонй ва
Абулфазли Балъамй хизмати босазое кардаанд. Амирони
Сомонй хангоми таъйин намудани хокимони вилояту
шахрхо дар навбати аввал баромади ичтимоии онхоро ба
назар мегирифтанд. Шахси ба мансаб пешбаришуда
мебоист аз ашроф ва феодалон бошад. Ба замми ин шахси
ба мансаб пешбаришуда мебоист забони точикй ва
арабиро хуб донад. Коидахои шариатро сармашки амал
карор дихад ва аз фархангу адабиёт бохабар бошад. Чунин
одамони бомаърифат дар он замон бисёр буданд. Онхо
аксар вакт дабирй (мирзо, котиб) мекарданд ва амалдорон
аз хамин гурух таъйин мешуданд. Баъзан аз байни дабирон
бисёр шахсон ба мансабхои олй сохиб мегардиданд.
Вазифаи асосии хокимони шахрхо, музофотхо, нохияхо
дар махалхо аз чамъ кардани андозхо ва сари вакт ба
хазинаи давлат расондани онхо иборат буд. Гарчанде
давлати Сомониён нисбатан осудагиву оромиро ба вучуд
овард, вале хокимони баъзе вилоятхо хануз хам худро
мустакил медонистанд. Вилоятхои Хоразм, Чагониён,
Хатлон, Газна, Сиистон ва дигархо ниммустакил буданд ва
ба хазинаи Сомониён мунтазам хироч намедоданд.
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Исмоили Сомонй лашкарро пушту панохи давлат
медонист. Бинобар ин куввахои харбй бевосита дар
ихтиёри сарвазир буданд. То давраи Сомониён кариб хар
як феодал ва хоким дастахои чангии худро дошт ва
хангоми ба сари давлат омадани хавфу хатар онхо бо
дастахои чангии худ ба марказ, ба назди амир ё хоким
хозир мешуданд. Масалан, хокими Чагониён ба Сомониён
пурра тобеъ набуд, вале дар мавридхои зарурй то 10 хазор
аскарро бо тамоми лавозимоти чангиаш ба дарбори
Сомониён хозир мекард. Баробари тараккиёти феодализм,
ривочу равнаки шахрхо, хунармандй, кишоварзй, пайдо
шудани давлати пурзури марказиятноки феодалй барои
таъсиси лашкари низомии кироя шароит мухайё гардид.
Исмоили Сомонй ва дигар ворисони у, хусусан
наберааш Насри II (914-943), барои таъсиси лашкари
доимии пурзур хизмати зиёде кардаанд. Лашкари
Сомониён асосан аз гуломони турки музофотхои гирду
атрофи Мовароуннахр иборат буд ва онхо дар таърихи
давлати Сомониён накши багоят бузург бозидаанд. Бо
кушишу гайрати лашкари доимй Сомониён тавонистанд
бисёр шуришу ошубхоро пахш намоянд. Сомониён ду хел
лашкар доштанд: якум лашкари низомии кироя, ки пурра
дар таъминоти давлат буд ва барои хизматашон маош
мегирифтанд; дуюм чанговароне, ки хангоми руй додани
нокомй ва ба мамлакат хучум кардани ачнабиён хокимону
феодалони калон барои чангидан омода мекарданд.
Аз байни чанговарони кироя бисёр лашкаркашони
машхур баромада, сохиби бойгариву мулкхои калон
шуданд. Сарлашкар хочиби бузург ном дошт ва гайр аз
чангидан бар зидди ачнабиён боз тамоми касру девонхо ва
идорахои давлатиро мухофизат менамуд. Дочиби бузург яке
аз унвонхои баландтарини давлати Сомониён буд. Дочиби
бузург кариб ба тамоми корхои давлатй дахолат менамуд ва
нуфузаш руз аз руз меафзуд. Минбаъд чандин гуломони
пешинаи турк ба ин унвон сохиб шуданд. Яке аз онхо
Алптегин буд, ки дар синни 35-солагиаш чун лашкаркаши
часур ва сиёсатмадори машхур ном бароварда, ба мартабаи
сипахсолории (сарфармондехи лашкар) Хуросон расид. Вай
дар ихтиёри худ 2700 гулом дошт, инчунин дар
Мовароуннахру Хуросон сарвати зиёд чамъ карда буд. Дар
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замони Алптегин боз гуломи дигар Сабуктегин ба майдон
баромад. У хам лашкаркаши бузург хисоб меёфт ва дар
чандин мухорибахо галаба ба даст оварда буд. Вай бо
Алптегин риштаи хеширо пайваста, хокими Газна шуд ва
баъд ба сулолаи Газнавиён асос гузошт. Умуман, Сомониён
ба сипохиёни турк такя менамуданд.
Савол ва супориш
1. Дастгохи идораи давлати Сомониён чй гуна буд?
2. Дар давраи Сомониён кадом девонхо амал мекарданд?
3. Дочиби бузург аз намояндагони кадом хонаводахо
таъйин мешуд?
4. Вазирони машхури Сомониён кихо буданд?
5. Докимони вилояту шахрхо аз кадом табакаи ахолй
таъйин карда мешуданд ва нисбати онхо кадом
талаботхо чорй буд?
6. Лашкари Сомониён асосан аз кихо иборат буд?
7. Сомониён чанд хел лашкар доштанд?
§ 6. ТАРАККИЁТИ ИКТИСОДИИ
ДАВЛАТИ СОМОНИЁН
Кишоварзй. Дар асрхои !Х -Х дар Мовароуннахру
Хуросон муносибатхои ташаккулёфтаи феодалй пурра
чорй шуданд. Худи давлати Сомониён давлати феодалй
хисоб меёфт ва аслан манфиати ашроф, феодалон, точирон
ва рухониёни калонро мухофизат мекард. Замин, ки
бойгарии асосй буд, дар дасти намояндагони сулолаи
Сомониён, заминдорони калон, амалдорони давлатй,
саркардахои харбй ва рухониён буд.
Феодалони калон ба ивази мехнаташон ба деха, нохия
ва вилоят сохиб мешуданд. Онхо аз мардуми сокини ин
заминхо бочу хироч мегирифтанд. Феодалони калон
мекушиданд, ки чунин заминхоро меросй карда, аз авлод
ба авлод диханд. Баъзан хукумати марказй ба онхо гузашт
мекард. Дар натича сулолахои меросй ба вучуд меомаданд
ва онхо мекушиданд, ки аз итоати хукумати марказй
бароянд. Тадричан на танхо замин, балки об хам, ки дар
шароити Мовароуннахру Хуросон ахамияти калон дошт,
ба дасти давлат ва феодалони калон гузашт.
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Дар замони салтанати Сомониён табакаи нави
заминдорони калон, яъне сипохиён ба вучуд омаданд, ки
онхо асосан чанговарони назди дарбор ва аксарияташон аз
гуломони турк буданд. Онхо ба туфайли корнамоихо дар
майдонхои чанг аз гуломй озод гашта, зина ба зина сохиби
мансаб мешуданд ва замину об, дехаю музофот ва шахрхои
бутунро бо сокинонашон тухфа мегирифтанд. Гурухи
дигари дар замони Сомониён ба майдон омада, ин
рухониёни феодал буданд, ки кувваи зиёд ва нуфузи калон
доштанд. Дар натича шумораи муассисахои дини ислом масчид, мадраса ва гайра хеле афзуд. Рухониёни калон ба
чуз замину об, боз ба осиёб ва обчувоз сохиб мешуданд.
Точирони давлатманд, ки табакаи синфи хукмронро
ташкил менамуданд, на танхо дар шахрхо корвонсаройхо,
дуконхо, бинохои бохашамат доштанд, балки дар дехахо
китъахои заминро ба даст дароварда, боготу осиёбхо ва
гайра месохтанд.
Мовароуннахру Хуросон асосан
кишвархои кишоварзй буданд ва мардумашон ба
парвариши зироату чорво машгулият доштанд. Барои
тараккй додани кишоварзй обёрии сунъй ахамияти бузург
дошт. Каналхою чуйхои пеш асосан дар замони хукмронии
Абдуллох ибни Тохир (828-844) сохта шуда, дорои ахамият
буданд.
Дарёхои калонтарини Осиёи Марказй - Аму ва Сир
барои обёрии сунъй чандон истифода бурда намешуданд.
Асосан шохобхои онхо - Сурхоб, Кофарнихон, Вахш ва
гайра заминхоро шодоб мегардонданд. Ин дарёхо
ахамияти бузург доштанд ва аксари солхо оби онхо то
дарёхои Аму ва Сир рафта намерасид, чунки обашон пурра
барои обёрй истифода мешуд. Шахрхои Самарканд,
Бухоро, Панчакент ва гайра аз оби дарёи Зарафшон пурра
бахра мебурданд.
Дар асри X мисли пештара дарготи Варагсари дарёи
Зарафшон шабакаи асосй хисоб меёфт. Се канал ибтидои
худро аз хамин даргот мегирифтанд ва хамаи заминхои
Чднуби Самаркандро обшор менамуданд. Каналхое, ки аз
Дарёи Зарафшон об мегирифтанд, бисёр буданд ва онхо
асосан шахру дехахоро бо об таъмин менамуданд.
Мардуми Варагсар сарбанд ва иншоотхои обёриро
нигохубин мекарданд ва барои ин аз додани хироч озод
буданд.
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Дар асрхои IX -X дар дарахои Пасттоги каторкухи
Нурато сарбанд ва обанбори азиме сохта шуда буд, ки оби
онро дар чиллаи тобистон истифода мебурданд. Дар
Мовароуннахру Хуросон боз заминхоро ба воситаи
корезхо (чоххои зери замин) об медоданд. Заминхои дар
баландй бударо ба воситаи чигир (дули обкашй) обшор
менамуданд ва чархи чигирро уштур мегардонд. Дар баъзе
чойхо оби чоххоро истифода мебурданд.
Заминхои лалмй низ бисёр буданд, ки хосили онхо дар
таьмини галла накши бузург мебозид. Кишоварзон дар
заминхои обй гандум, шолй, чав, лубиё, нахуд ва дигар
зироатхо мепарвариданд. Пахтакорй дар водии Сугд,
Фаргона, Марв хеле тараккй карда буд.
Богу токпарварй, ки касби бобоии мардуми точик буд,
дар давраи Сомониён хеле пеш рафт. Шахрхои Самарканд,
Бухоро, Хучанд, Панчакент, музофотхои Фаргона, Истаравшан ва дигархо бо ангур, себ, зардолу, шафтолу, бихй,
гелос, олуболу, анор, анчир, чормагз, бодом ва даххо
намудхои дигари мевачоти лазизи худ шухрат пайдо карда
буданд.
Дар музофотхои кухй ва чулхои Осиёи Марказй
рамахои сершумори бузу гусфанд, галлахои аспу шутур ва
дигар зотхои чорвою хайвонот парвариш меёфтанд.
Музофоти Хатлон бо аспхои худ машхур гашта буд ва
онхоро берун аз мамлакат ба савдо мебурданд.
Дар баъзе вилоятхои Хуросону Мовароуннахр, масалан, дар Марв кирмакпарварй, дар Дирот занбуриасалпарварй, дар водии Вахш парвариши зотхои махсуси
асп ва дар Чагониён гусфандпарварй хеле тараккй карда
буд.
Сарватхои зеризаминй. Дар асрхои IX -X ин соха низ
равнак ёфта буд. Дар нохияхою музофотхои Осиёи
Марказй сарватхои зиёди зеризаминй истихроч ва гудохта
мешуданд. Дар наздикии Хучанд нукра ба даст оварда
мешуд. Куххои Горон аз сангхои киматбахо, нукра, бечода
(санги сурхранг ё зардранг), тилло, лочувард, булури кухй
ва сангпахта бой буданд. Аз куххои Вахон акик, хелхои
гуногуни лаъл, нукра, тилло истихроч карда мешуд.
Аз нохияхои болооби Зарафшон охан, тилло, нукра,
зок мегирифтанд. Дарвозу Рушону Шугнону Горон
маркази истехсоли тилло, нукра, лаъл ва лочувард буданд.
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Дар хамон асрхо мардуми Чоч, Хучанд ва дигар шахрхо бо
намаки кони нохияи Ашти имруза таъмин мегардиданд.
Дар Истаравшан маъдани зиёд истихроч ва дар худи хамон
чо гудохта мешуд.
Ачибаш он аст, ки дар хамон давра кариб тамоми
худуди Осиёи Марказй тадкик шуда будааст. Дар
Каромазор (наздикии Хучанд) ба микдори зиёд нукра
истихроч мешуд. Сарчашмахои таърихй аз хусуси кони
ангишти Исфара маълумоти муфассал медиханд. Дар
Осиёи Марказй конхои зиёде, ба монанди Кони Мансур,
Кухи Сим, Консой ва гайра истифода мешуданд. Дар
Зарафшон конхои Амондара, Киштутдара ва гайра дар
истифода буданд. Дар Истаравшан дар наздикии шахри
Марсманда кони калони маъдани охан кор мекард, ки як
кисмаш дар худи хамон чо гудохта мешуд. Махсулоти ин
конро на танхо дар шахру музофотхои гирду атроф, балки
дар Хуросону Ирок дидан мумкин буд. Дар асрхои IX-X
хангоми чанг, инчунин мухосира намудани шахру калъахо
нафт ба кор бурда мешуд.
Конхои калонтарини асрхои IX-X конхои нукраю
сурби Кони Мансур буданд, ки дар наздикии дехаи
Карамазори Точикистон вокеъ гаштаанд. Кони Мансур
чандин конхо, аз чумла Чдркамар ва дигар конхоро дар
бар мегирифт.
Маданияти истифодаи конхо барои хамон давра хеле
баланд буд. Барои устувор шудани чоххо ва накбхо (тунел)
тиргакхои чубин, танбаю болор ва сутунхоро ба кор
мебурданд. Чарогхои сиёх, гарчанде хира бошанд хам,
даруни конхоро равшан менамуданд. Барои аз даруни
конхои чукур баромадан нардбонхои калони чубинро ба
кор мебурданд. Кухканон дар хонахои тангу торикй аксар
вакт аз санг сохташуда хаёт мегузарониданд. Кони
Чдркамари куххои Карамазор кариб 150 кулба дошт. Дар
онхо 500-600 кухканон мезистанд. Истихрочи маъдан дар
хаёти иктисодии Мовароуннахру Хуросон назаррас буд.
Сатхи илму хунари маъданканй ва маъданшиносй дар
ахди Сомониён хеле баланд буд. Сарчашмахои хаттии
хамон давра, осорхои археологй, курахои маъдангудозй,
тахлили фулузоти тайёркардаи устохо ин фикрро пурра
тасдик менамоянд. Мувофики маълумотхои бостоншиносон кухкорони точик дар хамон асрхо конхоеро кашф
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намудаанд, ки хатто геологхои имруза коил мешаванд.
Асбобхои кухкании онхо хеле оддй, аз фонахои чубину
оханин, зогнули дастадору бедаста, каланду бел, тешаву
табар, путку болга иборат буданд, вале барои хамон давра
олотхои мукаммалтарин хисоб меёфтанд. Кухканон аз
чукурихои калон маъданро ба воситаи сабаду халтахо
берун мебароварданд. Баъзе конхо то 250 метр чукурй
доштанд.
Археологхо бисёр шишахои «томугулй» ёфтанд, ки
онхо дар асрхои IX -X II истехсол шудаанд. Шишахои махз
ба асрхои IX-X - давраи Сомониён дахлдошта асосан дар
наздикии Самарканд, Варахша ва Нисо (наздикии
Ашкободи имруза) ба даст оварда шуданд. Зарфхои аз
шахрхо пайдошуда зарфхои рузгор ва атриётанд. Онхо аз
чому кадаххо, кузахои гуногуни дастадору бедаста, косаву
пиёла, дулчахои дастадор ва гайра иборатанд.
Дар замони Сомониён шишагарони Осиёи Марказй
тарзи бо усули дамидан тайёр намудани зарфхои нозуку
нафисро пурра омухта буданд. Дар ин давра зарфхои
шишагй на танхо барои ашроф, балки барои мардуми
захматкаш низ тайёр карда мешуданд. Дар ин асрхо
шишагарон боз тарзи барои тирезахо тайёр кардани
шишаро аз худ карда буданд. Намунахои шишахои
тирезахоро археологхои мо аз Нисо, Афросиёб (харобахои
Самарканди кадима) ва дигар шахрхо ба даст
даровардаанд. Шишахои тирезахо на танхо аз хонахои
ашроф, балки аз хонахои шахриёни оддй низ ёфт шудаанд.
Истифодаи шишаи тиреза кадаме ба пеш буд.
Пешаварй. Афзоиши кишоварзй ва аз худ намудани
сарватхои зеризаминй боиси ривочу равнаки пешаварй
гардид. Дар Мовароуннахру Хуросон одамони зиёде
машгули касбу хунар буданд. Дар замони Сомониён
махсулоти хунармандони Осиёи Марказй берун аз он
шухрат доштанд. Маъхазхои зиёде гувохи онанд, ки
мардуми ин кишвар молхои гуногун истехсол менамуданд
ва хатто кариб хочати аз дигар кишвархо овардани ин
молхоро надоштанд. Дар байни хунархои гуногун касби
бофандагй хеле тараккй карда буд. Пешаварон матоъхои
гуногунро аз абрешим, пахта, катон (матои аз загир
тайёршуда) мебофтанд. Дар ин сарзамин хатто истехсоли
баъзе матоъхои хоричй низ ба рох монда шуда буд.
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Шахрхою дехахои алохида бо матоъхои худ берун аз
мамлакат машхур буданд, масалан, матои ведарй (дехаи
назди Самарканд) ва матои дехаи Зандана (назди Бухоро)
бо махиниву харирй, суфтагиву назаррабоии худ фарк
мекарданд. Ин матоъхо дар Эрону Диндустон ва дигар
мамлакатхои Ш арки Наздик ва маркази хилофат - Багдод
харидорони зиёде доштанд. Дар Хуросон либоси аз матои
ведарй духтаро асосан амирон, хокимон, вазирон, козихо,
давлатмандон мепушиданд, ки он нишонаи назокат ва
зинат дониста мешуд. Гайр аз Самарканду Бухоро
матоъхои рангоранги махинро боз дар Насаф, Кеш,
Дабусия (шахри миёни Самарканду Бухоро) ва дигар
шахрхо истехсол менамуданд.
Махсулоти оханй хам хеле зиёд истехсол мешуд, ки на
танхо талаботи бозори дохилиро конеъ мегардонд, балки
барои фуруш ба дигар мамлакатхо кашонда мешуд.
Фулузоте, ки ба савдои мамлакатхои берунй мерафтанд,
инхо буданд: фонусхои мисини бухорой, зарфхои калъагии
Рабинчон, дегхои мисин ва рикобхои Самарканд, яроку
аслихаи Фаргонаю Исфичоб (шахр ва музофоти кадимаи
Мовароуннахр). Доло он чо шахри Сайрами Казокистон
чой гирифтааст.
Дар Бухоро ва дигар шахрхо аз пунба ва кунчит равган
мегирифтанд. Дунари ордкашй ба рох монда шуда буд.
Шумораи осиёбхои сангашон хоро меафзуд.
Ихтирои когаз сахифаи дурахшони таърихи халкхои
Осиёи Марказй мебошад, ки маркази асосии истехсоли он
шахри Самарканд аст. То истилои арабхо ба чуз
Самарканд, боз дар шахрхои Бухоро, Чорчу, Балх, Хева ва
сонитар Хуканду Тошканд когаз истехсол мекарданд.
Баъди забти Осиёи Марказй аз тарафи арабхо халифа
Дорунаррашид (786-809) фармони танхо дар когаз
навиштанро мебарорад. Баъди ин папирус (растание, ки аз
он мисриёни кадим ва дигар халкхо масолехи хатнависй
тайёр мекарданд), ки дар он хат менавиштанд, аз байн
меравад.
Дар ин миён шахри Самарканд ягона шахре буд, ки
тамоми давлатхои хилофати арабро бо когаз таъмин
менамуд. Чунин вазифаи бузургро шахри Самарканд аз
нимаи дуюми асри VIII то аввали асри IX ичро кардааст.
3-65

33

Шухрати когази Самарканд на танхо дар мамлакатхои
хилофати араб, балки дар Гарб хам пахн гардида буд. Дар
хамон давра шаш намуди когаз истифода бурда мешуд.
Дунари кулолй на танхо дар шахрхои калонтарин, ба
монанди Бухоро, Самарканд, Марв, Тирмиз, Хучанд,
Дулбук, Пайканд (шахри кадимаи назди Бухоро), балки
дар нохияхо низ ривоч ёфта буд. Дар асрхои IX -X усули
сирдавонии зарфхо кашф гардид, ки барои зебу зинат ва
ороиши зарфхо ахамияти калон дошт.
Дар хамин асрхо истехсоли шиша ва маснуоти шишагй
хеле пеш меравад. Аз шиша чому кадаххо, сурохй, обдон,
кузахои хархела, шишачахои базеби атр ва гайра тайёр
карда мешуд.
Хулоса, дар замони хукмронии Сомониён тамоми
сохахои хунармандии хамон давра хеле тараккй ёфта буд.
Савол ва супориш
1. Оид ба сохти феодалй дар давраи Сомониён накл
кунед.
2. Дар ахди Сомониён кадом табакаи нави
заминдорон ба вучуд омад?
3. Кадом дарёхо барои обёрй бештар истифода
мешуданд?
4. Кадом сарватхои зеризаминй истихроч мешуданд?
Дар бораи конхои кадима ва ахволи кухкорон накл
кунед.
5. Кадом олатхои мехнатро медонед? Оид ба
шишагарй чй медонед?
6. Кадом намудхои хунармандй бештар тараккй карда
буданд?
7. Кадом матоъ ва маснуоти Осиёи Марказй дар
хорича пахн гашта буданд?
8. Дар бораи кашфи когаз хикоя кунед. Халифа
Дорунаррашид оид ба когаз чй гуна фармон
бароварда буд?
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Аз «Таърихи Бухоро»

Амир Исмоил чун ба Бухоро расид, ахли Бухоро истикбол
карданд ва ба эъзози (хурмату эхтиром) тамом уро ба шахр
дароварданд. Ва яке аз дуздон халкеро ба худ гирд карда буд ва аз
авбошону риндони (ишратпарасти) русто (деха) чахор хазор мард чамъ
шуда буданд ва хама дар миёни Ромитану Баркат рох мезаданд ва
наздик буд, ки касди шахр кунанд. Амир Исмоил Дусайн ибни алАълоро, ки сохибушрати у буд,... ба харби ин дуздон фиристод ва аз
ахли Бухоро бузургону мехтарон (одами бузург) бо вай ёр шуданд ва
рафтанд харб карданд ва дуздонро хазимат (шикаст, маглубият)
карданд. Ва Дусайн... бар эшон нусрат (голиб омадан, зафар кардан)
ёфт ва калонтари дуздонро бигирифту бикушт ва сари вайро биёвард.
Ва чамоате аз онхо, ки бо вай ёр буданд, бигирифт, амир Исмоил
эшонро банд кард ва ба Самарканд фиристод.
Ва чун аз ин кор фориг шуд, хабар доданд, ки Дусайн ибни Тохир
боз бо ду хазор мард ба Омуй омадааст ва касди Бухоро карда. Амир
Исмоил лашкар чамъ кард, он чй тавонист ва ба харб рафт. Хабар
доданд, ки Дусайн ибни Тохир аз Чдйхун бигузашт бо ду хазор марди
хоразмй. Амир Исмоил барнишаст (саворй) ва берун омад ва харби
сахт карданд. Ва Дусайн ибни Тохир хазимат шуд ва аз лашкари вай
баъзе кушта шуданд ва баъзе ба об гарк шуданд. Ва ин харби
нахустини амир Исмоил буд ки, кард.
Чун бомдод шуд, амир асиронро бихонд ва хар мардеро як чомаи
карбос дод ва боз фиристод.
Дусайн ибни Тохир ба Марв рафт ва амир Исмоил ба Бухоро боз
омад ва дар холи мулк тааммул кард ва маълум кард, ки уро бо
мехтарони Бухоро чандон хурмате зиёдат нест ва ба чашми эшон
хайбате нест ва аз чамъ шудани эшон манфиате ба вай рочеъ нахохад
шуд, савоб чунин дид, ки чамоате аз мехтарони Бухороро бихонду
гуфт: ки аз бахри ман ба Самарканд равед ва пеши амир Наср бигуед
ва узр аз ман бихохед. Эшон гуфтанд: «Самъан ва тоъатан» (бо чону
дил). Рузе чанд замон хостанд ва баъд аз он бирафтанд. Ва ин чамоат
амирони Бухоро буданд пеш аз амир Исмоил, Абумухаммади
Бухорхудот худ подшохи Бухоро буд ва Абухотами Ясорй багоят
тавонгар буд ва ба сабаби бисёр эшонро тоат (фармонбардорй, итоат)
надоштй. Бузургони Бухоро бо ин хар ду ба Самарканд рафтанд. Амир
Исмоил нома кард ба амир Наср, то эшонро банд кунад ва ба зиндон
фиристад, то вай мулки Бухоро тавонад дошт.
Амир Наср хамчунон кард ва он кавмро рузгоре дар он чо
боздошт, то он гох, ки Бухоро карор гирифт. Амир Исмоил боз ба
амир Наср нома кард ва эшонро талабид. Ва аз баъди он амир Исмоил
эшонро неку доштй ва хочатхои эшонро раво кардй ва риояти хукуки
эшонро бар хештан вочиб дидй.
Ва Наср ибни Ахмад бар Исмоил вазифа нихода буд аз амволи
Бухоро дар соле панчсад хазор дирам ва аз баъди он уро харбхо афтод
ва он мол харч шуд ва натавонист фиристодан... Амир Наср косидон
фиристод ба талаби он мол ва вай нафиристод. Миёни эшон бад-ин
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сабаб нохушй падид омад. Амир Наср лашкар чамъ кард ва нома
фиристод ба Фаргона ба наздики бародари худ - Абулашъас ва
бихондаш бо лашкари бисёр. Ва номаи дигар ба Шош фиристод ба
бародари дигар - Абуюсуф Яъкуб ибни Ахмад, то ба лашкари худ
биёяд ва туркони Исфичобро низ биёранд. Ва лашкари азим чамъ
карданд. Он гох руй ба Бухоро нихода, дар мохи рачаб, сол бар
дувисту хафтоду ду (декабри 885 - январи 886) буд.
Чун амир Исмоил хабар ёфт, Бухоро холй кард ва ба Фароб рафт,
хурмат дошт бародарро. Амир Наср ба Бухоро омад, чун амир
Исмоилро наёфт, ба Беканд рафт ва он чо фуруд омад. Ахди Беканд
истикболаш карданд ва зарру сим бар у нисор карданд ва нузулхо
(зиёфат) бисёр берун оварданд.
Ва миёни Исмоил ва Рофеъ ибни Дарсама, бад-он таърих амири
Хуросон буд, дустй буд. Амир Исмоил ба вай нома кард ва аз вай ёрй
хост. Рофеъ бо лашкари худ биёмад ва Ч,айхун ях карда буд, аз руи ях
бигузашт. Чун амир Наср хабари омадани Рофеъ ёфт, ба Бухоро
бозомад. Ва амир Исмоил бо Рофеъ иттифок карданд, ки раванд ва
Самаркандро бигиранд. Ин хабар ба амир Наср расид, ба таъчил ба
Тавоис рафт ва сари рох бигирифт. Амир Исмоил бо Рофеъ ба рохи
биёбон рафтанд ва хама рустохои Бухоро ба тасарруфи амир Наср буд
ва эшон андар биёбон таому алаф намеёфтанд ва он сол кахт буд ва кор
бар эшон душвор шуд, то андар лашкари эшон як ман нон ба се дирам
шуд. Ва халке азим аз лашкари Рофеъ ба гуруснагй халок шуданд... «Ту
(Рофеъ) вилояти худ мондй ва ин чо омадй, агар эшон хар ду бародар
бо якдигар бисозанд ва туро дар миён гиранд, ту чй тавонй кард?»
Рофеъ аз ин сухан тарсид ва расул (косид) фиристод ба наздики амир
Наср ва гуфт: «Ман харб наёмадаам, бар он омадаам, то миёни шумо
сулх кунам». Амир Насрро ин сухан хуш омад. Ва сулх карданд, бад-он
ки амир касе дигар бувад Бухороро ва амир Исмоил омили (хироччин)
хироч бувад ва амволи девон ва хутба ба номи вай набувад ва хар соле
понсад хазор дирам бидихад...

§ 7. ИНКИШОФИ ТИЧ,ОРАТИ ДОХИЛЙ ВА БЕРУНЙ
Кувват гирифтапи муомилоти мол дар дохили кишвар.
Дар ахди Сомониён мардум нисбатан хаёти тинчу ором
доштанд ва шахрхои калонтарини Осиёи Марказй дар
асрхои IX -X ба марказхои савдои дохилй табдил ёфта
буданд. Датто баъзе дехахои гирду атрофи шахрхо
бозорхои худро доштанд. Дар ин дехахо дар як хафта як
маротиба бозор мешуд ва харидорони зиёде чамъ
меомаданд. Баъзе дехахо бозорхои солона хам доштанд, ки
аз 10 то 20 руз тул мекашиданд. Ба чунин бозорхо на танхо
мардум ва точирони гирду атроф омада барои эхтиёчи худ
мол мехариданд, балки савдогарони дигар шахру
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музофотхои берун аз Осиёи Марказй хам меомаданд. Онхо
бештар газвор мехариданд, чунки дар бозорхои мамлакатхои хоричй талабот ба газвор зиёд буд. Бозорхои
калонтарин дар сари рохи тичорати дохилй ва хоричй чой
мегирифтанд.
Бозорхои Бухоро, Самарканд, Хучанд, Тирмиз, Балх аз
чумлаи чунин бозорхо буданд. Ин шахрхо чандин бозор
доштанд ва калонтарини онхо бозорхои Самарканд хисоб
меёфтанд. Ин шахр бозори Мовароуннахр дониста мешуд.
Дар як бозори калон анборхо ва корвонсаройхои худро
дошт. Баъзан дар шахрхои калонтарин якчанд намуди
махсулот бозори махсуси алохидаро ташкил менамуд. Дар
даврахои алохида бозорхои шахрхои начандон калон хам
дорои ахамияти бузург буданд. Масалан, бозори шахри
Пайканд (дар наздикии Бухоро) дар савдои дохилй ва
берунй ахамияти калон дошт. Точирони он ба чуз савдо
дар дехахои гирду атроф, боз бо мамлакатхои Чин, Русия
ва музофотхои назди Каспий ба воситаи рохи обй тичорат
доштанд. Корвонсаройхо ва мехмонхонахои ин шахрча ба
точирон хизмат мекарданд.
Дар Осиёи Марказй бозорхои мавсимй низ барпо
мешуданд. Яке аз онхо - бозори шахри Марсмандаи
Истаравшан хамчун маркази истихрочи охан ном
бароварда буд. Дар бозорхои ин шахр точирони
мамлакатхои дурдаст мол мехариданд ва мол мефурухтанд.
Аз ин чо ба кишвархои Хуросон, Ирок ва шахри Багдод
силоххои гуногун мебурданд, ки онхо махсули дасти
устохои махаллй буданд.
Ипкишофи муомилоти мол байни шахру дехот ва
кабилахои бодияпишип. Тараккиёти кишоварзй, кухкорй ва
хунармандй ба пешравии савдои байни шахру кишлок
кумак мекарданд. Бозорхо маркази тичорат буданд.
Кишоварзон махсулоти худ - галла, чорво ва гайра оварда
мефурухтанд ва ба ивазаш махсулоти истехсолкардаи
пешаваронро мехариданд. Точирон аксар вакт махсулотро
ба чулу биёбон, ба чойхои сукунати кабилахои
бодиянишин мебурданд. Аз ин хар ду тараф нафъ
медиданд. Чунин тичорат ахамияти бузурги иктисодй,
ичтимой ва маънавй дошт. Д ар ду тараф ба тарзи зиндагии
хамдигар шинос шуда, дустии байни онхо пойдор
мегардид. Точирон аз бодиянишинон асал, чорво, пашм,
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пусти хом ва махсулоти гуногуни ширй мехариданд.
Бодиянишинон гулом хам мефурухтанд. Онхо аксарияти
гуломонро хангоми тохтутозхо ва чангхо асир мегириф
танд. Шахри Исфичоб маркази фуруши гуломон буд.
Кабилахои бодиянишин матоъхои пахтагин, пашмин,
абрешим, галла, силох ва гайра мехариданд.
Тичорати корвопй ба чанубу шарки Аврупо,
Мугулистоп, Эрон ва Кафкоз. Дар асрхои IX -X корвонхои
сершумор дар байни роххои тичоратии Осиёи Марказй бо
мамлакатхои Аврупои Ш аркй, Чин, Эрон, Кафкоз,
кишвархои араби Осиёи Пеш рафтуой доштанд. Хуросон
ва Мовароуннахр маркази роххои корвонгузари Ш арк
хисоб меёфтанд. Онхо ба Чин шиша, асп ва дигар молу
хайвонот бурда, аз он чо молхои хархелаи абрешимй
меоварданд.
Дар давраи Сомониён робитахои Мовароуннахр бо
Ш арку Гарб, хусусан бо мамлакатхои Ш арки Наздик,
бодиянишинони Шимолу Ш арк ривоч ёфта буд. Рохи
бузурги корвонгузари мамлакатхои Ш арки Наздик ва Чин
аз худуди Мовароуннахр мегузашт. Ин рох аз байни
кишвархои сохили бахри Миёназамин ибтидо гирифта, аз
Багдод, Дамадон, Марв, Омул (Чорчу) гузашта, вориди
Бухоро мешуд ва аз он чо ба тарафи Самарканд, Шош
(Тошканд), Тароз (Ч,амбул), Баласогун ва ба сохили
чанубии Иссиккул мерасид ва баъд рохи Мугулистонро
пеш гирифта, ба Чин мерафт.
Корвонхо аз даххо то хазорхо cap асп ва шутурхои
боркашро дар бар мегирифтанд. Корвони тичоратии аз
хама калон корвоне буд, ки соли 922 аз тарафи халифа
Муктадир ба назди подшохи Булгор рахсипор шуд. Ин
корвон 3 хазор асп ва шутури пур аз бор дошт, ки ба онхо 5
хазор кас хизмат мерасонд. Ин ахамияти хам иктисодй ва
хам ичтимой дошт. Корвонхое, ки ба мамлакатхои хамсоя ё
дурдаст мерафтанд, аз дусад ва сесад асп ва шутур иборат
буданд. Дайати корвон танхо аз точирон ва хизматчиён
иборат набуд. Ба хайати корвон дастахои посбонон,
олимон, пешаварон, рассомон, сайёхон ва аксар вакт
сафирон хам дохил мешуданд. Вактхое мешуд, ки точирон
вазифаи сафириро адо менамуданд. Точирон аз Бухоро
матоъхои хархела, шол, колин, фонусхои мисин,
зертангхои асп, пусти гусфанд, гушт, харбуза; аз
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Самарканд зарбофт, матоъхои симин, кимхоб, абрешим,
матоъхои абрешимй, хайма, когаз, шиша, дегхои калони
мисй, чомхои нафис, узангу, охани лачом, тасма, чормагз;
аз Хатлон аспхои хушзоти даванд, хачир; аз Бадахшон
акики сурх, лочувард, нукра, тилло, булури кухй; аз
Кубодиён руян (гиёхе, ки аз он ранги сурх тайёр
мекарданд) ва гайра мебурданд.
Робитахои тичоратй бо Руси Кадим. Дар аввали асри X
рохи нави савдо бо князихои Рус кушода мешавад.
Точирони Мовароуннахр бо ин рохи нав ба кишвари Хазар
ва шахри Итил ва аз он чо ба князихои Руси Кадим
мерафтанд. Онхо ба ин кишвархо биринч, меваи хушк,
матоъхои пахтагин, пашмин ва абрешим мебурданд. Аз ин
давлатхо муина, чарм, чорво, асал, чормагз ва гулом
меоварданд. Тангахои давлати Сомониён дар сарзамини
Руси Кадим, мамлакатхои назди Балтика, Финляндия,
Дания ва гайра ба микдори зиёд ёфт шудаанд, ки ин аз
пешравии тичорати давлати Сомониён гувохй медихад.
Дар хамон давра аз музофотхои Бадахшон ва Вахон то
Тибет ба Осиёи Марказй атри мушкдор ва гулом
меоварданд. Дар ахди Сомониён ба чуз танга боз баротхои
(чек) махсус амал мекарданд. Масалан, дар як шахр пулро
супурда барот мегирифтанд ва мувофики он дар шахри
мехостагй сохиби он метавонист пулашро гирад.
Савол ва супориш
1. Дар бораи бозорхо хикоя кунед. Оид ба Самарканду
Бухорову Пайканд чй медонед?
2. Дар бораи бозорхои мавсимй шахри Марсмандаи
Истаравшан хикоя кунед.
3. Точирон ба назди кабилахои бодиянишин кадом
молхоро мебурданд ва аз он чо кадом молхоро
меоварданд?
4. Бозорхои Осиёи Марказй бо кадом мамлакатхо
тичорат доштанд?
5. Ба он мамлакатхо кадом молхоро мебурданд ва аз он
чо кадом молхоро меоварданд?
6. Дар бораи равнаки тичоратии давлати Сомониён бо
давлати Руси Кадим хикоя кунед.
7. Давлати Сомониён бо кадом давлатхои Аврупои
Ш аркй робитаи савдо дошт?
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§ 8. УСТУВОРИИ СОХТИ ФЕОДАЛЙ
Шаклхои замипдории феодалй. Дар асри X феодализм
ба дарачаи баланди тараккиёти худ расид. Давлати
Сомониён хамчун давлати феодалй асосан манфиати
феодалону точирони калон ва ашрофро химоя мекард.
Дигаргунихои бузурге, ки дар давраи салтанати Сомониён
ба амал омаданд, на барои бехтар шудани ахволи оммаи
мехнаткаш, балки бештар ба манфиати табакахои
давлатманд равона шуда буданд.
Аз ин ру, бойгарии асосии он давра - замин ва об дар
дасти давлат ва феодалони калон карор гирифтанд. Дар ин
давра чунин шаклхои заминдорй чой доштанд: заминхои
давлатй, феодалй, мулкй ва вакф. Заминхои давлатй хеле
зиёд буданд ва онхоро дехконон киштукор мекарданд.
Заминхои худи кишоварзон хам ба чумлаи заминхои
давлатй дохил мешуданд.
Заминхои давлатй ва мулкй ба феодалони калон, баъзе
авлоди Сомониён, сарварони дин, амалдорон, точирони
калон ва саркардахои лашкар тааллук доштанд.
Шакли чорум - замини вакф - аслан дар ихтиёри
рухониёни олимартаба буд, вале аз руи шариат ба
муассисахои динй - масчидхо, мадрасахо ва хонакоххо
тааллук дошт.
Аз хамаи заминхо, ба гайр аз заминхои сохибонашон
имтиёзи махсус дошта, ба хазинаи давлат хироч гирифта
мешуд. Имомхо, шайххо ва саидхо, ки худро авлоди
Мухаммад пайгамбар мехисобиданд, аз андоз озод буданд.
Дар ахди Сомониён гайр аз мулкхои гайришартй,
инчунин мулкхои шартй, заминдории шартии феодалй низ
мавчуд буданд, ки бар ивази хизмате инъом мешуданд. Дар
ахди Сомониён дар Осиёи Марказй ду навъи инъомот туъма ва иктаъ вучуд дошт.
Туъма инъоме буд, ки умрбод дода мешуд, вале аз ин
заминхои инъомй як микдор хироч додан лозим буд. Яъне
дар ин сурат туъмадор на хамаи даромади заминро, балки
факат як кисми онро сохибй мекард.
Иктаъ инъоме буд, ки сохиби он хак дошт онро мерос
гузорад ва зимнан иктаъдор сохиби замини инъомй
дониста мешуд. Гарчанде дар ин давра ва даврахои
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минбаъда иктаъ расман инъоми даромади замин бошад
хам, иктаъдор дар асри X амалан ба хукуки калон молик
гардид ва худи иктаъ, хатто меросй шуд.
Мансабдорон сохиби замин шуда мекушиданд, ки на
танхо даромади заминро аз худ кунанд, балки
кишоварзонро низ ба итоати худ дароваранд ва ин аксар
вакт ба онхо муяссар мегашт. Кишоварзон аз феодалон
нисф, сеяк, чахоряк, дахяк ва хатто дувоздахяки хосилро
мегирифтанд. Кишоварзе, ки олати мехнат, чорво, тухмй
дошт, бештар хисса мегирифт, вале дар хамин сурат хам
микдори он аз се як, аз чор як, аз панч як хиссаи хосил зиёд
набуд.
Илова бар ин кишоварз як кисми хосили гирифтаашро
барои истифодаи об ба сохиби об медод. Ба чуз хироч,
барзгар боз бисёр мачбуриятхои зиёд - кофтани каналхои
обёрй, сохтмону таъмири роххо, пулхо, масчидхо,
корвонсаройхо, касрхо, макбарахо ва гайраро ба чо
меовард.
Андозхои иктаъро маъмурони давлатй гун карда, ба
иктаъдор медоданд ва як кисми онро барои худ мемонданд.
Иктаъдорон метавонистанд аз сокинони деха ё вилоят то
нисфи хосилро хамчун андоз бигиранд. Баъдтар худи
иктаъдорон андозро меситониданд. Акнун ба чои
феодалони калони заминдор, ки дар он давра дехкон ном
доштанд, заминдорони нав, яъне иктаъдорон омаданд.
Аксарияти ашрофи туркхои бодиянишин, ки ба хаёти
мукимй гузашта буданд, акнун сохиби иктаъ мешуданд.
Ривоч ёфтани иктаъ парокандагии мардуми Осиёи
Марказиро дар асрхои Х-Х П пурзур намуда, ба чангу
низоъ ва истисмори кишоварзони камбагал оварда расонд.
Ахволи кишоварзон дар заминхои иктаъшуда як хел набуд.
Онхо хукуки аз як чо ба чои дигар рафтан надоштанд.
Чунин шакли заминдорй ба пешравии мамлакат зарари
калон меовард. Одамони пешкадам барои пешгирии он
тадбирхо меандешиданд, вале бо вучуди ин иктаъ
харчониба пахн мешуд.
Зиддияти асосй дар давраи Сомониён дар байни ду
синфи ба хам зид, яъне кишоварзону хунармандон, аз як
тараф ва феодалону табакахои хукмрон, аз тарафи дигар,
вучуд дошт.
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Хулоса, дар хаёти ичтимоию иктисодии давлати
Сомониён созмони инъомоти феодалй мавкеи намоён
дошт. Датто вилоятхои марказй ва асосии давлат
(Самарканд, Бухоро, Шош, Фаргона ва гайра) ва инчунин
баъзе дигар шахрхо дар даврахои гуногун инъом шуданд,
ки минбаъд ба мулкхои саркаши дохили давлати Сомониён
табдил меёфтанд.
Замицдории рухопиёп. Табакахои зиёди синфи
феодалонро намояндагони рухониёни олимартаба ташкил
менамуданд. Рухониёни олимартаба аз хисоби заминхои
вакф (мулке, ки аз тарафи касе барои масчид, мадраса ва
гайра муайян шуда бошад, вале он набояд хариду фуруш
шавад) ба заминдорони калонтарин табдил ёфта буданд.
Дар давраи Сомониён пойтахти он шахри Бухоро дар
Ш арк маркази дини ислом дониста мешуд. Бухоро сохиби
бисёр мактабхои динй ва хатто мадраса хам шуда буд. Дар
назди яке аз чунин мадрасахо китобхонаи калони китобхои
динй амал мекард.
Баробари афзудани шухрати ашрофи динй, бойгарии
онхо низ афзудан гирифт. Аз руи гуфти муаррихи машхур
Мухаммад Наршахй Исмоили Сомонй заминхои хосилхезу
обй ва лалмии дехаи Афшанаи назди Бухороро харида, ба
домуллобачахои мадраса вакф кард. Ин заминхо даромади
калон медоданд. Ба чуз ин Исмоили Сомонй боз заминхои
нав харида, ба Масчиди чомеъи Бухоро вакф карда буд. Аз
хамин мисолхо фахмидан мумкин аст, ки муассисахои динй
бо кадом роххо замин ва дигар сарватхоро чамъ
меоварданд. Заминхои вакф чунон зиёд буданд, ки барои
идора намудани онхо девони (назорат) махсус таъсис ёфта
буд. Даромади ин заминхо кисаи сарварони динро пур
мекард. Дол он ки даромади заминхои вакфшударо аз худ
кардан мумкин набуд ва мувофики шариат он бояд ба
камбагалон, муллобачахои кашшок ва мухточон дода
мешуд.
Ашрофони диндор дар шахрхои феодалй хам таъсири
калон доштанд. Дамаи масчиду мадрасахо, хонакоххо,
корвонсаройхо, дуконхои точирй ва дигар муассисахои
динии вакфшуда дар ихтиёри сарварони дин буданд.
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Савол ва супориш
1. Сиёсати давлати Сомониён ба манфиати кадом
табакахои ахолй равона шуда буд?
2. Кадом шаклхои заминдориро медонед?
3. Кадом заминхо заминхои вакф хисоб меёфтанд?
4. Кадом табакаи ашрофи диндор аз андоз озод буданд?
5. Кишоварзон аз заминхои хучаинони худ чй кадар
мегирифтанд?
6. Барзгар боз кадом мачбуриятхоро адо менамуд?
7. Дар ахди Сомониён кадом навъхои инъомот вучуд
дошт?
8. Иктаъ чист? Дар бораи ривочи иктаъ дар давраи
Сомониён накл кунед.
9. Аз даромади заминхои вакф амалан кихо бахра
мебурданд?
§ 9. ШУРИШДОИ ХАЛКЙ
Авч гирифтапи муборизаи сипфй. Дар ахди Сомониён
харчанд назар ба давраи пеш муваффакиятхои зиёдтаре ба
даст оварда шуда бошад хам, вале истисмори оммаи
захматкаш-кишоварзон ва хунармандон кам нагардид.
Онхо истехсолкунандагони неъматхои моддй буданд, вале
зиндагии кашшокона ба cap мебурданд. Ба замми ин хачми
андозу хироч, беш аз пеш меафзуд. Синфи хоким ва
феодалони калон махз аз руи мехнати барзгарону
пешаварон сохиби бойгарй, касру иморатхо, мадрасаю
масчидхо мешуданд. Дамаи ин зиддияти байни оммаи
мехнаткашу феодалонро тезутунд менамуд. Аз хамин сабаб
ошубу шуришхои халкй дар давраи салтанати Сомониён
низ cap мезаданд.
Шуришхо дар ахди Сомопиёп. Дар давраи салтанати
Сомониён шуришхои халкй чой доштанд. Шуриши
калонтарин соли 874 дар Бухоро ва гирду атрофи он ба
вукуъ пайваст, ки ба мукобили забткорихою худсарихои
Дусайн ибни Тохир ва дастаи чанговарони хоразмии у
равона шуда буд. Дусайн ибни Тохир _дар шахр ва атрофи
он тартиботи берахмона чорй намуд. У тамоми хирочро аз
мардуми Бухоро ва гирду атрофи он бо дирхами камарзиш
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чамъ карда, мардуми шахри Бухороро мачбур мекард, ки
онро бо дирхами пурарзиши нукра иваз кунанд. Ин
рафтори ношоистаи у боиси cap задани шуриш гардид.
Мардуми захматкаш ба мубориза бархоста, касрро ба даст
дароварданд ва худи Дусайн ибни Тохирро аз Бухоро
ронданд.
Дар ин асно сардори сулолаи Сомониён Наср соли 875
аз халифаи араб барои ба даст даровардани тамоми
Мовароуннахр хуччат гирифт ва мувофики талаби ашрофи
Бухоро бародараш Исмоили Сомонй хокими шахр таъйин
шуд. Оммаи халки захматкаш аз вай дам хеч сабукй надид
ва соли 875 шуришро ба мукобили Исмоили Сомонй давом
дод.
Чй тавре ки муаррих Наршахй менависад, яке аз
сарварони шуриш тавонист кариб 4 хазор кишоварзро
муттахид намуда, худуди байни Баркат ва Рометанро ба
итоати худ дарорад. Исмоили Сомонй дар ин маврид бо
кумаку дастгирии заминдорону ашрофон ва мардонагиву
окилии худ тавонист шуришро пахш кунад.
Баъди вафоти Исмоили Сомонй (907) шуриши солхои
913-914 дар Дайлам (Хуросон) шуриши калонтарин хисоб
меёбад. Шуришчиён бар лашкари пурзури хокими
Сомониён галаба карда, мехостанд хокимони мулкхои
авлоди Сомониёнро торумор кунанд ва дар баъзе чойхо ба
максадашон расиданд.
Дар худи пойтахти Сомониён - шахри Бухоро соли 916
ахолии камбизоати шахр балво бардошта, касри амирро
горат карданд.
Соли 930, вакте ки амир Насри II дар Нишопур буд,
бародарони у аз хабс гурехта, дар Бухоро шуриш
бардоштанд. Сарвари ин шуриш Абубакри нонвой, писари
сипахсолори (лашкаркаш) сомонй ва рохбари карматихои
Хуросон Дусайни Марвазй буданд. Писари Марвазй
Абубакрро хоинона ба хукуматдорон фурухт ва танхо
баъди ин шуриш фуру нишонда шуд.
Аз шуриши Муканнаъ зиёда аз 180 сол гузашта бошад
хам, дар байни мардуми захматкаши дехоти Элок ва Чоч
пайравони Муканнаъ (сафедчомагон) хеле бисёр буданд.
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Шахри Самарканд барои Сомониён шахри серташвиш
хисоб меёфт. Дар он чо табакахои исёнгар бисёр буданд ва
ба онхо гозиёни сершумор низ хамрох шуданд. Онхо
бисёртар бо шуришчиён якчоя шуда, ба мукобили
Сомониён мечангиданд. Вактхое мешуд, ки худи Сомониён
ин ошубу шуришхоро ба максади худ истифода мебурданд.
Масалан, Исхок ибни Ахмад - бародари Исмоли Сомонй
дар муборизааш борхо аз ин табакахои мардум истифода
бурдааст.
Х,аракати карматия. Карматия (як шохаи мазхаби
исмоилия) хамчун ташкилоти махфии дини ислом дар
нимаи дуюми асри IX дар Ирок ба вучуд омада, дар
Мовароуннахру Хуросон дар нимаи якуми асри X пахн
шудааст. Кувваи асосии карматихо кишоварзон ва
кабилахои бодиянишин буданд, ки бар зидди зулми
феодалй мубориза мебурданд. Карматихо моликияти
хусусй будани заминро рад намуда, ба чамоаи дехот
баргаштанро ташвику таргиб менамуданд.
Онхо тарафдори умумй гардондани моликият ва
баробарии ичтимой буда, дар айни замон ба сохти
гуломдорй дахолат намекарданд. Кишоварзон, ки зери
зулми заминдорони калон буданд, таълимоти карматихоро
бо хушнудй кабул карданд, хусусан баробарии чамоаи
дехотро. Максади охирини онхо таксими баробари
воситахои истехсолот буд. Ба ин харакат ашрофон ва
феодалони зидди сиёсати хукумат ва хилофати Аббосиён
низ хамрох шуданд. Онхо мекушиданд, ки харакати
карматихоро ба мукобили хукумати марказй истифода
баранд.
Дар аввал карматихо дар музофотхои Дирот, Fyp ва
гайра тарафдорони зиёде пайдо намуданд. Онхо кариб 10
хазор пайравон доштанд ва сарварашон Абубилол буд.
Дамаи онхо соли 907 аз тарафи чанговарони Сомониён
торумор гардиданд. Аммо карматихо боз аз нав комат рост
карданд ва ин дафъа лашкаркаши намоён Дусайн ибни
Марвазй пешвои онхо шуда, дар Дироту Нишопур исён
бардошт, вале шикаст хурд.
Баъд аз марги Дусайни Марвазй пешвои карматихои
Мовароуннахр Мухаммад ибни Ахмади Нахшабй шуд ва
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дар рохи пешгирифтааш ба комёбихо ноил гашт. Бисёр
мансабдорони машхури давлати Сомониён ба ин харакат
хамрох шуданд ва худи Нахшабй ба воситаи онхо ба
дарбори Сомониён poх ёфта, хатто амир Насри II-ро ба
тарафи худ кашид. Ин норозигии зиёдеро ба миён овард.
Баъди ба сари хокимият омадани Нух ибни Наср
сардори карматихо Нахшабй бо гунохи аз худ намудани 40
хазор дирам айбдор карда, бо фармони Нух ба дор овехта
шуд. Пас аз ин дар саросари мамлакат катли оми
карматихо ва мусодираи молу мулки онхо cap шуд.
Даракати карматихо дар Осиёи Марказй назар ба
дигар музофотхои давлати Сомониён сусттар реша давонда
буд. Бо вучуди ин карматихо дар байни кисми зиёди
кишоварзон, баъзе мансабдорони дарбор, зиёиён сазовори
обруй гардида буданд. Дар Осиёи Марказй харакатхои
халкии дар асрхои IX -X бавучудомада то дарачае ба
харакати карматихо алокаманд буданд.
Минбаъд карматихо дар Осиёи Марказй чун
таълимоти махфй амал мекарданд. Чунин ашхоси
муътабари илму адабиёт, ба монанди Абуабдуллох Рудакй,
Абулкосими Фирдавсй, Абуалй ибни Сино, Носири Хусрав
ва дигарон чонибдори ин таълимот буданд, чунки он ба
мукобили зулми феодалй равона шуда буд.
Савол ва супориш
1. Сабабхои асосии cap задани шуришхои халкй дар
ахди Сомониёнро гуед?
2. Дар ахди Сомониён кадом шуришхо cap заданд?
3. Серташвиштарин шахри Сомониён кадом шахр буд?
4. Даракати карматия кай ва дар кучо cap зад ва пешвои
он кй буд?
5. Пешвои харакати карматия дар Мовароуннахр кй буд
ва у чй тавр ба дарбори Сомониён рох ёфт?
6. Максади асосии карматиён чй буд?
7. Кадом шахсиятхои маъруфи замон хайрхоху
чонибдори ин таълимот буданд ва барои чй?
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§ 10. АНЧ.ОМИ ТАШАККУЛЁБИИ ХАЛЦИ ТО^ИК
ВА ДАВЛАТДОРИИ ОН
Таркиби этпикй (пажодй)-и халки точик. Дар
сарзамини Мовароуннахру Хуросон аз давраи кадим
халкхои ориёнажод: бохтарихо, хоразмиён, тахориён,
фаргониён, хиёниён ва сакоихо умр ба cap мебурданд.
Халки точик тадричан аз хамин халкхои зикршуда
ташаккул ёфтааст, ки онхо дар водии Зарафшон,
Истаравшан, Кашкадарё, Фаргона - чануби Точикистону
Узбекистони имруза, хавзаи Мургоб ва дигар водию
нохияхо зиндагй мекарданд. Д ар кадоми ин нохияхо
лахчаи алохидаи худро доштанд. Онхо ба туфайли
робитахои гуногун бо тарзи зиндагиву фарханги хамдигар
хеле наздик буданд ва аз онхо бахравар мегардиданд.
Халкхои нохияхои зикршуда асосан аз мардуми мукимй ва
бодиянишин таркиб ёфта, тоифахои хамзабон, хамфарханги Эрони Ш аркиро дар бар мегирифтанд.
Ташаккули халки точик аз аввалхои асри миёна cap
шуда, дар асрхои VI-VIII аввал дар шахру вохахо, водихо,
сонитар дар худуди Мовароуннахру Хуросон вусъат
меёбад. Дар асрхои IV-VI гуруххои дигари этникй хайтолиён ва дар асрхои VI-VIII туркхо, баъд арабхо ба
худуди ташаккули точикон хамрох шуданд. Аз ин гуруххои
этникй хайтолиёни бодиянишин ба Мовароуннахр омада,
сарзамини бузургро - аз Хутан (Туркистони Ш аркй Синсзяни имруза, музофоти 19 мамлакати Чин) то Эрон ва
аз Дафтруд то Диндустон ба даст дароварданд.
Сарчашмахои
таърихй
тасдик менамоянд,
ки
хайтолиён гуруххои эронинажод буда, ба халкиятхои
Осиёи Марказй аз хар чихат шабохат доштанд.
Устод Садриддин Айнй оид ба калимаи «точик» чунин
менависад: «Он халкхои Осиёи Марказй ва Хуросон, ки
онхоро баъд аз исломият «точик» ва забонашонро «форсй»
ё ин ки «точикй» номиданд, кихо буданд? Инхо хамон
халкхои Осиёи Марказй ва Хуросон буданд, ки чандин аср
пеш аз исломият дар ин сарзамин ба тарики мукимй - дар
шахрхо ва дехахо ба хонаву чой зиндагй карда, бо зироат
ва касбхои дастй умргузаронй мекарданд - инхо хамон
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сугдиён буданд, ки дар шахрхои марказии Мовароуннахр,
дар канорхо, водихо ва куххои Зарафшон ва Бохтариёну
Тахориён буданд, ки бо марказияти Балхи Кадим дар
Хуросон ва Чагониён буданд, ки бо марказияти Тирмиз ва
Дисори Шодмони имруза дар канорхои рости дарёи Омуя
зиндагй мекарданд».1
Гуруххои туркзабон бошанд, дар асрхои V I-X дар
сарзамини Сугд, Истаравшан, Фаргонаи Ч,анубй, Кеш
бисёр набуданд. Муносибати хаматарафаи точикон
минбаъд бо тоифахои туркзабон хар чй бештар ривочу
равнак мегирифт. Байни ин ду халк муносибатхои дустона
ва хешу таборй инкишоф меёфт. Онхо минбаъд дар тамоми
даврахои таърихй пахлу ба пахлу истода, ба мукобили
ачнабиён мубориза бурдаанд. Дустии хамаи халкхои Осиёи
Марказй ва алалхусус точикону узбекхо решахои устувор
дошт ва дорад.
Ташаккули забопи адабии точик. Чунон ки маъхазхои
таърихй гувохй медиханд, дар асрхои IV-VI дар Сугд, Кеш
(Шахрисабзи хозира), Истаравшан забони асосй забони
сугдй дониста мешуд. Мардуми ин музофот ба забони
сугдй гап мезаданд ва бо он хат менавиштанд. Ин забон ва
хати он хатто дар асрхои VII-VIII хам дар Чоч (Тошканд),
Фаргона ва Дафтруд афзалият дошт.
Бешубха, пеш аз он ки мардуми сугдизабони
Мовароуннахр ба забони форсй-точикй гузарад ва ин
забон дар байни ахолй интишор ёбад, бояд давраи
дурударозро тай намуд. Забони форсй дар Мовароуннахру
Хуросон, шахрхои Марву Балх ва дигар шахрхои
маъмуриву иктисодй бештар пахн гашта буд.
Он тадричан забонхои сугдй, бохтарй ва дигархоро
махдуд менамояд. Муаррихони машхур Абубакри
Наршахй ва Абучаъфар Табарй навиштаанд, ки дар нимаи
якуми асри VIII дар Бухоро ва Самарканд воизони дини
ислом забони точикиро (форсй-точикй) пахн менамуданд.
Дар карнхои VII-VIII забони форсй-точикй дар
шимолу шарки Эрон, шимоли Афгонистон, чануби Осиёи
Марказй - чануби Точикистону Узбекистони имруза хеле
1«Точикистони Советй», 3 феврали соли 1989.
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пахн гашта буд. Ин забон охиста-охиста чои забонхои
сугдй, бохтарй ва гайраро гирифт. Аз руи гуфти Наршахй
хануз соли 713 дар Бухоро масчиде бино гардида будааст,
ки дар он воизон Куръонро ба забони форсй кироат ва
пахну таргиб менамуданд.
Вазъияти мусоид барои реша давондан, пойдор
шудани забони форсй-точикй дар Мовароуннахру Хуросон
ба миён омадааст. Дар давраи хукмронй ва давлатдории
мустакили сулолахои Тохириён, Саффориён ва хусусан
Сомониён забони форсй-точикй хамчун забони давлатй ва
адабй пахн мегардад. Ин сулолахо бо хамин кушишхои
зиёд давлатдории мустакили худро дар назди хилофати
араб нишон доданд.
Аммо дар дехахою музофотхои дурдаст ва хатто
баъзан дар шахрхо хам, забони сугдй бартарй дошт. Чунин
холатро хатто дар дехахои гирду атрофи Бухоро хам дидан
мумкин буд. Мардуми баъзе дехахо дар асри X хануз ба
забони сугдй харф мезаданд. Лахчаи забони сугдй на танхо
дар тамоми асрхои миёна, балки дар замони мо дар
саргахи дарёи Зарафшон, дар водии Ягноби нохияи Айнии
имруза низ нигох дошта шудааст.
Аз руи гуфти мутахассисон забони форсй-точикй
ибтидои пахншавии худро дар Мовароуннахр аз асри VII
мегирад. Аз асри X cap карда забони форсй-точикй дар
Помир, Рашт ва Дарвоз рох ёфта, шеваи сакоиро
(кабилахои эронизабон) махдуд мегардонад.
Ташаккули халки точик дар асрхои IX-X, дар замони
салтанати Сомониён - давлати точикон, вакте ки
Сомониён Мовароуннахру Хуросонро ба итоати худ
дароварданд, ба охир мерасад. Дар ахди Сомониён халк
номи точикро гирифт ва забонаш - форсй-точикй
умумихалкй ва умумидавлатй шуд.
Ташаккули умумияти худудии халки точик. Ривочу
равнаки робитахои иктисодй, фархангй, тичоратии
халкхои мукимй кушиши дар як халкият муттахид шуданро
доштанд. Чунин майлу хохиши халкхои махаллй хеле пеш
аз истилои Осиёи Марказй аз тарафи арабхо cap шуда буд.
Сархади мардумони сокини Мовароуннахру Хуросон
худуди касногузар набуд, балки баръакс, дар байни онхо
4-65
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алокахои гуногун вучуд дошт. Чунон ки дар боло гуфта
шуд, ин халкиятхо аз ахолии мукимй ва бодиянишин
таркиб ёфта буданд.
Давлати Дайтолиён (асрхои IV-VI) дар мустахкам
намудани робитахои байни музофотхои Мовароуннахр
накши мусбат бозидааст. Ин давлат дар солхои 60-и асри
VI дар задухурди шадид аз тарафи Хокони турк шикаст
хурд ва музофотхои калонтарин ба дасти туркхо афтоданд.
Кабилахои туркзабон махз дар хамин давра хеле зиёд
омада, дар Осиёи Марказй маскан гирифтанд.
Вакте ки арабхо ба худуди Точикистони имруза хучум
оварданд, дар ин чо чандин мулкхои мустакил амал
мекарданд. Чунин холат барои арабхо бисёр фоида овард.
Истилои арабхо дар аввал бисёр бадбахтихо оварда бошад
хам, бо вучуди ин дини ислом, ки онро арабхо ба Осиёи
Марказй оварда буданд, гояхои бародарй, баробарй,
адолатпарварй ва гайраро харчониба ташвику таргиб
менамуд. Исломи ибтидой зулму тааддй, риёкорй,
ришвахурй ва дигар корхои ношоямро ба зери танкид
мегирифт ва аз хамин ру дар байни мардум ба зудй
тарафдорони худро пайдо кард.
Аз хамин сабаб дар дохили хилофат куввахои нави
муттахидсозандаи мардуми махаллй пайдо шуданд, ки
натичаи он шуришхои пайдарпайи сугдиёни Зарафшон
(солхои 720-729), нахзати халкии «Сафедчомагон» бо
сарварии Муканнаъ (соли 776), шуриши Рофеъ ибни Лайс
(дар солхои 806-810) ва бисёр шуришхои дигар мебошанд.
Ин шуришхо зарбаи сахте буданд бар арабхо ва барои ба
вучуд омадани давлатхои махаллй кумаки бузург
расониданд. Дар натича давлатхои мардуми махаллй, ба
монанди давлатхои Тохириён ва Сомониён ба вучуд
омаданд. Давлати мутамаркази Сомониён аз хар чихат
давлати пурзуртарин буд. Он барои муттахид намудани
тамоми халкиятхои эронизабон кушишхои зиёд ба харч
дод ва дар давраи хукмронии зиёда аз яксаду бистсолаи худ
ба пояи баланди тараккиёт расид.
Давлати Сомониён он худудеро, ки аз кадим боз
халкиятхои эронизабон - ачдоди точикон мезистанд,
муттахид намуд.
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Савол ва супориш
1. Дар худуди Мовароуннахру Хуросон кадом
халкиятхо мезистанд?
2. Гузаштагони точикон кадом халкиятхоанд ва онхо
дар кучо хаёт ба cap мебурданд?
3. Оид ба давлати Дайтолиён чй медонед ва онхо
кадом худудхоро ба даст дароварда буданд?
4. Кабилахои Хокони турк ба Мовароуннахр аз кучо
хучум карданд?
5. Оид ба дустии халкиятхои точику туркзабон хикоя
кунед.
6. Устод Садриддин Айнй дар бораи ташаккули халки
точик чй гуфтааст?
7. Халкиятхои Сугдиён, бохтарихо ва дигарон дар
кадом музофоту шахрхо чой гирифта буданд?
8. Дар бораи забони сугдй чй медонед ва он имруз дар
кучо нигох дошта шудааст?
9. Забони форсй-точикй дар кадом музофотхову
шахрхо пахн шуда буд?
10. Арабхо дар Мовароуннахр кадом гояву шиорхоро
ба кор мебурданд? Оид ба шуришхои зидди арабхо
хикоя кунед.
§11. САБАБДОИ ТАНАЗЗУЛИ ДАВЛАТИ СОМОНИЁН
Пурзуршавии куввахои марказгурез ва кушишхо барои
мустакилият. Аз давраи салтанати Нух ибни Наср (943
954) сар карда нишонахои сустшавии давлати Сомониён
харчй бештар аён шудан гирифт. Ин заифй, хусусан, дар
сохаи молия бисёртар хис карда мешуд. Барои хотима
додан ба чунин вазъият амир Нух ибни Наср дар як сол аз
захматкашон ду маротиба андоз ситонд, вале ин хам
натичаи дилхох набахшид. Датто сарбозон баъди вафоти
Насри II ибни Ахмад маош нагирифта буданд ва чунин
ахвол кахру газаби горди туркро ба миён овард. Онхо бо
сарварони рухониён ва ашрофи дарбор забон як карда,
рохи суикасдро пеш гирифтанд. Амир Нух ибни Наср
барои пеши рохи ин вазъияти муташанничро гирифтан
вазирашро сабабгори хамаи ин бадбахтихо дониста, уро
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ба катл расонд, вале натичаи дилхох хосил нашуд ва пояи
давлат беш аз пеш бекувват гардид.
Дар як муддати кутох (аз соли 954 то 959) вазифаи
хочиби бузург чор бор аз як кас ба каси дигар гузашт, ки
ин нишонаи заифшавии давлати Сомониён буд.
Нихоят, ин мартабаи баланд, яъне хочиби бузург, ба
дасти Абуалии Балъамй (писари Абулфазли Балъамй)
расид. Абуалии Балъамй дар аввал дусти наздики
Алптегин буд ва хар дуяшон ахду паймон карданд, ки
тамоми корхои давлатиро бо маслихати хамдигар ба субут
мерасонанд. Аммо баъди чанде дар байнашон нохушй ба
миён омад. Абуалии Балъамй то охири умр - соли 974 ин
мартабаи баландро ба зимма дошт.
Мамлакатро бесарусомонй фаро гирифта буд ва
шуришхои мардуми захматкаш гох дар ин музофот ва гох
дар музофоти дигар cap мезаданд. Датто дар пойтахти
давлат - шахри Бухоро чунин шуриш ба вукуъ пайваста
буд. Шуришчиён касри амирро оташ заданд ва горат
карданд.
Дангоми аз салтанат ронда шудани писари НухАбдумалики I (954-961) горди турк хеле кувват гирифта,
тадричан кариб тамоми корхои давлатдорй ба дасти он
гузашт. Нуфузи сардори ин горд ва давлатманди калон
Алптегин беш аз пеш меафзуд ва кор ба дарачае расида
буд, ки худи амир хам бе рухсати у касеро аз вазифа
гирифтан ва ба вазифа таъйин кардан наметавонист.
Абдумалики I аз афзудани нуфузи Алптегин ба
ташвиш афтода, рохи аз пойтахт дур кардани уро пеш
гирифт. Соли 961 хокимии Хуросонро ба вай супурд. Худи
хамон сол Мансур ибни Нух (961-976) сохиби тахт шуду
уро аз вазифаи хокимй озод кард. Алптегин аз ин cap
кашид ва соли 962 ба Балх хучум оварда, лашкари амирро
шикаст дод. Сипас ба тарафи Афгонистон равон шуда,
шахри Газна, инчунин якчанд вилоятхои Афгонистон ва
шимолу гарбии Диндустонро ба даст даровард ва соли 962
хокимияташро баркарор намуд. Танхо баъди вафоташ
(963) Амир Мансур ибни Нух тавонист шахри Газнаро боз
ба итоати худ дарорад.
Набудапи ягопагй ва пизоъхои байпихудй. Муборизаи
баъзе хокимон ва феодалони калон барои хокимият,
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исёнхои пай дар пай давлати Сомониёнро хеле суст карда
буданд ва дар давраи ба тахт нишастани Нухи II ибни
Мансур (976-997) давлат ру ба таназзул ниход. Нухи II
хатто ба мукобили душмани камкувваттарин хам мубориза
бурда наметавонист. Ба замми ин фармонхояш ба ичро
намерасиданд. Умуман бесарусомонй хукм меронд. Датто
баъзе хокимон бо душманон забон як карда, силохашонро
ба мукобили халки худ менигарониданд. Масалан, хокими
Хуросон Абуалии Симчурй бо пешвои карахониёни турк
Бугрохон ахд карда, аз фиристодани лашкар ба
Мовароуннахр даст кашид. Чунин мисолхо бисёр буданд.
Дар чунин вазъияти душвор кабилахои бодиянишини
турк - ягмохо, карлукхо ва дигар кабилахо, ки дар
Дафтруд ва Кошгар мезистанд, соли 992 аввалин бор ба
давлати Сомониён хучум карданд. Саркардахои онхо аз
кабилаи ягмо буданд, ки дар таърих бо номи Карахониён
машхуранд.
Чддду чахди Нухи II натичае надод ва бисёр хокимон
ва сархангхо хиёнат карда, ба тарафи Карахониён
гузаштанд. Докими Хуросон Абуалии Симчурй ва сардори
лашкар Фоик аз чумлаи чунин хоинон буданд. Онхо бо
саркардаи Карахониён Бугрохон забон як карда, ба у дар
забти Бухоро ёрии калон расонданд. Лашкари Карахониён
Бухороро талаву тороч карда, ба сахрохои худ баромада
рафт.
Баъди ин Нухи II ба Бухоро баргашта, аз хокими Газна
Сабуктегин кумак пурсид ва у дархол кумак расонд.
Сабуктегин аз авлоди харбиёни туркхои дарбор буда, яке
аз хешони Алптегин хисоб меёфт ва баъди вафоти у хокими
Газна шуд. Худи Сабуктегин бо 20 хазор чанговар аз дарёи
Аму гузашта, шахрхои Кеш (Шахрисабз) ва Нахшаб
(Каршй)-ро ба итоат даровард. Баъди ин хамрохи Нухи II
бар зидди Симчурй ва Фоик лашкар кашида, ба хардуяшон
зарбаи сахт заданд. Барои корнамой ва хизматхояш Нухи
II ба Сабуктегин лакаби «Домии дин ва давлат»-ро дод.
Писари у Махмуд барои корнамоихояш лакаби «шамшери
давлат»-ро гирифта, ба чои Абуалии Симчурии ба Гургон
гурехта хокими Хуросон таъйин шуд.
Нотинчиву бесарусомонй давлати Сомониёнро фаро
гирифта буд. Дам хокимони алохида исён мебардоштанд ва
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хам туркони карахонй майли забткорихояшонро давом
доданй буданд. Дамаи ин ниятхо бо ёрии Сабуктегин
бартараф карда шуданд.
Соли 997 Нухи II ва Сабуктегин вафот карданд.
Мансури II ибни Нух ба тахт нишаст. Таъсири Султон
Махмуди Газнавй ба у хеле зиёд буд. Душманони Мансури
II ибни Нух аз ин дустй ба вохима афтода, чашмони уро
кур карданд ва ба чои у бародараш Абдумалики II-ро
сохиби тахт намуданд.
Дудуди давлати Сомониён тадричан танг мешуд ва
окибат танхо Мовароуннахр дар ихтиёри Абдумалики
Нухи II монда буду халос. Аммо муддате гузашту 23
октябри соли 999 Карахониён бо сардории Насри Илокхон
хучум карда, пойтахти давлати Сомониён - Бухороро гасб
намуданд. Онхо касри Сомониёнро ба даст дароварда,
бисёр намояндагони сулолаи Сомониёнро бо хамрохии
Абдумалики II ба хабс гирифтанд.
Муборизаи охирипи сулолаи Сомопиёп. Дукмронии
зиёда аз яксаду бистсолаи давлати точикон - хонадони
Сомониён хотима ёфт. Аммо баъди ин хам намояндаи
Сомониён Абуиброхим Исмоил ибни Нух аз махбас халос
ёфта, ба мукобили Карахониён кариб шаш сол мубориза
бурд. Абуиброхими Сомонй дар Бухоро cap панох бурда,
баъд ба Хоразм рафт ва аз чанговарони бокимонда ва
тарафдорони Сомониён лашкар чамъ кард, то ки ба
мукобили Карахониён муборизаро давом дихад. Вай дар
задухурдхои зидди Карахониён шухрат ёфта, аз хамин
сабаб ба гирифтани унвони «Мунтасир» («Фотех») сазовор
гардид.
Абуиброхим Мунтасир соли 1000 ба Бухоро лашкар
кашида, онро ба даст даровард. Мардуми Бухоро уро
гарму чушон истикбол карданд. Бо номи Мунтасир танга
сикка зада шуд. У дар чанг барои озод намудани
Самарканд хам дастболо шуд. Баъди ин хони Карахониён
лашкари зиёду пурзури худро ба мукобили Мунтасир
фиристод ва онхо ба осонй шахрро гасб карданд.
Мунтасир рохи Хуросонро пеш гирифт ва дар он чо
хамрохи хокими Хуросон Абуалии Симчурй ба чанги
зидди Махмуди Газнавй бархост. Аз ин чанг муроде хосил
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нашуд. У соли 1003 ба Мовароуннахр баргашта, чанги
зидди Карахониёнро cap кард.
Дар мухорибахои зидди Карахониён ба Мунтасир
кабилахои гузхои туркзабон кумак расонданд, ки онхо
бештар дар наздикихои бахри Каспий, Сирдарё ва гирду
атрофи бахри Арал мезистанд.
Мухорибахои аввал ба нафъи Мунтасир анчом ёфтанд.
Карахониён талафоти калон доданд ва 18 нафар
саркардахои лашкарашон асир афтоданд. Аммо дар ин
вакт дар байни сарлашкарони худи Мунтасир ночурй ба
миён омад ва у аз тарси суикасд дар чустучуи такягохи нав
шуд. Вай хамрохи 700 чанговар аз дарёи Аму гузашта, дар
наздикии Ашкободи имруза аз лашкари Хоразмшох
шикаст хурд ва ру ба Мовароуннахр овард.
Мунтасир барои ба даст овардани Бухоро аз Махмуди
Газнавй ёрй талабид ва онро сари вакт гирифт. Дар назди
Дабусия ба лашкари Насри Илокхон зарба зад. Обруи
Мунтасир руз аз руз меафзуд ва бисёр дехахову шахрхои
Мовароуннахр ба тарафдории баркарор гардидани
сулолаи Сомониён бармехестанд. Саркардаи дастахои
гозиёни Самарканд Дорис (бештар бо лакаби ибни Аламдо
шухрат ёфта буд) бо се хазор чанговар ба тарафи Мунтасир
гузашт. Шайххои Самарканд ба бисёр гуломон силох дода,
ба кумаки Мунтасир равон карданд. Худи гузхо ба мадади
Мунтасир расида омаданд ва соли 1004 дар назди
Бурнамуд (гарби Истаравшан) задухурди шадид ба вукуъ
пайваст. Дар он галабаи комили Мунтасир бар Насри
Илокхон таъмин гардид, вале Мунтасир онро мустахкам
карда натавонист. Худи Насри Илокхон аз нав лашкар
чамъ карда, дар байни чули Чдзах ва Хавос ба хучум
гузашт. Гузхо, ки дар чангхои пешин сохиби ганимати зиёд
шуда буданд, майдони чангро монда, ба даштхои худ равон
шуданд. Ба замми ин дар лахзахои халкунанда, яке аз
сарлашкарони Мунтасир хиёнат карда, бо чор хазор
чанговар ба тарафи Карахониён гузашт. Ин хиёнат барои
Мунтасир бисёр кимат афтод ва дигар чангро давом дода
натавониста, ба Хуросон равон шуд.
Абуиброхими Мунтасир шикаст хурда бошад хам, аз
нияти баркарор намудани сулолаи Сомониён барнагашт.
Боз лашкар чамъ намуда, ба Мовароуннахр равон шуд.
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Лашкари Абуиброхим Мунтасир аз ин кадар оворагардию
чангхои пай дар пай бемадор гашта буд. Хуллас,
сарлашкаронаш боз рохи хиёнатро пеш гирифтанд ва у
шикаст хурд. Худи Мунтасир соли 1005 аз дасти яке аз
сардорони кабилахои араб хоинона кушта шуд.
Абуиброхими Мунтасир аз байни хонадони Сомониён
ягона марди шучоъ буд, ки барои аз нав баркарор
намудани давлати Сомониён дубора муборизаи пуршиддат
бурдааст.
Савол ва супориш
1. Давлати Сомониён аз кадом давра ру ба таназзул
ниход?
2. Оид ба горди турк чй медонед?
3. Кадом хокимони мулкхои Сомониён хиёнат карда, ба
тарафи душман Бугрохон гузаштанд?
4. Абуалии Балъамй кй буд?
5. Аз хусуси сарлашкарон Алптегин, Сабуктегин ва
Султон Махмуд чй медонед?
6. Давлати Сомониён кадом сол бархам хурд?
7. Абуиброхими Мунтасир кист ва ба мукобили кихо
мубориза бурдааст? Дар бораи хизматхои у хикоя
кунед.
§ 12. ТАРАККИЁТИ ШАДРДОИ ДАВЛАТИ
СОМОНИЁН

Шахрхои Осиёи Марказй дар асрхои IX-X, чунон ки
маъхазхои таърихй тасдик мекунанд, назар ба шахрхои
Аврупои Гарбй аз чихати ободониву тараккиёт кариб сад
сол пеш рафта буданд. Шахрхои Мовароуннахру Хуросон
дар ахди Сомониён хеле ободу кабудизор гашта, богхои
сермеваю обашон мусафо доштанд. Шахрхои Самарканду
Марв ва дигархоро богот, хавзхо, сардобахо, гулзорхо,
бозорхо, корвонсаройхо, масчидхо, мадрасахо зинат
медоданд. Шахрхои калонтарини давлати Сомониён
Бухоро, Самарканд, Марв ва гайра буданд, ки оид ба хар
кадомаш маълумоти мухтасар медихем.
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Бухоро пойтахти давлати
Сомониён хисоб меёфт. Бухоро
дар замони хукмронии арабхо
мисли дигар шахрхои Мова
роуннахру
Хуросон
борхо
хароб гардида буд. Арабхо
соли 709 Бухороро забт намуда,
кисми хавлихои сокинони Бу
хороро зуран кашида гирифтанд ва хатто мардуми зиёди
шахрро ронда, ба чои онхо
кабилахои арабро шинонданд.
Умуман дар бисёр шахрхои
давлати Сомониён арабхо зу
ран маскан гирифтанд. Аммо
дар ахди Сомониён вазъият
тагйир ёфт. Ба туфайли роби- Бокимопда\ои девори Бухоро
тахои тичоратй ва аз хар чихат тараккй ёфтани давлат хаёт
нисбатан орому пойдор гардид. Шахрхо ба шахрхои ободи
феодалй табдил меёфтанд. Бухоро чун дигар шахрхои
кадими точикнишини Осиёи Марказй ба се кисм чудо
мешуд: 1. Арк - кухандиз (калъа), чои зисти шох, 2.
Шахристон - чои зисти табакахои гуногуни мардуми шахр,
3. Рабаз - махалли тичорату хунармандй. Аксар вакт
шахристони он маркази иктисодию сиёсии шахр дониста
мешуд, вале баъзан чунин бартарихоро аз даст медод. Дар
Шахристон ва гирду атрофи он бозорхою гузаргоххо,
дуконхою корвонсаройхо чой мегирифтанд. Ин шахр дар
асри IX ёздах дарвоза дошт. Дар он касрхо, бинохои
бошукухи аъёну ашроф, махаллаи ободу зебои хушманзараи Чуи Мулиён вокеъ гашта буданд. Дар марказ
бозорхо, корвонсаройхо, дукондорон ва пешаварон чой
доштанд.
Шахр дар замони Сомониён хеле равнак ёфта буд. Он
дорои кушкхо, мехмонхонахо, корвонсаройхо, богхою
сардобахо ва хавзхо гардид. Исмоили Сомонй касри
бошукухе бино намуд ва дигар ашрофу давлатмандон ба у
пайравй карда, касрхо, масчидхо, кушкхо бино намуданд.
Бухоро маркази дини ислом хисоб меёфт. Бухоро дар
байни мамлакатхои Осиёи Пеш яке аз шахрхое буд, ки дар
он бори нахуст мактаби олии мусулмонй - мадраса бино
ёфтааст.
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Самаркапд шахри калонтарини давлати Сомониён
дониста мешуд. Барои тараккиёти он мавкеи географиаш
аз хар чихат мусоидат мекард. Шахр дар чоррохаи тичорат
чой гирифта буд. Кариб хар як хавлии Самарканд бог
доштааст. Кучахои Самарканд сангфарш буданд. Худи
Самарканд кариб 2 хазор сардоба доштааст. Самарканд бо
оби дарёи Зарафшон таъмин мешуд ва барои ин аз новахо,
корезхо, хавзхо, сардобахо, чоххо, кубурхои сафолй
истифода мебурданд.
Заминдорон, точирон, диндорони ашроф, амалдорони
давлатй дар касрхою бустонсаройхо мезистанд. Заминдорони калон дуконхо, корвонсаройхои худро дар бозорхо
месохтанд. Точирон гарчанде машгули тичорат буданд,
дар шахрхо ва дехахо замин доштанд. Дар шахр рухониёни
калон (муфтихо, козихо, шайххо ва дигарон) сохиби обруи
зиёд буданд.
Самарканд масчиду хонакох ва макбара - мазорхои
бисёр ва барои пиёдагардон рохи зеризаминй дошт. Дар
шахр бинохои ду-сеошёнаро дидан мумкин будааст.
Хусусан дар замони Сомониён Самарканд хеле пеш рафта
буд ва баъди Бухоро маркази фарханги точик хисоб меёфт.
Дар асри X шахр кариб 200 хазор ахолй доштааст.
Марв шахри ободтарини давлати Сомониён хисоб
меёфт (холо шахри Марии Туркманистон). Шахр дар

Харобах.ои Марв
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поёноби дарёи Мургоб, дар сари рохи тичоратии Гарбу
Шарк чой гирифта буд. Точирон аз Марв ба Самарканду
Бухоро ва сони ба Чин рахсипор мешуданд. Рохи дигари
Марв точиронро ба суи Балх, Диндустон ва Тибет мебурд.
Дар ахди Сомониён шахр ба самти гарб васеъ шуда, дар он
бисёр сохахои пешаварй тараккй карданд. Шахр ва
музофоти Марв аз чор канали аз дарготи дарёи Мургоб
кандашуда бо об таъмин мегардиданд. Марв дар асрхои
IX-X шахри серахолитарин хисоб меёфт. Дар шахр
микдори бинохои бохашамати аз хишти пухта сохташуда
сол аз сол меафзуд, ки дар онхо ашроф ва давлатмандон
мезистаанд. Музофоти Марв шахру дехахои зиёдеро
муттахид менамуд.
Нишопур. Ин шахр хануз дар замони хукмронии
сулолахои Тохириён ва Саффориён пойтахти тамоми
Хуросон буд. Нишопур дар сари рохи корвонгузар чой
гирифта, молхои аз халичи Форс ва аз шахрхои Кирмон,
Рай, Гургон ва Хуросон оварда дар хамин чо чамъ
мешуданд, ки барои пешравии иктисодиёти шахр ва равнак
ёфтани пешаварй ахамияти бузург дошт.
Хучанд. Шахр дар доманаи водии Фаргона чой
гирифта буд ва масохаташ 6x8 километрро дар бар
мегирифт. Аз байни шахр канали калон мегузашт ва он
шахриёнро бо об таъмин менамуд. Шахр дар ихотаи
боготу ангурзор буда, бо мевахои лазизи шакаринаш фарк
мекард. Аз шахр роххои тичорат ба Сугд ва Чоч гузашта,
точиронро ба Чину Эрону мамлакатхои Аврупо мебурданд. Устод Садриддин Айнй дар бораи ин шахр чунин
навиштааст: «Ана, хамин вазъияти табий дар замонхои
кадим хам Хучандро яке аз ободтарин ва пурсарваттарини
шахрхои Осиёи Марказй гардонда буд. Бинобар ин аст, ки
география ва таърихнависони кадим ин шахрро «аруси
дунё» ё ин ки «тирози чахон» номидаанд, ки зинат ва
ороиши чахон гуфтан аст.»1
Дулбук - шахри кадима ва пойтахти музофоти Хуталон
(собик вилояти Кулоб) дар худуди дехаи Курбоншахиди
нохияи Восеъ чой гирифта будааст. Шахри кадима будани
Дулбукро бостоншиносон исбот намудаанд.
1С.Айнй. Куллиёт, чилди 5, сах 125.
59

Шахри Дулбук хам кухандиз, шахристон ва рабаз
доштааст. Дар асрхои IX-X Дулбук бо хунармандони худ кулолон, шишагарон ва гайра шухрат доштааст.
Кулолгарон барои рузгор зарфхои хархела - хум, куза,
табак месохтанд. Шишагарон зарфхои гуногуни шишагини
накшдор тайёр мекарданд.
Дар Дулбук бинохои бошукухи аз хишти пухта ва хом
сохта кам набуданд. Кучахои васеъ ва сангфарш доштааст.
Ба воситаи кубурхои сафолини дар зери замин хобонда
бинохо бо об таъмин мешуданд. Бостоншиносон дар
Дулбук ба микдори зиёд зарфхои биринчй, сафолй ва
шишагй, донахои шатранчи аз устухони фил сохта пайдо
кардаанд.
Бунчикат пойтахти давлати асримиёнагии Истаравшан
хисоб меёфтааст ва он дар байни Сугду Хучанд вокеъ
будааст. Иклими он мусоид ва форам буда, шахр касрхо,
хавлихо ва боготу токзорхои зиёд доштааст. Дар шахр
кариб 20 хазор кас мезистааст. Дар шахр касбхои охангарй,
рехтагарй, бофандагй, кулолй, ордкашй, меъмориву
накшунигори девор, кандакорй, бинокорй ва гайра
тараккй карда будааст. Бостоншиносон бисёр ёдгорихои
кадима, аз чумла бинохо, кушкхои бисёрошёна, ибодатхонахо ва гайраро пайдо кардаанд.
Балх. Шахри Балх (дар шимоли Афгонистони имруза)
хеле кадима буда, хануз дар асрхои VI-IV пеш аз милод
сохта шудааст. То замони Сомониён бисёр даврахои
фочиавиро аз cap гузаронидааст. Яке аз онхо хучуми
арабхо мебошад. Арабхо шахрро ба хок яксон карда
буданд. Соли 785 аз нав бунёд гардида, ба маркази
тичорату фарханг табдил ёфтааст. Дар баркарор намудани
ин шахри бостонй хизмати хонадони Бармакиён багоят
бузург аст. Дар ахди Сомониён шахри Балх (номи музофот
хам Балх аст) ба яке аз шахрхои тараккикарда табдил
ёфтааст. Мувофики сарчашмахои таърихй музофоти Балх
47 шахр доштааст. Шумораи сокинони Балх кариб ба
Бухоро баробар будааст. Соли 742 дар маркази шахр
масчиди калонтарин бино ёфтааст.
Ба воситаи шахри Балх роххои савдо ба Диндустон,
Бадахшон ва аз он чо ба Тибет вучуд доштаанд. Точирон
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аз Балх гузашта, молхояшонро ба Бомиён (шахри кадима
дар шимолу гарбтари Кобул), Газна ва гайра мебурдаанд.
Дирот. Ин шахр дар шимоли Афгонистони имруза чой
гирифтааст. Номи шахру вилоят як аст. Дирот шахри
кадима буда, гуё дар замони Искандари Макдунй (охирхои
асри IV пеш аз милод) бунёд шудааст ва бо номи
Искандарияи Ориёй машхур будааст. Номи Диротро дар
давраи хукмронии сулолаи Сосониён (асрхои III-VII
милод) ба худ гирифтааст
Дирот дар давраи хукмронии сулолаи Тохириён ва
Сомониён шахри ободтарин хисоб меёфтааст. Исмоили
Сомонй соли 900 музофоти Хуросонро ба даст медарорад
ва дар ин вакт Дирот шахри бузургтарину ободтарин
будааст. Шахрро дарёи Дарируд бо об таъмин мекардааст.
Дар давраи Сомониён шахр чор дарвоза доштааст.
Сайёхон ва точирон аз Дирот баромада, ба шахрхои Балх,
Сиистон (вилоят дар Афгонистону Эрон), Нишопур рох
мепаймудаанд. Шахр бисёр корвонсаройхо, бозорхо,
мехмонхонахо, масчидхо доштааст.
Докими шахр берун аз он, дар махаллаи Дуснобод
мезистааст. Дар шахр ба чуз масчидхои мусулмонй боз
оташкадаи зардуштиён ва калисои масехй амал мекарданд.
Савол ва супориш
1. Кадом шахрхои Осиёи Марказй назар ба шахрхои
Аврупои Гарбй серахолитар буданд?
2. Оид ба шахри Бухоро чй медонед?
3. Дар бораи Самарканди асри IX-X хикоя кунед.
Шахрхои калонтарини давраи Сомониёнро ба хотир
биёред.
4. Ахволи хунармандони шахр чй хел буд ва онхо чй
истехсол мекарданд?
5. Имруз шахрхои Марв, Нишопур, Балх ва Дирот дар
кадом давлатхо вокеъ гаштаанд?
6. Оид ба шахри Дулбук ва Бунчикат чй медонед?
§ 13. ИНКИШОФИ АДАБИЁТ ВА М У СЩ Й
Нашъунамо ва расман эътироф шудани адабиёти форсточик. Асрхои IX-X барои пешравии адабиёти китобии
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точик, ки аз эчодиёти даханакии халк бахра мегирифт,
шароити хеле мусоид мухайё кард. Давлати Сомониён
давраи тавлиди адабиёти форс-точик не, балки давраи
нашъунамои он хисоб меёбад. То замони Сомониён хам ба
забони форсй-точикй адабиёти бадей вучуд дошт ва
шоирону олимон дар асрхои IX-X ба забони форсй-точикй
асархо офарида буданд. Абуабдуллохи Рудакй, Абулкосими Фирдавсй, Абулхасани Балхй, Абуалй ибни Сино,
Абулхусайни Бухорой, Аббоси Самаркандй, Шокири
Бухорой ва даххо дигарон аз чумлаи онхоянд. Он даврае
буд, ки ба чуз адабиёти ба забони точикй эчодшуда, боз
бисёр шоирону олимони Мовароуннахр, хусусан онхое, ки
ба дарбор наздик буданд, ба забони арабй низ асархо
таълиф менамуданд.
Сомониён дар таърих хамчун пушту панохи олимону
шоирон ва ахли илму адаб, фарханг ва санъати нафис
шухрат пайдо кардаанд. Дар ин чабха сахми вазирони
ботадбир Абулфазли Балъамй ва Абуабдуллохи Чдйхонй
хеле бузург аст. Сомониён бо ин мехостанд истиклолияти
миллии худро намоиш диханд ва гурури арабхои
хавобаландро паст кунанд, то онхо дарк намоянд, ки
тамаддуни мардуми форс-точик аз онхо хеч камй надорад.
Абуабдуллох Рудакй. Сомониён барои шухрати худро
афзун гардондан шоирону олимонро ба дарбори худ
даъват менамуданд. Яке аз чунин шоирони мумтоз ва
сарояндаву навозандаи номй Абуабдуллох Рудакй буд, ки
соли 858 дар дехаи Панчруди нохияи Панчакенти имруза
таваллуд ёфтааст. Вай сардафтари адабиёти классикии
форс-точик мебошад. Баъди шухратманд гаштанаш аз
тарафи амири Сомониён Насри II ба дарбор даъват карда
мешавад. Кариб тамоми умраш дар Бухоро мегузарад.
Абулфазли Балъамй яке аз дустон ва такягохи Рудакй буд.
Вай дар хакки Рудакй чунин гуфтааст: «На дар Араб на дар
Ачам шоире, ки ба у баробар шуда тавонад, нест». Рудакй
дар дарбори Сомониён сохиби шухрату бойгарй шуд, вале
дар пиронсолиаш уро барои ба харакати халкии карматихо
мутааллик буданаш аз дарбор ронданд ва мувофики
ривоятхо ба чашмонаш мил кашида, кур карданд. У дар
чунин холат ба зодгохаш равон шуд ва дере нагузашта, дар
дехааш Панчруди имруза соли 941 вафот кард.
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Аз эчодиёти бой ва гуногуни у танхо зиёда аз як хазор
байт то давраи мо расидааст, ки онхо аз махорату санъати
баланди шоирии вай шаходат медиханд.
Шоир мардумро ба накукорй, андухтани дониш, аз
сахтихои зиндагй дилхунук нашудан даъват мекунад:
Дар кй н-омухт аз гузашти рузгор,
Низ н-омузад зи хеч омузгор.
Шоир донишомузиро яке аз сарватхои бузургтарини
инсонй медонад ва онро ин тавр тараннум намудааст:
То чахон буд аз сари одам фароз,
Кас набуд аз рози дониш бениёз...
Дониш андар дил чароги равшан аст,
В-аз хама бад бар тани ту чавшан аст.
Бисёр шоирони номии замони Рудакй ва баъдина уро
«Устоди шоирони чахон», «Сохибкирони шоирй» ном
бурда, бо хурмату эхтироми зиёд ёдовар мешаванд. Осори
Рудакй барои бисёр шоирони забардасти классик чун
мактаб хизмат кардааст.
Бостоншиносони машхури Аврупо Рудакиро ба Гомери Юнон баробар кардаанд.
Карнхо гузаштанд ва боз мегузаранд, вале шухрати
шоири безавол дар дили хонандагони бешумор беш аз пеш
чо мегирад.
Соли 1958 дар cap то сари Точикистон 1100-солагии
зодрузи шоир чашн гирифта шуд ва дар он намояндагони
собик чумхурихои Шуравй ва бисёр намояндагони
мамлакатхои хоричй иштирок доштанд. Барои хотираи
шоирро абадй гардондан дар дехаи Панчруд хайкали шоир
гузошта шуд. Дар нохияи Панчакент музеи ба номи шоир
ба кор cap кард. Майдони назди Донишгохи аграрии
чумхуриамонро хайкали Абуабдуллох Рудакй зинат медихад. Доло Пажухишгохи забон ва адабиёти Академияи
улуми Точикистон, Донишгохи педагогии Кулоб, мактабхо
ба худ номи Абуабдуллох Рудакиро гирифтаанд.
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Чумхуриамон барои асархои арзандаи бадей Чризаи
давлатии ба номи Рудакй таъсис намудааст.
Дар асри X бисёр шоирони барчаста, ба монанди
Абулхасан Шахиди Балхй, Абумансур Дакикй ва дигарон
хаёт ба cap бурдаанд.
Соли таваллуди Абумансур Дакией номаълум, вафоташ тахминан соли 977 аст. Тазкиранависон чои
таваллуди уро тахминан шахри Тус (дар Хуросон) ё
Самарканд ва ё Бухоро гуфтаанд. Эчодиёти шоир аз
дарбори хокими музофоти Чагониён, ки яке аз музофотхои
ободи давлати Сомониён буд, cap шудааст. Сипас у ба
дарбори Сомониён даъват шуда, бо супориши амир Нухи
II Сомонй ба офаридани «Шохнома» шуруъ мекунад.
Аммо онро ба поён расонда наметавонад, зеро аз тарафи
гуломаш кушта мешавад.
Баъд аз у Абулкосими Фирдавсй «Шохнома»-ро ба
риштаи назм кашида, хазор байти навиштаи Дакикиро низ
ба он хамрох мекунад. Ба калами Дакикй боз касида, газал,
байтхо тааллук доранд. Бисёр шоирони забардасти форсточик - Фаррухй, Сузанй, Адиб Собири Тирмизй ва
дигарон уро бо эхтиром ёд кардаанд.
Мувофики карори ЮНЕСКО (Созмони Милали
Муттахид оид ба масъалахои маориф, илм ва маданият)
соли 1978 1000-солагии Абумансур Дакикй чашн гирифта
шуд.
Абулкосими Фирдавсй. Шоири бузурги мумтози он
даврон, классики адабиёти форс-точик Абулкосими
Фирдавсй миёни солхои 934-941 дар дехаи Божи наздикии
Туси Хуросон ба дунё омадааст. У сохиби маълумоти хубе
мешавад ва чуз забони модариаш форсй-точикй боз забони
арабиро аз худ мекунад. Чдвонии шоир дар замони ривочу
равнаки давлати Сомониён ва ташаккули халкияти точик
гузаштааст. Фирдавсй аз айёми чавонй дар орзуи гирд
овардани киссаву ривоятхои кадимаи ниёгони худ буд. У
барои амалй гардондани нияташ ба маркази давлати
Сомониён - Бухоро, дигар шахру музофотхо сафар карда,
оид ба таърихи гузаштаи халкхои эронинажод маълумоти
зиёде ба даст меоварад ва дар синни 35-солагй ба таълифи
«Шохнома» шуруъ мекунад. Шоир дар ин асар галабаи
некиро бар бадй нишон дода, кахрамонию ватандустии
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халки мазлуми мехнатиро тасвир намудааст. У мардуми
эронинажодро ба муборизаи зидди ачнабиён даъват
мекунад. Фирдавсй баъди мехнати тулонй асари
оламшумули «Шохнома» - ро соли 994 ба поён мерасонад,
вале дар ин вакт давлати Сомониён багоят заиф шуда, ру
ба инкироз нихода буд.
Ба чои Сомониён сулолаи нав - Газнавиёни туркнажод
бо сардории Султон Махмуд ба сари хокимият омаданд.
Шоир «Шохнома»-ро ба Султон Махмуд такдим кард, вале
Султон Махмуду дарбориёнаш ба кадри ин асари безавол
нарасиданд ва ба шоир руи хуш надоданд. Ба замми ин,
шоирро таъкиб намуда, бо амри Султон Махмуд хостанд
уро ба зери пои фил андозанд. Фирдавсии бузург аз ин
нияти бадкирдоронаш огох гашта, ба Дирот гурехт. У дар
айёми пирй ба зодгохаш-шахри Тус баргашта, солхои
охири умрашро дар кашшокиву махрумиятхо гузаронд ва
соли 1020 (мувофики баъзе маълумотхо соли 1025) вафот
кард. Рухониён Фирдавсиро кофир хонда, нагузоштанд, ки
дар кабристони мусулмонон дафн кунанд. Ч,асади шоир
дар боги худаш ба хок супурда шуд.
Солхо, карнхо гузаштанд, номи Фирдавсй човид монд.
Суханхои хитобан ба Махмуди Газнавй гуфтаи у хак
баромаданд:
Бинохои обод гарданд хароб,
Зи борону аз тобиши офтоб.
Пай афкандам аз назм кохе баланд,
Ки аз боду борон наёбад газанд.
Бад-ин нома гар умрхо бигзарад,
Бихонад хар он кас, ки дорад хирад.
Намирам аз ин пас ки ман зиндаам,
Ки тухми суханро парокандаам.
Фирдавсй ба чуз «Шохнома» боз газал, касида ва
рубой хам офаридааст. Шоири инсонпарвару ватандуст
дар таърихи адабиёти форс-точик яке аз бузургтарин
шоирон ба шумор меравад. Асари човидонии у «Шохнома»
дар хазинаи фарханги чахонй абадй чо гирифтааст.
«Шохнома» ба чандин забонхои чахон тарчума
шудааст. Дар чумхуриамон достонхои алохидаи он борхо
чоп шудаанд.
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Соли 1965 нашри пурраи «Шохнома» дар 9 чилд бо
хуруфи кириллй дастраси хонандагон гардид. Эчодиёти
шоирро дар мактабхои миёнаву олии чумхуриамон
меомузанд. Ба Китобхонаи давлатии миллии Чумхурии
Точикистон номи Абулкосими Фирдавсии бузург дода
шудааст.
Дар ахди Сомониён боз бисёр шоирони сохибдевон, ба
монанди Абулхасан Шахиди Балхй, Абушакури Балхй,
Робиаи Балхй ва дигарон низ зиндагй ва эчод кардаанд.
Порчахо аз романи «Фирдавсй»-и Сотим Улугзода.

Дамон руз баъд аз пешин Фирдавсй «Шохнома»-и румолпеч дар багал
бо хамрохи Маншурй (яке аз шоирони хамон давра) ба сарои
маликушшуаро равон шуд... Унсурй дар сахни сарой мехмонро истикбол
ва огуш кушода бо вай вохурдй кард...
Араби муйсафед, дандонхояш ягон-ягон, аз афзалияти забони арабй
сухан меронд.
- Шумо, ки арабиро мисли як олим ё шоири араб медонед,чаро
ашъори арабй намегуед? - пурсид у аз Фирдавсй.
- Дочат набуд, - гуфт Фирдавсй, - мехостам ашъори маро
хаммеханони (хамватанон) ман, ки хама гайр аз иддаи олимону фозилон
арабй намедонанд, бихонанд ва бифахманд.
- Охир гайр аз хамин олимону фозилони ачамй дигар хаммеханони
шумо хама бесавод ва чохиланд, магар шумо барои бесаводон ва чохилон
шеър мегуед?
- Даммеханони ман агарчи бесавод бошанд хам, чохил нестанд, дар
олами худ доноянд. Арабони бесавод ашъори арабиро хар кадар
мефахмида бошанд, хаммеханони ман сухани шоирони хамзабонашонро
хамон кадар ва балки хубтар мефахманд.
- Хубтар? - истехзоомез хандид Мутавваъй. - Ин дар хакки арабон
ихонат (тухмат) аст. Шумо мехохед бигуед, ки ачамй ба фахму фаросат аз
араб, ки хамнажоди расулиллох аст ва Куръони мачид бо лисони (забон)
вай нозил шудааст, бартарй дорад? Дошо!
Мутавваъй мунозираро ба заминаи дин кучонд, зеро бад-ин восита
забони харифро бастан осонтар менамуд.
- Бахс на дар бораи нажод, балки дар бораи забон аст, - чавоб гардонд
у. - Куръонро хам ба миён кашидан бемавкеъ аст. Шуморо забони
модарии худатон хуш аст, маро забони модарии худам. Дар арабй ман хеч
бартарие бар форсй намебинам. Ба балогату фасохат ва баёни маънихои
борику баланд форсии дарй аз арабй хеч камй надорад, инро Рудакй,
Дакикй, Абушакури Балхй ва амсоли инхо шуарои бузурги форсизабон
собит кардаанд. Билохир, «Шохнома»-и банда хам метавонад далел ба ин
даъво бишавад...
Дар кабули шох...
-Тусй хастй? - суоли нахустини вай (Султон Махмуд) аз шоир чунин
буд.
Фирдавсй бо аломати тасдик боз нима тасдик кард.
Медонад, ки тусиам, чаро мепурсад? - тааччуб кард Фирдавсй. У
чун шунида буд, ки султон мардуми Тусро шиахои ботиниву карматй
меномад ва бад мебинад, аз суоли у фоли бад гирифт:
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«Ачаб нест ба ман дуруштй кунад».
- Таърихи мулукро сию панч сол назм кардай? - боз пурсид султон, хеле бохавсала будай... Чанд байт?
- Шаст хазор.
- Шаст хазор, - зери лаб такрор кард султон ва боз пурсид: - Китобе
бо ин кадар байт дар Ачам боз хаст?
- То кунун ба назари банда нарасидааст, - чавоб дод Фирдавсй.
- Дар Араб?
- Девонхои шуарои араб хастанд, вале банда аз эшон девоне беш аз сй
хазор байт надидаам ...
Дам шох, хам вазир ва хам шайх бо киёфахои тааччубомез ба сукут
рафтанд. Бовар доштанд, ки мустахаки (сазовор) газаби шох шуд.
Унсурй аз шухрати Фирдавсй асло шод набуд. Дасад дили дигар
шоирони дарборро мехарошид. Акнун Фирдавсиро кабул ва ба
«Шохнома»-и у таваччух кардани султон хам ба гуши онхо расид...
- Силаи (мукофот) «Шохнома»-ро чй кадар бидихем?
- Панчох, хазор, - гуфт шох.
- Динор? - харосида пурсид Майвандй (вазири дарбор).
- Дирам, - гуфт шох.
- Султонам, ин бисёр аст. Мабод, ки пиршоири бенаво якбора ин
кадар микдор пул ба даст оварда шодмарг шавад.
- Дарчанд, ки «Шохнома»-и у ба дилхохи мо дарнаёмада ва худаш ба
мо дуруштихо кард, вале пир аст ва бисёр ранч кашида, ба умед омадааст,
розиаш бикун, - султон инро гуфта, ба даре, ки ба суи харамсарояш буд,
даромада рафт.
Шох дар замираш аз кардаи худ дар хакки Фирдавсй эхсоси
пушаймонй мекард. Ба худ чазм кард, ки ба Газна расида, чораи аз дили
шоир баровардани озори гузаштаро хохад чуст ва бад-ин равиш забони
маломатгаронро хам баста, худро дар чашми халк сафед хохад кард...
***
Доким хамаи авлоди шоирро аз хурд то калон ба калъа даъват карда,
фармони шохро эълон ва онхоро ба атои мулукона табрик намуда гуфт:
- Сохиби давлат шудед, шукр гуед, султони раиятпарвари атобахшро
дуо кунед.
Навкарон якчанд саночи пури динори тиллоро оварда, ба пеши
Манижа ва писару духтари у гузоштанд.
Манижабону перохани кабуди мотамро хануз аз танаш накашида буд.
Чашмонаш аз ашк тар буданд. Бо овози гиряолуд ба хоким гуфт:
- Ба чй шодй кунем, чаноби олй? Оё ба марги падару бобо шодй
кунем, ки худ рафту ин давлат ба мо гузошт. Катрахои бороне, ки рузи
дафни падарам ба турбати у борида буд, хануз нахушкидаасту шумо
мегуед «шодй кунед»! Чаро дар зиндагии падарам кадри у надонистанд,
хору зораш карданд, тухматзадаи куфру бидъаташ карданд, дар гурбат
сарсону саргардонаш карданд? Чаро силаро (тухфа) дар зиндагиаш
нафиристоданду вайро шод накарданд? Чаро мунтазир шуданд, ки у ба
хорй бимирад? Магар ман ва ин наберахои падарам он кулфату
мусибатхои ба нохак ба сари падарам омада, он хама бедодй, он
тухматхои сиёхро, ки ба подоши ранчи сиюпанчсолааш дар хакки у
карданд, фаромуш карда метавонем? На, наметавонем. Мо аторо
намегирем. Равони поки падарам ба мо кабули атои шохро намебахшад.
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Мусикй. Мусикии мардуми точик таърихи бой ва
кадим дорад. Дануз дар давраи хукмронии сулолаи
Сосониён (224-651) дар дарбори онхо мутрибону
сарояндагони зиёди форс-точик бо сарварии Борбад чамъ
омада буданд. Дар асрхои IX-X хунари мусикй мисли
дигар чабхахо хеле пеш рафта буд. Чунон ки дар боло зикр
шуд, Абуабдуллох Рудакй навозанда ва сарояндаи бузург
буд. Вай дар овони чавониаш навохтани барбат (панчтори
имруза)-ро аз устоди номии хамон давра мусикишинос
Абулаббоси Бахтиёр омухт ва ба чуз ин боз асбобхои
мусикии уд, руд (асбобхои тордори мусикй) ва чангро хеле
бо махорат менавохт.
Дар хамин асрхо бисёр шоирон хунари сарояндагй ва
навозандагиро доштанд. Шоир ва мусикишинос Абухафси
Сугдй, шоир ва бастакор Абусалик, шоир Абутолиби
Хуросонй, Исои Барбатй, устоди Рудакй - Абулаббоси
Бахтиёр, инчунин шоирон Шахиди Балхй, Абумансур
Дакикй за Абулкосими Фирдавсй на танхо хамчун
шоирони машхур, балки хамчун мутриб писанди мардум
гардида буданд.
Дар асрхои IX-X оид ба мусикии точик олимони закй
Абуалй ибни Сино ва Абунасри Форобй асархо таълиф
тамудаанд. Худи Абуалй ибни Сино чор асари мусикй ва
асбобхои онро офаридааст. Сарчашмахои таърихй гувохй
медиханд, ки вай хангоми муоличаи касалихои асаб
мусикиро истифода мебурдааст.
Форобй дар катори асархои мусикй боз асбобхои
мусикй низ месохтааст. Баъзе охангхои офаридаи у то хол
дар Эрон ва дигар мамлакатхо машхуранд. Эчодиёти ин
мусикишиноси машхур диккати бисёр мутафаккиронро ба
худ чалб намудааст. Шоири классик ва мусикишиноси
забардаст Абдурахмони Чрмй (1414-1492) ба фаъолияти
мусикии Форобй бахои баланд додааст. Бисёр олимони
мамлакатхои чахон хизмати бузурги Форобиро оид ба
мусикй кайд кардаанд.
Дар он асрхо илми мусикй ва истифодаи он хеле
инкишоф ёфт. Мусикй тамоми чабхахои хаёти мардумро
фаро гирифта буд. Дофизону мутрибон дар туйхо, чашнхо
хунарнамой мекарданд.
Чунон ки маъхазхои таърихй гувохй медиханд, дар
байни мардуми эронинажод аз замонхои кадим боз
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сурудхои мотамй пахн гашта буданд. Дар ахди Сомониён
асбобхои мусикии зеринро истифода мебурданд: танбур,
рубоб, чанг, барбат (асбоби кадимии удмонанди мусикй,
ки хашт тор дорад), най, сурнай, шайпур (карнайча),
карнай, доира, табл ва гайра.
Дофизони имрузаи мо охангхои Ушшок, Ирок, Рост ва
гайраро месароянд, ки онхо дар асрхои IX-X хонда
мешуданд ва минбаъд ба «Шашмаком» (силсилаи суруду
охангхои классикии мардуми точик) дохил шудаанд.
Савол ва супориш
1. Кадом шоирони пеш аз давраи Сомониёнро медонед?
2. Дар бораи фаъолияти Абуабдуллох Рудакй хикоя
кунед. Ба чуз шеърхои дар ин китоб оварда боз кадом
шеърхои уро аз ёд медонед?
3. Вазири хирадманд Абулфазли Балъамй дар хакки
Рудакй чй гуфтааст?
4. Оид ба эчодиёти Абулкосими Фирдавсй хикоя кунед.
5. Абулкосими Фирдавсй барои офаридани «Шохнома»
чанд сол ранч кашид ва Султон Махмуди Газнавй
шоирро чй тавр кадрдонй кард?
6. Дар замони Сомониён санъати мусикй чй хел
инкишоф ёфта буд?
7. Кадом навозандаи номй муаллими Абуабдуллох
Рудакй буд?
8. Мусикишиносони забардасти ин даврро номбар кунед.
Порча аз «Чахор макола»

Чунин овардаанд, ки воситаи икди оли Сомон буд ва авчу давлати
он хонадон айёми маликии у буд ва асбоби таманнуъ ва илали
тараффуъ (гурур, хавобаланд) дар гояти сохтагй буд, хазоин (хазина)
ороставу лашкар чаррор (бисёр) ва бандагон фармонбардор, зимистон
ба дорулмулки Бухоро маком кардй ва тобистон ба Самарканд рафтй ё
ба шахре аз шахрхои Хуросон... Чун бахор даромад, аспон ба Бодгис
фиристоданд ва лашкаргох ба Молин ба миёни ду чуй бурданд ва чун
тобистон даромад, мевахо даррасид, амир Наср ибни Ахмад гуфт:
«Тобистон кучо равем, ки аз ин хуштар макомгох набошад? Мехргон
биравем. Ва чун мехргон даромад, гуфт: «Мехргони Дарй бихурем ва
биравем». Ва хамчунин фасл ба фасл хамеандохт, то чахор сол бар ин
баромад, зеро ки самими давлати Сомониён буд ва чахон ободу мулк
бехасм ва лашкар фармонбардор ва рузгор мусоиду бахт мувофик. Бо
ин хама малул гаштанд ва орзуи хонумон бархост.
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Подшохро сокин диданд, хавои Дарй дар сари у ва ишки Дарй
дар дили у. Дар аснои сухан Дариро ба бихишти адн (богхои бихишт,
чаннат) монанд кардй, балки бар бихишт тарчех (бартарй) ниходй ва аз
бахори Чин зиёдат овардй. Донистанд, ки сари он дорад, ки ин
тобистон низ он чо бошад, пас сарони лашкар ва мехтарони мулк ба
наздики устод Абуабдуллох ар-Рудакй рафтанд ва аз нудамои подшох
хеч кас мухташамтару макбулулкавлтар аз у набуд, гуфтанд: Панч
хазор динор туро хизмат кунем, агар санъате бикунй, ки подшох аз ин
хок харакат кунад, ки дилхои мо орзуи фарзанд хамебарад ва чони мо
аз иштиёки Бухоро хамебарояд. Рудакй кабул кард, набзи амир
бигирифта буд ва мизочи у бишнохта. Донист, ки ба наср бо у
дарнагирад, руй ба назм овард ва касидае бигуфт. Ва ба вакте ки амир
сабух карда буд, даромад ва ба чои хеш бинишаст ва чун мутрибон
фуру доштанд, у чанг баргирифт ва дар пардаи Ушшок ин касида огоз
кард:
Буи чуи Мулиён ояд хаме,
Ёди ёри мехрубон ояд хаме.
Пас фурутар шуд ва гуфт:
Реги Омуву дурушти рохи у,
Зери поям парниён ояд хаме.
Оби Ч,айх,ун аз нишоти руи дуст,
Хинги моро то миён ояд хаме.
Эй Бухоро, шод бошу дер зй,
Мир наздат шодмон ояд хаме.
Мир мох асту Бухоро осмон,
Мох суи осмон ояд хаме.
Мир сарв асту Бухоро бустон,
Сарв суи бустон ояд хаме.
Чун Рудакй бад-ин байт расид, амир чунон мунфаъил
(хичолатманд) гашт, ки аз тахт фуруд омад ва бе муза пой дар рикоби
хинги навбатй овард ва руй ба Бухоро ниход, чунон ки ронину
(шалвор) муза то ду фарсанг дар паи амир буданд ба Барута ва он чо
дар пой кард. Ва инон то Бухоро хеч пой бознагирифт. Ва Рудакй он
панч хазор динор музоъаф аз лашкар биситод... Чддди ман Абурачо
хикоят кард, ки чун дар ин навбат Рудакй ба Самарканд расид,
чахорсад шутур зери бунаи (асбобу анчом) у буд.

§ 14. ИНКИШОФИ ИЛМУ ФАН

Комёбихои илму фан дар давраи Сомониён аз
муваффакиятхои адабиёти нафиса камтар набуд. Фарк
танхо дар он буд, ки асархои илмй мисли пештара аксаран
ба забони арабй таълиф мешуданд.
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Ин албатта, бесабаб набуд. Забони арабй дар байни
мамлакатхои Шарки исломй дар зарфи чандин асрхо роли
забони илмии байналхалкиро ичро мекард. Аз дигар тараф,
бо забони махаллй навиштани асархои илмй боиси
махдудшавии доираи интишори осори муаллиф мегардид.
Илова бар ин, забони арабй барои ифодаи мухимтарин
мафхумхои илмй истилохоти мувофик дошт.
Дар асрхои IX-X илмхои риёзиёт, нучум, химия,
ботаника, тиб, география, таърих, фалсафа, маъданишиносй ва гайра инкишоф ёфта буданд. Олимони ин
давра дар хар як сохаи илму фан нихоят зиёданд. Бинобар
ин мо факат доир ба барчастатарин олимони ин давра
маълумот медихем.
Мухаммад ибни Мусо Алхоразмй (780-850) яке аз
бузургтарин олимон буд. Вай аз чавонй барои аз худ
намудани илмхои замонаш мекушид ва барои пурратар аз
худ намудани дониш ба Диндустон ва баъдтар ба Багдод
меравад.
Дар
ин шахр
ба Академияи улуми
«Байтулхикмат» («Кохи хирад») дохил шуда, корхои
тадкикотй ва илмиашро давом медихад. Дар ин Академия
бисёр олимони замон ба корхои илмй машгул буданд.
Алхоразмй дар мамлакатхои хилофат асосгузори илмй
риёзиёт дониста шудааст. Доир ба илмхои арифметика,
алгебра, ситорашиносй, география, таърих, мусикй асархо
иншо намудааст. Алхоразмй асосгузори илми алчабр
(Алгебра) мебошад.
Мутафаккири дигари барчаста Абунасри Форобй
(870-950) буд, ки дар дехаи Фороби кадимаю баъдтар номи
Утрорро гирифта, дар оилаи сарханги турк таваллуд
ёфтааст. Форобй мактаби ибтидоиро дар зодгохаш бо
забони сугдй ва форсии дарй хатм намуда, баъдтар ба
Самарканду Бухоро рафта, тахсилро давом додааст. Сипас
ба як катор шахрхои Эрон сафар карда, баъдтар ба
Димишк рафта, илм омухтааст.
Форобй забонхои арабй, юнонй ва лотиниро азбар
карда, асархо таълиф намудааст. Фалсафаи Юнони
Кадимро аз худ намуда, онро дар байни мардуми Шарки
Наздик пахн кардааст. Дангоми дар Багдод зистанаш боре
ба Осиёи Марказй омада, бо хохиши амири Сомонй асари
«Таълими сонй»-ро навиштааст. Форобй дар чабхаи
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риёзиёт, фалсафа, мантик, илми ахлок, физика, табиатшиносй сохиби шухрат шуда буд. Оид ба ин илмхо асархо
эчод намудааст. Вай боз мутрибу бастакор, шоир,
забоншинос, устои асбобхои мусикй ва назариётчии он
буд. Доир ба ин илмхо рисолахо таълиф намудааст.
Форобй соли 950 дар Димишк вафот кардааст.
Энсиклопедисти дигари сарзамини Осиёи Марказй, ки
дар Шарк ва Гарб машхур гардидааст, зодаи Хоразм
Абурайхони Берунй (973-1051) мебошад. Фаъолияти ин
энсиклопедист дар замони Сомониён огоз ёфтааст.
Дар Хоразми асрхои X-X I олимони машхури хамон
давра гирд омада буданд ва дар байни онхо Абурайхони
Берунй фарк мекард. Дар солхои хукмронии Маъмуни II
(1009-1017) дар пойтахти Хоразм шахри Урганч
«Академияи Маъмун» кушода шуд, ки олимони сохахои
гуногунро муттахид менамуд. Дар ин академия Абуалй
ибни Сино ва Абурайхони Берунй макоми хосае доштанд.
Аммо вокеахои сиёсй ва тохтутозхои Газнавиён рузгорро
талх мегардонданд ва Абурайхони Берунй мачбуран
Хоразмро се маротиба тарк намудааст.
Соли 1017 уро зуран ба назди Султон Махмуд бурданд.
Новобаста ба хамаи ин нокомихо у асархои машхураш, ба
монанди «Осор-ул-бокия», «Китоби тахдид...» ва гайраро
офарид. Вай дар юришхои Султон Махмуд ба Диндустон
уро хамрохй карда, бо маданияти мардуми он шинос шуд,
забони санскрит (забони кадими хиндй)-ро омухт ва аз он
забон ба забони арабй асархои оид ба риёзиёт, нучум ва
фалсафаи хиндиро тарчума кард.
Мувофики ривоятхо Абурайхони Берунй тамоми хаёти
худро барои омухтани илм сарф кардааст. Танхо дар
чашнхои Навруз (иди соли нав - 21 март) ва Мехргон (иди
хосилгундорй - 21 сентябр) ба кори илмй машгул
намешудааст. Берунй тахминан 150 асар эчод кардааст, ки
то замони мо хамагй 40-тоаш расидаанд. Вай пеш аз хама
муначчим буд ва асархои асосиаш «Конуни Масъудй»
(иборат аз 11 китоб) ба ин соха бахшида шудааст.
Абурайхони Берунй риёзиётшиноси машхур буд. Бисёр
асархояш ба геология, физика, химия, биология, таърих,
этнография ва фалсафа бахшида шудаанд. Асархои у оид
ба таъриху чашнхои сугдиён, хоразмиёни кадим, юнониён,
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яхудиён, дигар халкхои Осиёи Марказй сарчашмахои
бехтарин хисоб меёбанд.
Абуалй ибни Сино, Абунасри Форобй ва Абурайхони
Берунй бо шохасархояшон на танхо дар байни мардуми
худ, яъне халкхои форсизабон, балки дар байни халкхои
Шарки мусулмон ва дигар халкхои чахон машхур
гардидаанд. Фаъолияти илмии онхо дар замони Сомониён
огоз ёфта, минбаъд ба дарачаи баланд расидааст. Ба чуз
онхо боз бисёр олимон дар сохахои илмхои гуногун сахм
гузоштаанд.
Инкишофи илми тиб. Дар замони Сомониён дар сохаи
илми тиб ва табобати касалон пешравихои назаррас дида
мешаванд. Шахрхои Бухоро, Самарканд, Марв, Хучанд ва
гайра аллакай муассисахои илмиву китобхонахои тиббй
доштанд. Олимони шинохтаи замон, ба монанди Абубакри
Розй, Абурайхони Берунй, Абуалй ибни Сино, Алии
Табарй ва дигарон оид ба илми тиб асархо офарида
буданд. Олими забардаст Абубакри Розй (865-925) дар
даври Сомониён умр ба cap бурда, асари кадимтарини
сохаи тиб «Китоб-ул-чадарй ва-л хасба»-ро иншо
намудааст.
Дар он аз хусуси касалихои нагзак ва сурхча сухан
меравад ва роххои муоличаи онхоро нишон додааст.
Баъдтар у асархои машхураш «Китоб-ут-тибб-ил-Мансурй» ва «Китоб-ул-ховй»-ро навишт. Ин асархои безавол
шухрати уро дучанд намуданд.
Олими дигари овозадори сохаи тиб Абубакр Рабии
Бухорой мебошад. Вай дар Бухоро ва дигар ша_хрхо ба
муоличаи касалихои рухй сарукор доштааст. У асари
«Китобу хидоят-ил-мутаъаллимин»-ро таълиф намудааст,
ки дар он тачрибаи сисолаашро гирд овардааст. Китоб ба
забони точикй иншо гардидаст ва кадимтарин китоби
сохаи тиб хисоб меёбад. Абубакри Бухорой боз дигар
асархо офаридааст, ки дар байни онхо «Китоби набз»
шухрати зиёд дошт. Вай чун дорусоз ном бароварда буд.
Дастгохи ихтироъкардаи уро барои додани хурок ба
касалихои савдой истифода мебурданд.
Дар асри X олими дигари сохаи тиб Х,аким Майсарй
буд. У бисёр асархо навиштааст, вале то рузхои мо факат
рисолаи «Донишнома»-и вай расидаасту халос. Аксарияти
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асархояшро бо забони модарй - точикй таълиф намудааст.
Дар рисола роххои табобати бисёр касалихо нишон дода
шудаанд.
Дар ахди Сомониён олимони шинохтаи сохаи тиб
бисёр_буданд ва Абумансур Муваффак Х,иравй яке аз онхо
буд. У асари машхури худ «Маълумоти асосй дар бораи
хусусиятхои хакикии дорухо»-ро бо забони точикй иншо
намудааст. Умуман дар сохаи тиб пешравихои назаррас
дида мешаванд ва хамин буд, ки олими бузургтарини ин
соха Абуалй ибни Сино дар хамин замина зиндагй карда,
асархои оламшумулашро офаридааст.
Абуалй ибни Сино - энсиклопедисти бузурги точик
соли 980 дар дехаи Афшанаи назди Бухоро дар оилаи
амалдори Сомонй ба дунё омадааст. Вай маълумоти
ибтидоиро дар зодгохаш гирифта, дар Бухоро илмхои
гуногуни замонашро омухтааст. Чунон ки худаш мегуяд,
дар синни 18-солагй хамаи илмхои замонашро азбар
намудааст. Шухрати Абуалй ибни Сино махсусан баъди
муоличаи амири Сомонй Нухи II ибни Мансур меафзояд. У
ба хамин сабаб ба китобхонаи бойи Сомониён рох меёбад,
ки ин барои фаъолияти минбаъдаи илмиаш ахамияти
бузург дошт. Аммо давлати Сомониён ба хучуми
сулолахои Карахониёну Газнавиён гирифтор мешавад.
Султон Махмуди Газнавй Синоро ба дарбораш даъват
намуд, вале Сино ин даъватро кабул накард. У ба Хоразм
ва аз он чо ба шахрхои Абевард, Рай, Казвин, Дамадон,
Исфахон рафта панох мебарад. Гарчанде ин солхо солхои
хичрату саргардонй буданд, у асархои зиёде таълиф
намудааст. Абуалй ибни Сино дар илмхои тиб, фалсафа,
мантик, ахлок, риёзиёт, химия, ботаника, забоншиносй,
мусикй ва гайра шухрати чахонй пайдо кардааст.
Вай шоири забардаст хам буд.
Бо вучуди он ки хаёти Сино то охири умраш дар
мухити нотинч, гуруснагй, чангхои шадиди байни хокимон
ва игвою тухмати чахолатпарастону мансабталошон
гузашт, у асархое офаридааст, ки дар тамоми чахон
машхур гаштаанд.
Адади асархояш ба 400 мерасад. Дамаи кулфату
носозихои замон боиси аз даст додани саломатиаш гардид
ва у дар синни 57-солагй, соли 1037 дар шахри Дамадон аз
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дунё чашм пушид. Мазори у дар хамон чост ва ба
зиёратгохи мардум табдил ёфтааст.
Шохасари у «Ал-конун» дар чахон маълуму машхур
аст. Ин асар борхо дар Аврупо ва Шарк ба забонхои
гуногун тарчума шудааст. Баъди он ки дастгохи
китобчопкунй (солхои 40 асри XV) ихтироъ гардид, китоби
дуюми чопии ин дастгох «Ал-конун» буд.
Талабгорони ин китоб чунон бисёр буданд, ки танхо
дар сй соли аввали асри XV «Ал-конун» 16 маротиба ба
забони лотинй ва як бор бо забони яхудй нашр шудааст.
Мутахассисон, толибилмони дорулфунунхо, табибон илми
тибро аз руи «Ал-конун» меомухтанд. Ин асари човидонй
дар зарфи шаш аср китоби руимизии тамоми табибони руи
дунё хисоб меёфт ва то хол ахамияташро гум накардааст.
Абуалй ибни Сино кариб бист соли умрашро ба таълифи
ин китоб бахшидааст. Ба чуз ин китоб боз бист китоби
дигар оид ба сохаи тиб навиштааст.
У оид ба фалсафа, мантик, лугат, ситорашиносй,
мусикй, адабиёт ва сохахои дигар низ асархо офаридааст.
Доир ба фалсафа ва мантик асархои барчастаи бисёрчилдаи «Шифо» ва «Начот», «Донишнома» ва якчанд
рисолахои дигар навиштааст. Асари машхураш «Донишнома» ба забони точикй навишта шудааст.
Аз «Пири хакимони машрикзамин»-и Сотим Улугзода

...Пас Абуалй худомузиро пеш гирифт. «Ба мутолиаи китоб пеши
худ машгул шудам-мегуяд у, - ва шарху тафсири фаровонеро мутолаа
намудам, то борикихои фанни мантикро фаро гирифтам». Дандасаро
хам Абуалй пеши Нотилй ибтидо кард, лекин Нотилй баъди ба шогирди
худ омузондани панч-шаш шакл (теорем) аз таълими ин фан даст кашид
ва Абуалиро фармуд, ки ин фанро худаш мустакилона омухта, шаклхоро
хал кунаду ба вай нишон дихад. Аммо «чй бисёр шаклхое, ки, - мегуяд
Ибни Сино, - Нотилй то он замон ба онхо бар нахурда буд ва ман
хангоми нишон додани халли онхо ба у меомухтам». Ба ин равиш
шогирд кам-кам ба устод табдил меёфт...
...Соли 996 ё 997 милодй буд. Абуалй 16 ё 17-сола буд, дар хамин
синну сол у чун табиби хозик шухрат ёфта будааст, вагарна муоличони
подшох, ки албатта номдортарини табибони мамлакат буданд, ба
машварати у мухточ, ба даъваташ мачбур намешуданд. Ин як ходисаи
хорикулодда (фавкулодда) ва шояд ягона вокеаест дар таърихи тиб, ки
чавони 16-17-сола дар илми тиб мукаддами хамкасбони худ гардида
бошад. Дар хакикат, аз ширкат кардани у дар муолича амир шифо
меёбад.
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Абуалй ибни Сино барои истифода аз китобхонаи салтанатй ичозат
мепурсад, амир ичозат медихад.
Он чй Абуалй ибни Сино дар ин китобхона дид, уро дар хайрат
афканд ва у хамчун касе, ки ганчи шойгон ёфта бошад, нихоят шод
шуд...
Олими чавон нихоят пуркор ва сермахсул буд, метавонист дар як
шабонаруз 30-40 ва хатто то 50 сахифа нависад...
Дигар аз хусусиятхои Шайхурраис хофизаи беназири уст. Олим дар
вокеъ хофизаи муъчизаосое дошт, ки муосиронаш аз он дар хайрат
буданд ва мо хам имруз дар хайратем. Дар ин чо суоле пеш меояд, ки чй
гуна мумкин аст одами чунин хофизаи муъчизаосо дошта бошад? Оё
чунин хофиза модарзодист, атои табиат аст ва ба якто-нимто одамон, ё
ки хосили тарбияи махсус? Маълум аст, ки кувваи хофиза хосияти майна
мебошад ва майна бо чунин хосияташ ба хар як инсони муътадилтаваллуд ва сохиби аклу хуши солим «атои табиат» аст. Ин кувва
чунон кобилияти тараккй дорад, ки гоххо ба дарачаи хайратангез
мерасад. Ба чй тарик? Факат ба тарики машк, хофизаро машк медиханд.
Машки доимй ва мунтазам рафта-рафта «муъчизахо» ба зухур меоварад.
Абуалй машки хофизаашро, чунон ки тарчумаи холаш гувохй медихад,
аз кудакй cap кардааст: аз афташ у аксаран чизхои хондаашро ба
воситаи такрор ёд карда мегирифтааст.
Куръонро дар шашсолагй ёд кард. Устод Айнй, ки пуркувват буд,
боре гуфта буд, ки ба тараккии кувваи хофизаи у хифзи Куръон ва
шеъри бисёр мадад кард. Ибни Сино дар давраи адабиётомузии худ, ба
гумон назму насри бисёри арабй ва точикиро хифз намудааст. Гайр аз
«Мофавкуттабиа» дигар китобхои илмй, фалсафа, тиббиро хам аз ёд
карда бошад...

Химия ва география. Ин сохахои илм дар давраи
Сомониён хеле пеш рафтанд. Муваффакиятхои дар
истихрочи канданихои фоиданок, истехсоли рангхои
гуногун, шиша, когаз, даббогии пуст ба даст оварда бо
илми химия сахт алокаманд буданд. Дар асрхои IX-X як
катор олимони барчастаи сохаи химия хизмати бузург
кардаанд.
Олими забардасти сохаи химия Ч,обир ибни Хайён
(721-815) дар шахри Тус аз оилаи дорусоз таваллуд
ёфтааст. Вай закии форсу точик буда, дар асоси мутолиаи
асархои машхури олимони дунёи кадими Юнону Рим ва
Осиёи Марказиву Хуросон оид ба бисёр фанхо, аз чумла
химия, тиб, ситорашиносй, риёзиёт, фалсафа, корхои харбй
ва гайра асархои бисёр аз худ бокй гузоштааст. У бештар
аз 500 асар эчод намудааст,ки 85-тоаш то давраи мо
расидаанд. Гарчанд дар сохахои гуногуни илм асархои зиёд
таълиф карда бошад хам, бештар бо химия машгул
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будааст. Оид ба илми химия чунин асархо офаридааст:
«Дафтод китоб», «Китоби тарозу», «Китоби шафкат» ва
гайра. Ин асархо дар Шарк ва Гарби асримиёнагй багоят
машхур буданд. Муаллиф оид ба истехсолу тайёр кардани
матоъхо ва пуст, локхо барои сарутани обногузар ва гайра
корхои зиёдеро анчом додааст.
Ч,обир дар Гарб бо номи Гебер машхур аст. Бисёр
олимони химия дар Шарку Гарб уро устоди худ
мехисобанд.
Дар боло Абубакри Розй хамчун олими шинохтаи
сохаи тиб ёдовар шуд. Ба замми ин вай хамчун олими
шинохтаи химия низ ном бароварда буд. Оид ба фанни
химия рисолахо навиштааст.
Дар ахди Сомониён ва пеш аз онхо бисёр олимони
сохаи география асархо офаридаанд. Яке аз онхо Х,афс
ибни Мансури Марвазй буд, ки дар дарбори хокими
Хуросон муншй буд. У асари машхури «Китоб аз боби
хирочи Хуросон»-ро навиштааст.
Географиядони дигар Ахмад Мухаммад ибни Тойиб
харчанд нависанда бошад хам, ба илмхои дакик майли зиёд
доштааст ва оид ба география китобхои «Ал-боби бахрхо,
обхо ва куххо» ва «Ал-масолик ва-л мамолик»-ро таълиф
намудааст. Дар асари охиринаш дар бораи роххо,
музофотхо, дарёхо, шахрхо ва гайра маълумот медихад.
Олими бузурги географиядон Абуабдуллох Мухаммад
Ч,айхонй солхои 914-922 вазифаи вазирии давлати
Сомониёнро адо мекард. У дар сохаи фалсафа, нучум ва
география хизмати босазое дорад.
Чунон ки муосирон навиштаанд, у аз хусуси география
асари пуркимате иншо намудааст, вале то замони мо
нарасидааст. Бино ба гуфтаи олимони географ аз асари
Чдйхонй бисёр олимон, аз чумла Абурайхони Берунй хам
бахра бурдаанд. Асар дар бораи шахрхо, куххову водихо,
чулу баландихо, роххои тичоратии Шарку Гарб, Ч,анубу
Шимол, мардуми гуногун маълумот медихад. Бисёр
олимон аз у кумак дидаанд. Бо ёрии у Абу Дулаф ба Тибет,
Чин, Диндустон сафар карда, маълумот гирд овардааст.
Дар асри X географи номаълуме бо забони точикй китоби
«Сархади олам аз Шарк ба Гарб»-ро навиштааст. У ба чуз
маълумотхои географй, иктисодй, таърихии Осиёи
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Марказй дар бораи дигар мамлакатхо низ ахбори
пуркимат медихад. Ин асар барои омузиши таъриху
география ва иктисодиёти нимаи дуюми асри X Давлати
Сомониён сарчашмаи бехтарин хисоб меёбад.
Илмхои намъиятшиносй. Дар замони Сомониён як
зумра муаррихон, адабиётшиносон ба камол расида, аз худ
асархои пуркимат бокй гузоштаанд. Мо дар ин чо чанде аз
онхоро номбар мекунем. Бузургтарини онхо Абубакри
Наршахист (899-959), ки дар дехаи Наршахй назди Бухоро
ба дунё омада, дар дарбори Сомониён вазифаи сармуншй
(саркотиб)-ро ба зимма доштааст. Солхои 943-944 асари
машхури худ «Таърихи Бухоро» ё «Таърихи Наршахй»-ро
ба забони арабй таълиф намудааст. Асар асосан оид ба
хукмронии оли Сомониён, шахри Бухоро, нохияхои атрофи
он, бинохои хокимони Бухоро, тавсифи Чуи Мулиён,
роххои андозу хироч ситонидан, пахн гаштани дини ислом
ва гайра маълумот медихад. Ин шохасар соли 1128 аз
тарафи адиб ва муаррих Абунасри Кубовй ба точикй
гардонда шудааст. Нусхахои алохидаи он то замони мо
расидаанд.
Асари дигари машхури таърихй «Таърихи Табарй» аст.
Ин асар ба калами Абучаъфар Табарй тааллук дорад.
Муаллиф солхои 838-923 хаёт ба cap бурда, асари безаволи
худро бо забони арабй иншо кардааст. Он аз 13 чилд
иборат буда, бисёр вокеахои таърихии Арабу Ачам ва
халкхои хамчаворро тасвир намудааст. Аз хусуси
иктисодиёт, лашкаркашихои арабхо ба Мовароуннахр ва
корнамоихои диловаронаи мардуми ин сарзамин маълумот
медихад.
Китобро соли 963 вазири хирадманду сиёсатмадори
Сомониён Абуалии Балъамй ба забони точикй гардонда,
ба он «Таърихи Табарй» ном мегузорад. Абуалии Балъамй
писари вазири шухратманди давлати Сомониён ва хомии
Абуабдуллох Рудакй Абулфазли Балъамй буд. Абуалии
Балъамй дар давраи салтанати ду амири Сомониён
Абдумалик ибни Нух (954-961) ва Мансур ибни Нух (961
976) вазифаи вазириро ба ухда доштааст.
У хангоми тарчума ба он бобхои нав илова кардааст ва
хачми он ба 15 чилд расидааст. Асар минбаъд ба бисёр
забонхои Шарк ва Аврупо тарчума шудааст.
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Табарй таърихи дунёро аз замони офарида шуданаш то
дахсолаи дуввуми асри X навиштааст.
Муаррих Абуабдулло Мухаммад таърихи сулолаи
Саффориёнро навиштааст. Яке аз муаррихони намоёни ин
давра Абумухаммад Абдуллохи Диноварй (828-889) буд, ки
дар таърих бо номи Ибни Кутайба шинохта шудааст. Вай
хамчун нависанда ва маорифпарвари замон машхур аст.
Асари барчастаи у «Сарчашмахои ахбор» ном дорад. Ин
асар аз 10 чилд иборат буда, оид ба чангхо, тарзи
давлатдорй, сохахои гуногуни илм, дустй, хислатхои
хубиву бадии инсон маълумот медихад. Ибни Кутайба боз
дигар асархо офаридааст, ки дар байнашон «Санъати
нависандагй» накши бузург дорад.
Муаррихи намоёни дигари асри X Ахмад ибни
Сулаймони Бухорой мебошад, ки таърихи пойтахти
Сомониён - шахри Бухороро ба калам додааст.
Абубакр Мухаммади Хоразмй (вафоташ соли 993) дар
сохаи илми таърих ва адабиётшиносй хизмати босазое
кардааст.
Дар солхои 910-1009 муаррих, файласуф, мусикишинос
Абуабдуллох Мухаммади Хоразмй умр ба cap бурдааст. Вай
дар зодгохаш Балх ва сонитар Нишопур таълим
гирифтааст. Бо даъвати вазири Сомониён Убайдуллохи
Утбй ба дарбор омада, ба фаъолияти илмй машгул
мешавад. Дар асари энсиклопедиаш «Калиди илмхо», ки 15
бобро дар бар мегирад, аз хусуси таърих, хукук,
грамматика, тиб, химия ва гайра накл мекунад. Дар ин
асари бузург боз бисёр масъалахои дигар, аз чумла
масъалахои андоз, истифодаи об, иктисодиёт баён
гардидаанд. Ин асар ба номи «Комус»-и Хоразмй низ
машхур аст. У дар солхои охири хаёташ ба Хоразм меравад
ва дар он чо тахаллуси «Хоразмй»-ро ба худ мегирад.
Дар ахди Сомониён бисёр олимони забоншиносу
адабиётшинос ба камол расида, асархо офаридаанд.
Косими Диравй, Ч,аъфари Марвазй, Мухаммад Абубакри
Хоразмй, Исхоки Форобй ва бисёр дигарон аз чумлаи
онхоанд.
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Савол ва супориш
1.Дар замони Сомониён кадом илмхо бештар тараккй
карда буданд? Олимони бузургтаринро номбар кунед.
2.Абунасри Форобй кй буд?
3.Дар бораи Абурайхони Берунй чй медонед?
4.Оид ба илми тиб ва олимони ин соха хикоя кунед.
5.Дар бораи энсиклопедисти точик Абуалй ибни Сино
хикоя кунед.
6.Кадом асархои уро медонед ва дар Аврупо кадом
асархояш машхур гардида буданд?
7.Оид ба химия ва география чй медонед? Олимони
машхури ин сохаро ном гиред ва тавсиф кунед.
8.Дар бораи муаррихони машхур Абубакри Наршахй,
Абучаъфар Табарй ва Ибни Кутайба чй медонед?
9.Номи асархои ин муаррихонро гуфта дихед.
Аз «Таърихи Наршахй»

«Бухороро коргохе будааст, миёни Дисор ва Шахристон,
наздикии масчиди Ч,омеъ ва дар у бисот (гилем, палос ва гайра) ва
шодравонхо (сарпарда, хайма ва гайра) бофтандй ва болишхо ва
мусаллихои (чойнамоз) финдикй рост ва дуруст карданд. Аз чихати
халифа аз Багдод омили (коркун) алохида биёмадй ва он чй хирочи
Бухоро сарф шуд. Боз чунон шуд, ки ин коргох муаттал (аз истифода
монда) монд ва он мардумоне, ки ин саноат мекарданд, пароканда
шуданд. Андар шахри Бухоро устодони муайян буданд дар ин шуглро.
Аз вилоятхо бозургонон (савдогар, точир) биёмаданд. Чунон ки
мардуми зандоначй (номи карбос, ки дар дехаи Занданечи назди
Бухоро бофта мешуд) карбос мебурданд ва аз он чо чомахо сохта
бурдандй, то ба Шом ва Миср ва шахрхои Рум бурдандй. Ачаб ин буд,
ки ахли ин саноат ба Хуросон рафтанд, баъзе олати ин шугл ва он
чомахо бофтанд. Бад-он обу тоб наёмадй. Деч подшоху амир ва раису
сохибмансаб набудй, ки вайро аз он чома набудй. Вай сурху сафед ва
сабз буд ва баъзеро мураккаб (таркибёфта) карданд ва онро алоча
хонданд. Ва имруз зандоначй аз он чома маъруфтар аст ба хамаи
вилоятхо...
Зикри фатхи Бухоро ва ислом зохир шудан

...Охир лашкари ислом Бухороро фатх карданд, хар боре ахли
Бухоро мусулмон шудандй ва чун бозгаштанй риддат овардандй.
Кутайба ибни Муслим баъд аз харби Убайди Зиёд ва Саид ибни Усмон
се бор эшонро мусулмон карда буд. Боз риддат оварда кофир шуда
буданд, ин бори чахорум Кутайба харб карда, шахрро бигирифт ва
баъд аз ранчи бисёр ислом ошкоро кард ва мусулмонй андар дили
эшон биншонд ва ба хар тарик кор бар эшон сахт кард ва эшон ислом
пазируфтанд (кабул карданд), ба зохир лайкан, ба ботин бутпарастй
мекарданд. Кутайба чунон савоб дид, ки ахли Бухороро фармуд то як
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нима аз хонаи худхо ва манзилхои худхо ба араб доданд, то араб бо
эшон махмуд (писандида) бошанд ва аз ахволи эшон бохабар бошанд
то ба зарурат мусулмон шаванд. Бад-ин тарик мусулмонй ошкоро шуд
ва ахкоми шариат бар эшон лозим гардонид ва масчидхо бино карданд
ва осори куфр дар расми габрй (пайрави дини зардуштй) бардошт ва
чахди азим мекард хар ки дар ахкоми шариат таксир кардй укубат
мекард ва масчиди чомеъ бино кард ва мардумонро фармуд, то намози
одина (рузи чумъа) оварданд ва ахли Бухороро мусулмони комил
гардонид, иззати таоло савоби ин хайр захираи у кунонд.

§ 15. МЕЪМОРЙ ВА САНЪАТИ ОРОИШ
Бинокорй ва меъморй. Аз сарчашмахои хаттй равшан
мегардад, ки дар давраи хукмронии Сомониён бинову
касрхои зиёде бунёд гардидаанд, аммо то замони мо каме
аз онхо бокй мондаанд. Шумораи кушку иморатхо, сарою
дуконхо, масчиду мадрасахо ва макбарахо дар ахди
Сомониён афзуданд. Сохтмони бинохои асрхои IX-X бо
санъати меъмории замони пешин робитаи зич дошт. Дар
сохтмон бештар гил, похса, хишти хом, чуб ба кор бурда
мешуд. Дар хамин замон хишти пухта дар сохтмон рох ёфт.
Бинохои бошукух пурра аз хишти пухта сохта мешуданд,
ки комёбии бузурге буд дар сохтмон.
Яке аз чунин сохтмонхои нодири Осиёи Марказй
макбараи Исмоили Сомонй дар Бухоро мебошад, ки дар
охири асри IX ва ибтидои асри X бино ёфтааст.
Меъморони ин макбара анъанахои бехтарини санъати
давраи Сомониён ва замони пешинро истифода бурдаанд.
Зохиран макбара шакли мураккаб надорад. Он як иншооти
мукаабшаклест, ки болояш бо гунбаз пушида шудааст. Дар
айни хол нихоят муносиб афтидани накшхои амудию
уфукии девор, зебу ороиши беруни бино тамоми иморатро
багоят нафису латиф нишон медиханд.
Воситаи асосии ороиши бино хишти пухта ва намуди
асосии накш тарзи гуногуни чидани хишт аст. Накше, ки
дар натичаи ба тарзи гуногун чидани хишт пайдо шудааст,
басо оддй ва дар айни хол хеле зебо ва шинам аст.
Такрибан хар як чузъиёти тарху лоиха ва накшу нигоре, ки
дар макбараи Исмоили Сомонй хаст, дар санъати
меъмории кадимтари сугд хам ба худ як шабех дорад.
Макбараи Исмоили Сомонй гуё мучассамаи равнаку
6-65
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ривочи санъати чандинасраи меъморй буда, тамоми
комёбихои онро дар бар гирифтааст.
Макбараи намояндаи охирини Сомониён Абуиброхими Мунтасир низ чолиби диккат аст. Макбара дар наз
дикии дехаи Остонабобои шахрчаи Каркй (Туркманистони
имруза) тахминан соли 1005 бино ёфтааст. Дар байни
мардум бо номи макбараи Аламбардор ё Аламдор машхур
аст. Ин макбара хам аз хишти пухта сохта шуда, чиниши
хишт хеле назаррабо ва мухташам аст.
Макбараи дигаре, ки то имруз нигох дошта шудааст,
макбараи Арабато (977-978) мебошад. Ин макбара дар
дехаи Тим (дар Каттакургон, 60 километр дуртар аз
нишебии куххои Зирабулок, Узбекистони имруза) вокеъ
гаштааст. Макбараи Арабато хам бинои мукаабшакли
гунбазпуш аст, вале факат як даромадгох дорад. Тарафи
даромадгох пештоки баланди мухташам дорад, ки бо
накши зебои барчаста оро дода шудааст. Дар болои
даромадгох токчахои ороишй ба назар мерасанд. Барои
ороиши макбара масолех ва воситахои гуногунро кор
фармудаанд. Дар ороиши ин макбара хам усули бо чидани
хишт накш партофтан, хам гачкорй, хам гулпартой бо
хиштхои сайкалй ва хам сабти катиба дар заминаи накши
ислимй ва гайра истифода шудааст. Умуман дар сохту
накшунигори ин макбара
хам аломатхои меъмории
кадимии сугдиро дидан
мумкин аст, вале бештар аз
он нишонахои нав ба назар
мерасанд, ки баъдтар хеле
такмил ёфта, дар осори
меъмории асрхои XI-XII
равшан мучассам мегарданд.
Дар замони Сомониён
боз макбарахои зиёде, аз
чумла макбараи Хоча Накшрон дар наздикии нохияи
Макбараи Исмоили Сомонй,
Узуни вил°яти Сурхандарё
Бухоро. Асри Х.
ва гайра сохта шудаанд.
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Дамаи ин макбарахо ёдгорихои меъмориву таърихй буда,
дар сарзамини Осиёи Марказй аз асри IX инчониб бино
ёфтаанд ва хар кадоми онхо бо санъати баланди
меъмориву бинокории худ бинандаро ба хайрат меоваранд.
Даман онхо махсули дасти меъморон, бинокорон,
хаттотон, кошикорон, кандакорон ва наккошон мебошанд.
Дар асрхои IX-X дар Мовароуннахр ва Хуросон
намуди хавлихои феодалони калон тагйир ёфт, ки онхо
бештар дар шахрхои калони обод (Бухоро, Самарканд,
Марв ва гайра) сохта мешуданд. Чунон ки дида мешавад,
дар ин асрхо бинокорони точик услуби меъмории ачдоди
худ - сугдиён, бохтариён ва дигархоро хеле бо махорат
истифода бурдаанд. Дар сохтмони бинохо ва кушкхои
мухташами феодалон ба кандакорй, накшу нигор ва
ороиши онхо ахамияти калон дода мешуд.
Дунархои бадей (санъати амалй). Дар солхои
мавчудияти давлати Сомониён дигар сохахои хунари
бадей, аз чумла оро додани зарфхои сафолй, рангу бор ва
накшу нигори матоъ, колинхо, санъати хаттотй ва гайра,
ки пеш буданд, инкишоф ёфтанд ва боз хунархои нав ба
миён омаданд. Чй тавре ки кайд шуд, хунари сир додани
зарфхо дар асри VIII ибтидо гирифта буд, вале дар асрхои
IX-X усулхои сир додани маснуоти гилй багоят тараккй
кард, ки ин ба пешравии санъати накшу нигори зарфхои
сафолини сирдор шароит фарохам овард. Намунахои зиёди
ин санъат, аз кабили коса, табак, куза ва гайра то замони

Макбараи
Мунтасири
Сомонй.
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мо омада расидаанд ва аксарияташон барои намоиш дар
музейхо чой гирифтаанд. Зарфхои сафолини дар асрхои
IX-X тайёркарда гуногун буданд. Талаботи мардум ба
чунин зарфхо руз то руз меафзуд. Дар зарфхои рузгор пиёлаву косаву табак бо хати зебову хоно чунин
навиштачотхоро мебинем: «Хайроту баракат ба сохиби ин
чиз», «Ош шавад», «Аввали дониш талх асту анчомаш
ширин», «Саховат пешаи мардон», «Саховат посбони
химмату давлат аст» ва гайра.
Аксаран накши ин гуна зарфхо накши оддии ислимй,
яъне тасвири печдарпечи шаклхои хандасй ва наботй аст,
вале тасвири махлукот, масалан, тасвири мургон низ ба
назар мерасад.
Дигар навъи накш рангубори мармарй мебошад.
Барои офаридани ин накш рангхои гуногунро бе ягон
тартиби муайян болои хам порча-порча мемолиданд ва дар
ин холат ягон накши муайяни маънодор пайдо мешуд.
Дамчун усули иловагии ороиши зарфхои сафолй усули
накр, яъне харошида баровардани накшро низ кор
мефармуданд, ки он асосан дар зарфхои накшашон мармарй
ё худ зарфхои сирдори сабз дида мешавад. Ч,°и харош бо
сир пур карда мешуд ва дар заминаи сабзи руи зарф накши
барчастае ба вучуд меомад, ки асосан аз тасвири шаклхои
хандасию наботй ва расми мургон иборат буд.

а
S

Табаки сирдори асрхои 1Х-Х.
^.
Самарканд.

халкхои хдмсояро истифода бур
да, б а онхо навигарих,о зам
менамуданд. Дунархои бадей
дар иктисодиёти Мовароуннах,ру Хуросон накши бузург бозидаанд. Ин хунархо чунон афзуданд, ки дар асри IX-X дигар х,очати аз дигар давлатхо овардани хунармандон набуд.
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Дунархои бофандагй, кулолй, сир додани зарфхои
сафолй, накшу нигори матоъхои гуногун ва гайра ба
дарачаи баланди тараккиёти худ расида буданд. Дар
Бухоро, Самарканд, Хучанд, Кеш ва дигар шахрхо
матоъхои хархела тайёр карда мешуд. Мувофики маълу
моти муаррих Абубакри Наршахй дар Бухоро бо номи
«Байт-ут-тироз» корхонаи калони бофандагй кор мекард,
ки устохо ба гайр аз матоъ боз колинхои гуногун истехсол
менамуданд. Махсулоти онро ба бисёр мамлакатхову
шахрхо ба савдо мебурданд. Матоъхои дар Самарканд
тайёршуда, аз чумла симгун, зарбофт, кимхоб ва матоъхои
абрешимй ном бароварда буданд. Дар хамин давра роххои
аз катон (суфи канабй) тайёр кардани газвори хушсифат ба
вучуд оварда шуд.
Маснуоти шишагй, заргарй низ бо санъати баланд зебу
зинат дода мешуданд ва харидорони онхо хеле зиёд буданд.
Савол ва супориш
1. Дар бораи тараккиёти бинокориву меъмории давраи
Сомониён хикоя кунед.
2. Бинокорон ва меъморон кадом масолехи бинокориро
истифода мебурданд?
3. Оид ба макбараи Исмоили Сомонй ва дигар
макбарахо чй медонед?
4. Дар бораи сир додани зарфхо хикоя кунед ва кадом
навиштачоти руи зарфро медонед?
5. Дар кадом шахрхо матоъхои пахтагиро бисёртар
тайёр мекарданд?
6. Оид ба корхонаи калонтарини Бухоро «Байт-ут-тироз»
чй медонед ва дар он кадом матоъхоро тайёр
мекарданд?
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БОБИ III
ХАЛКИ ТОЧИК ДАР АСРДОИ XI-XIII
§ 16. ХАЛКИ ТОЧИК ДАР ЗАМОНИ КАРАХОНИЁН
Инкирози давлати Сомониён. Давлати Сомониён
давлати феодалй буд ва пурра ба манфиати заминдорону
сарони дин, горди турк ва точирони калон хизмат мекард.
Андозхо сол аз сол меафзуданд ва гохо онхоро дар як сол
ду маротиба хам меситониданд. Дар натича шуришхои
оммаи камбагалони шахру дехот тез-тез cap мезаданд. Ба
замми ин хокимони бисёр музофотхо ба монанди Исфичоб,
Газна, Чагониён, Хатлон ва дигархо ба давлати марказй
итоат намекарданд. Онхо ба амирони Сомонй асосан тухфа
мефиристоданду халос.
Дар нимаи дуюми асри X ба Сомониён лозим омад, ки
ба мукобили хар гуна исёнгарон мубориза баранд. Дар
давраи халкунанда барои давлати Сомониён бисёр
саркардахои лашкар хоин баромаданд. Онхо хануз пеш аз
бархам хурдани давлати Сомониён ба таври пинхонй бо
карахонихо дар бораи таксими давлати хануз вучуддошта
забон як карда буданд. Ашрофони диндор хам дар
таназзули давлати Сомониён накши калон бозиданд. Горди
турк ононро дар бобати бархам додани давлати Сомониён
дастгирй менамуд.
Мардум мурочиати Сомониёнро шунида, ба назди
сарони дин рафтанд, то ки чй хел рафтор карданро ба онхо
бифахмонанд. Лекин сарони дин аз чангидан ба мукобили
Карахониён на танхо худро дар канор гирифтанд, балки
чунин фатво доданд: «Агар Хониён (бо Сомониён) дар
рохи дину мазхаб низоъ медоштанд, бар зидди онхо
чангидан савоб мебуд. Чун холо байни онхо дар талоши
неъмати дунё задухурд ба амал омадааст, худро нобуд
кардан ва cap ба тег додани мусулмон гунох аст. Тарики
зиндагии ин мардум, яъне Хониён хеле хуб ва эътикоди
онхо бенукс аст, (бинобар ин) бехтар аст (аз хама гуна
мудохила) худдорй кард». Ин буд яке аз сабабхои асосии
бархам хурдани давлати Сомониён.
Заминдорони калон хам кушоду равшан Карахонихоро
ба истилои Мавароуннахр даъват мекарданд.
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Ба вучуд омадани давлати Карахониён. Ин давлат дар
солхои 90-уми асри X дар худуди Туркистони Шаркй,
Дафтруд таъсис ёфта буд. Асосгузори сулолаи Карахониён
Абдулкарим Бугрохони мугулнажоди туркзабон буд.
Давлати Карахониёнро асосан ду кабилаи турк-ягмо ва
чигилихо барпо кардаанд. Хонадони чигилй ба худ лакаби
Арслонхон - шер ва хонадони ягмо лакаби Бугрохон шутурро гирифта буд. Онхо хангоми ба давлати Сомониён
хучум овардан ва забт намудани он накши асосиро
бозиданд. Дар ду кабила дар ихтиёри худ кувваи харбй ва
бойгарии зиёде доштанд. Давлати Карахониёнро гох яке ва
гох дигаре аз ин кабилахо идора менамуданд. Дангоми
забти давлати Сомониён сардорони ин ду кабила Алй ва
Бугрохон накши асосй бозиданд ва онхо дар байни
Карахониён обруи зиёде доштанд. Дар таърих бо номи
хонадони «Алиён» ва хонадони «Дасаниён» машхуранд.
Карахониён соли 1005 ба лашкари охирин намояндаи
Сомониён Абуиброхими Мунтасир зарба зада, ба
хукмронии ин сулола хотима доданд.
Баъди ин муборизаи байни Карахониён ва Газнавиён
барои ба даст даровардани мулкхои давлати Сомониён
огоз ёфт. Дарёи Аму барои хар ду давлат сархад хисоб
меёфт. Заминхои тарафи шимоли дарё ба Карахониён ва
заминхои чануб ба Газнавиён гузаштанд.
Сарзамини Карахониён ба ду хокон таксим мешуд.
Хокони кисми шаркй - марказаш Баласогун ва хокони
кисми гарбй - марказаш Узганд.
Забти Бухоро. Ахволи давлати Сомониён аз солхои 90
асри X руз аз руз бад мешуд ва аз ин ваъзият туркхои
карахонй истифода бурда, бори нахуст соли 992 ба
сарзамини Мовароуннахр зада даромаданд. Амири
Сомонй Нухи II хеле кушиш ба харч дод, то ки пеши рохи
карахониёнро бигирад, вале дар дохили давлаташ ягонагй,
якдилй набуд. Баръакс, дуздиву горатгарй, душманиву
хиёнат авч мегирифт. Дар чунин шароит лашкари
карахониён соли 999 кариб бе хеч гуна задухурд вориди
Бухоро шуд. Нухи II рохи Омулро пеш гирифт. Лашкари
душман шахри Бухороро ба горат дода, сонй ба
бошишгоххои худ баромада рафт. Нухи II ба Бухоро
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баргашт. Чорахои аз дасташ омадаро андешид, вале онхо
нокифоя буданд.
Хуросон ба дасти Махмуди Газнавй гузашт, дар
ихтиёри давлати Сомониён танхо Мовароуннахр монда
буду халос. Душманони давлати Сомониён ба чашми амир
Мансур ибни Нух мил кашида, ба чои у бародараш
Абдумаликро ба тахт шинонданд. Ба мукобили амири нав
Махмуди Газнавй, ки то ба наздикй иттифокчии амир
Абдумалик буд, лашкар кашид ва дастболо шуд.
Акнун кори Карахониён омад кард ва онхо бо
сардории Насри Илокхон соли 999 ба пойтахти давлати
Сомониён - шахри Бухоро рахсипор шуданд. Насри
Илокхон Абдумаликро фиреб дода, дили саркардахои
лашкарро бо хилаю найранг пур кард ва чангро ба нафъи
худ анчом дод. Дар чунин лахзахои душвор хатто сарони
дин хам тарафдорони Карахониён шуданд. Нихоят,
Карахониён 23 октябри соли 999 Бухороро бо осонй гасб
намуданд.
Хукмронии сулолаи Карахониён. Ин давлат ба мулкхои
алохида таксим мешуд ва онхоро намояндагони Карахониён-Илокхонхо идора менамуданд. Онхо ба марказ
кариб итоат накарда, аз чониби худ тангахо сикка
мезаданд. Давлат устувор набуд, музофотхою нохияхо бо
хамдигар чандон робита надоштанд. Шахрхои Бухорову
Самаркандро хокимони махаллй идора мекарданд.
Дар аввал хонадони «Алиён» дастболо буданд, вале
рафта-рафта ин афзалият ба «Дасаниён» гузашт. Намояндаи онхо Юсуфи Кадархон пешвои Карахониён шуд ва дар
санъати дипломатй шахси намоён буд. Дар давраи хукмронии писараш Сулаймон, ки лакаби Арслонхонро
гирифта буд, фишору тазйики «Алиён» афзуд ва музофоту
нохияхои онхоро ба тадрич гасб менамуданд. Датто
Мовароуннахрро, ки Наср ибни Алй гасб карда буд,
«Дасаниён» кашида гирифтанд.
Аз солхои 40 асри XI cap карда, шухрати Иброхим
ибни Наср (1046-1068) афзуд. Вай аввал сохиби мулки
хурде буд ва дар чавониаш лакаби Бурй - Тегин дошт ва ба
дасти «Дасаниён» асир афтода буд. Аз он чо гурехта,
лашкар чамъ намуд ва ба музофотхои Хатлон, Чагониён,
Вахш лашкар кашида, онхоро ба даст даровард. Сипас ба
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Мовароуннахр хамла оварда, онро тобеъ намуд. Ба чуз
музофотхои зикршуда боз сохиби Дафтруд, Шош, Илок ва
Фаргона шуд.
Баъди ба сари хокимият омадани Иброхими Тамгочхон дигаргунихои назаррас ба амал омаданд. У сиёсати
мустакилиро ба рох монд ва дар Мовароуннахр давлати
Карахониён пурра ташкил шуд. У Самаркандро пойтахт
эълон намуд. Тамгочхон системаи андоз ва нархи махсулоти бозорро тагйир дод, пулро дигар кард. Дар давраи
салтанати у то андозае оромиву осудагй баркарор гардид.
Ривояте хаст, ки у гуё дуздиро дар мамлакати худ бархам
додааст.
Фаъолияти Иброхим Тамгочхон барои замони худ
тараккипарвар буд. Карахониён асосан дар нимаи дуюми
асри XI дини исломро кабул карданд ва минбаъд хусусан
аз замони хукмронии Иброхим Тамгочхон cap карда динро
ба нафъи худ истифода мебурдагй шуданд. Иброхим ва
ворисони у худро мусулмонони муътакид мешумурданд ва
нисбат ба диндорон хусни таваччух доштанд. Иброхим дар
муборизаи зидди эътирози мардум динро пушту панохи худ
медонист. Дар замони у дар Мовароуннахр байни
мусулмонон ва хар гуна бидъат (ба коидахои шариат итоат
накардан), ки дар онхо эътирози мардуми мазлум ба
мукобили тартиботи мавчуда акс меёфт, муборизаи шадид
мерафт. Ашрофон мекушиданд, ки тадричан Иброхим ва
дигар хонхоро хамчун дастнишондаи худ истифода баранд,
ки ин зиддиятхоро пурзур менамуд ва дар натича чандин
факехон (донишмандони шариат) ба катл расонда шуданд.
Иброхим чанде пеш аз вафоташ тахтро ба писараш
Шамс-ул-малики Наср супорид ва у корхои падарашро
каму беш давом дод. Карахониён шарки Фаргонаро аз у
кашида гирифтанд ва шахри Хучанд барои хар ду давлати
Карахониён сархад хисоб меёфт.
Минбаъд давлати Карахониён гирифтори тохтутози
сулолаи Салчукиён - кабилахои бодиянишини Огуз гардид.
Салчукиён аввал нохияхои алохидаро ба даст дароварда,
баъд ба Мовароуннахри Марказй хучум карданд. Нихоят,
соли 1089 Маликшохи Салчукй аз дарёи Аму гузашта,
аввал Бухоро ва баъдтар Самаркандро тасарруф намуд.
Салчукиён хонадони Карахониёнро нест накарда ва
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мустакилияташонро
хам пурра бархам назаданд.
Салчукиён хукуки ба корхои Карахониён дахолат карданро
дар дасти худ нигох медоштанд, вале ба Карахониён рухсат
дода шуда буд, ки аз байни хонадони Карахониён хони
худро интихоб кунанд.
Намояндаи бонуфузтарини хонадони Карахониён
Мухаммад Арслонхон (1102-1130) буд. Вай кариб сй сол
салтанат рондааст. Дар ин давра у бо корхои шоями
биносозй ва дастгирии ашрофу рухониён шухрат ёфт, вале
муддате нагузашта рухониён ба мукобили Арслонхон
суикасд карданд. Арслонхон тавонист онро бархам занад.
Аз нимаи дуюми асри XII (соли 1156) Карахониёни
шаркй, яъне «Дасаниён» Самаркандро ба даст дароварданд
ва он пойтахти тамоми кишвар хисоб меёфт.
Мовароуннахр низ бори дуюм ба дасти онхо гузашт.
Дар ин давра садрхо (раисон)-и Бухоро сохиби обруи
зиёд шуданд ва дар амал Бухороро идора мекарданд. Онхо
намояндагони рухониёни олимартаба буданд. Асосгузори
ин сулола факехи машхур Абдулазиз ибни Умар буд. У
худро аз авлоди халифа Умар медонист. Солхои 1202-1203
Султон Санчар уро садри Бухоро таъйин намуд. Вай бо
хамин рох мехост пушту панохи худро пайдо кунад.
Садрхои Бухоро на танхо ба корхои динй, балки ба корхои
давлатй низ дахолат мекардагй шуданд. Онхо гох
Салчукиён ва гох Карахитоихоро дастгирй менамуданд,
барои онхо хироч мегундоштанд ва дар айни замон пур
кардани кисаи худро хам фаромуш намекарданд. Дар
натича дар дасти онхо сарвати зиёде чамъ шуда буд.
Давлати Карахониён зиёда аз дусад сол хукмронй кард
ва аз солхои аввали мавчудияташ ба мукобили давлатхои
Газнавиён, Салчукиён, Карахитоихо ва давлати Хоразм
мубориза мебурд.
Карахониён ва Карахитоихо. Кабилахои сершумори
карахитоихо (кидониёни сиёх, хитоихои сиёх), ки дар водии
Тарим маскун буданд, соли 1125 империяи бузургашонро
барпо намуданд, ки худуди он то шимолу шаркии дарёи
Енисей мерасид. Муаллифони мусулмони замон, ки тарзи
давлатдорй, чангхо ва муборизаи кидониёнро тасвир
намудаанд, онхоро хамчун Карахитоихо ба калам додаанд.
Кидониён, яъне Карахитоихо дар аввали солхои 20-уми
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асри XII Дафтрудро гасб намуда, соли 1125 давлати
мустакили худро таъсис доданд, ки пойтахташ шахри
Баласогун дар сохили дарёи Чу вокеъ гашта буд.
Онхо заминхои Карахониёни шаркиро забт намуданд
ва барои заминхои Карахониёни гарбиро гасб кардан
тайёрй медиданд.
Соли 1287 Карахитоихо дар нохияи Хучанд пайдо
шуда, ба лашкари Махмуди Карахонй зарбаи сахт заданд.
Дар ин мухориба бисёр кабилахои турки бодиянишин ба
Карахитоихо кумак карданд. Датто кабилаи карлукхо, ки
аввал тарафдори Карахониён буд, зидди онхо бархост.
Задухурди шадидтарини байни Карахитоихо аз як
тараф ва Карахониёну Салчукихо аз тарафи дигар соли
1141 дар дашти Катвони назди Самарканд ба вукуъ
пайваст, ки дар он лашкари муттахидаи иттифокчиён
торумор гардид. Карахитоихо сулолаи Карахониёнро
бархам надоданд, вале онхо дар итоати Карахитоихо
буданд. Дар Самарканд ба чои Махмуди фироркарда,
бародараш Иброхим ба тахт нишаст. Вазифаи у аз
гундоштани андоз ва ба Баласогун (маркази Карахониёни
шаркй) фиристодани он иборат буд. Докимони Балх ва
Хоразм хам ба Карахитоихо андоз медоданд, вале ба
корхои дохилии Карахониён чандон дахолат намекарданд.
Карахониёни шаркй, яъне «Дасаниён» дар Фаргона
хокимиятро нигох медоштанд ва онхо соли 1156
Самаркандро ба даст дароварданд. Аз хамин вакт cap
карда Мовароуннахр дубора ба дасти Карахониён гузашт.
Шумораи маъюбон ва халокшудагон ба 30 хазор мерасид,
ки ин дар таърихи се сулола (Салчукихо, Карахониён,
Карахитоихо) накши махсус дорад. Сарвари Салчукихо
Султон Санчар ва хони Карахониён Махмуд ба тарафи
Тирмиз гурехтанд.
Карахитоихо Мовароуннахри Марказй ва Бухороро
хам ба даст дароварданд. Галабаи Карахитоихо сохти
давлатдории Карахониёнро дигар накард. Аз онхо танхо
ба нафъи сардори Карахитоихо хироч ситонида мешуд.
Онхо хам мисли Салчукихо ба корхои дохилии Карахониён
чандон дахолат намекарданд. Хонхои онхо мисли пеш аз
байни ашрофи сулолаи Карахониён таъйин мешуданд.
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Савол ва супориш
1. Карахониён кай ва чанд маротиба ба Бухоро хучум
карданд?
2. Чаро онхо Бухороро бо осонй забт карданд?
3. Сарварони дин хангоми ба Бухоро хучум кардани
Карахониён чй гуфтанд?
4. Давлати Карахониён дар худуди кадом давлатхо ба
вучуд омад? Оид ба Карахониёни шаркй ва Карахониёни гарбй накл кунед.
5. Кадом шахрхо пойтахти Карахониён буданд?
6. Дар бораи Иброхими Тамгочхон хикоя кунед.
7. Давлати Карахониён чанд сол вучуд дошт ва ба
мукобили кадом халкхо чангидааст?
8. Кидонихо аз кадом кабилаанд ва аз кучо омада
буданд?
9. Аз хусуси мухорибахои Карахониён ва Карахитоихо
(Кидонихо) накл кунед.
10.Карахитоихо кадом худудхоро забт карданд?
§ 17. ХАЛКИ ТОЧИК ДАР ЗАМОНИ ГАЗНАВИЁН
Таъсиси давлати Газнавиён. Давлати Газнавиён
давлати феодалии нимаи дуюми асри X буда, ба туфайли
суст шудан ва тадричан бархам хурдани давлати Сомониён
ба вучуд омадааст. То охири асри X, (то соли 999) давлати
Сомониёнро ба ном (руякй) мешинохт. Давлати Газнавиён
дар Афгонистон барпо шудааст. Шахри Газна пойтахташ
буд ва ин сулола номашро аз хамин шахр гирифтааст.
Дар таъсиси давлати Газнавиён хизмати Алптегин
калон аст. Вай дар дарбори Сомониён аз гулом - нукари
оддй то мансаби хочиби бузург расид. Дар синни 35-солагй
мартабаи сипахсолор (сарфармондехи лашкар)-ро гирифт.
Яке аз сарватмандони замон буд. Соли 961 хокими
Хуросон таъйин шуд ва заиф шудани давлати Сомониёнро
истифода бурда, дигар ба он итоат накард. Нихоят, дар
байни у ва амири Сомониён дар Балх задухурд руй дод ва
Алптегин зафар ёфт. Баъди ин ба шахри Газна лашкар
кашида, дар чанги хунину дарозмуддат галаба ба даст
даровард.
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Дар замони Алптегин яке аз хешовандонаш
Сабуктегин, ки ин хам дар гузашта гулом буд, хамчун
лашкаркаш ном мебарорад. Сабуктегин асосгузори
сулолаи Газнавиён (963-1186) буд. Баъди вафоти Алптегин
сарбозон Сабуктегинро амири Газна интихоб мекунанд.
Дар замони салтанати у худуди давлати Газнавиён аз
хисоби гасби музофотхои Афгонистон васеъ мешавад.
Сабуктегин дар яке аз чангхои хокимони Балх ва Хуросон
ба амири Сомонй Нухи II кумак карда буд ва у барои
хизматаш Хуросонро ба писари Сабуктегин Махмуд
бахшид. Дере нагузашта (соли 997) Сабуктегин вафот кард.
Ба тахт писари калони Сабуктегин Махмуд (998-1030)
нишаст.
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Вакте ки ба сархади давлати Сомониён аз тарафи
шимол сулолаи Карахониён хучум овард, Махмуд хам аз
тарафи чануб ба мукобили Сомониён бархост ва тамоми
заминхои Хуросонро истило намуд.
Солхои салтанати Махмуд солхои ба авчи тараккиёти
худ расидани давлати Газнавиён буд.
Чангхои Султон Махмуди Газнавй. Даёти Султон
Махмуд кариб дар чангхои горатгарона мегузашт. Аз
хисоби заминхои гасбнамудааш худуди давлаташро васеъ
мекард. Вай дар давоми 32 соли давлатдориаш ба
давлатхои дуру наздик бисёр лашкар кашида, чандин
мамлакатхои ободро хароб ва хазорхо оилахоро
бехонумон кардааст. Баъди забти кисми бузурги заминхои
Сомониён танхо ба як Диндустон зиёда аз 15 маротиба
лашкар кашидааст. У истилогарихои худро дар зери
пардаи «газавот» (чанги мукаддас барои дин) давом медод.
Халифаи араб уро барои чунин амалиёташ дастгирй
менамуд.
Султон Махмуд дар таърих хамчун золими хунхор ном
баровардааст. Вай на барои пахн намудани дини ислом,
балки барои ба даст даровардани сарват ва гуломон
мечангид. Дар замони у чосусй, игвогарй аз кафои
хокимон, инчунин одамони каму беш машхур авч гирифта
буд. Датто аз кафои писари худаш - Масъуд чосус монда
буд.
Мамлакатхои забткардаашро ба торочи лашкар медод
ва осори тамаддуни гузаштаро нест мекард. Аксар вакт дар
хакки мардуми захматкаши ба истилои у гирифторшуда
амалиётхои вахшиёнаро раво медид. Масалан, соли 1019
хокими калъаи Махован (ё _Мохобон) пеш аз омадани
Султон Махмуд гурехта буд. У хаминро асос карда, тамоми
мардумашро аз дами тег гузаронд.
Солхои 1010-1011 ба давлати точикон, ки дар вилояти
кухии Гур (кисми гарбии Афгонистони имруза) вокеъ
гашта буд, лашкар кашид ва ба талафоти зиёд нигох
накарда, як кисми онро гасб намуд. Соли 1017 давлати
Хоразмро бархам дода, заминашро ба даст даровард.
Чангхо барои Султон Махмуд манбаи бойшавй буданд.
Масалан, дар яке аз ин чангхо соли 1019 дар Диндустон
сарвати зиёде ба даст даровард ва аз он чо бо 57 хазор
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гулом ва 350 фил ба Газна баргашт. Соли 1024 ба Балх
омада, аз дарёи Аму гузашта Чагониён, Кубодиён ва
Хатлонро тасарруф кард.
Султон Махмуд лашкари боинтизом ва барои хамон
замон таълимгирифтаи хубе дошт. Ч,анговароне, ки
тартибу интизомро вайрон мекарданд, гирифтори чазохои
сахти чисмонй мешуданд ва хатто катл мегардиданд.
Сарбозон дар ихтиёри худ филхои чангй, мошинхои
калъашикану сангандоз ва барои аз дарёхо шино карда
гузаштан салхо (амад)-и махсус доштанд. Дастахои чангии
у асосан аз гуломони зархариди таълимгирифтаи турк,
точикон ва намояндагони дигар халкхои Осиёи Марказй ва
дигар халкхо иборат буданд. Дар замони хукмронии вай
шумораи гуломон чунон зиёд шуд, ки мачбур шуд барои
онхо бинохои нав созад. Дудуди давлати Султон Махмуд
аз хисоби забти заминхои нав ба нав хеле зиёд шуд.
Заминхои шимол ва шимолу гарбии Диндустон, Чагониёну
Кубодиёну Хатлон, Хоразму музофотхои кунунии Эрон Исфахон, Рай, инчунин дигар вилоятхо ба каламрави у
дохил мешуданд.
Дамаи ин мухорибахою забткорихои Султон Махмуд
бори гароне буданд бар души мардуми захматкаш. У пеш
аз хар як лашкаркашй аз халк андозхои зиёде меруёнд.
Мардуми каламрави худро ба ду гурух-гурухи чанговарон
ва гурухи авом чудо мекард. Ба чанговарон дар чор мох як
бор маош медод ва аз лашкариён ичрои хама гуна
фармонхояшро талаб менамуд. Халки авом бошад, мебоист
барои таъмини лашкари сершумор ва мансабдорони
давлатй сари вакт андозхоро супоранд ва амрхои
Махмудро бечуну чаро ба ичро бирасонанд.
Таназзули давлати Газнавиён. Сатхи зиндагии мардум
беш аз пеш паст мешуд ва соли 1011 Хуросонро кахтй фаро
гирифт. Чунон ки сарчашмахои таърихй шаходат
медиханд, дар Нишопур хазорон нафар одамон аз
гуруснагй фавтиданд. Гуруснагиву кахтй чунон таъсир
карда буд, ки дар баъзе чойхо одамон гурбаю сагхоро
кушта мехурданд. Султон Махмуд метавонист пеши ин
фалокатро бигирад, вале чорае наандешид.
Ба туфайли чангхои пай дар пай мардуми камбизоат
боз хам муфлистар шуд. Ба чуз андозхои давлатй
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кишоварзон ва дигар табакахои камбагал мачбуриятхои
зиёдеро, аз кабили сохтмони роххо, пулхо, касрхо, кандани
чуйхои нави обёрй, таъмири каналхои пешина ва гайраро
бемузд адо менамуданд.
Султон Махмуд ба мукобили хар гуна бидъатхо
(чараёнхои динй) - карматихо, исмоилихо ва гайра
мубориза мебурд. Аз ин бидъатхо аз хама бештар
пайравони карматихо талаф шуданд. Танхо соли 1029
хазорон нафари онхоро аз дами тег гузаронд ва молу
мулкашонро мусодира намуд.
Султон Махмуд шахси берахм ва хасис буд. Новобаста
ба хислатхои бадаш, вай лашкаркаши бузург ва
матинирода хисоб меёфт. Дар замони у шахри Газна ба
шахри зебову серахолй табдил ёфт. У аз хисоби бойгарихои
истилокардааш бинохои бохашамат месохт. Дар шахр
шумораи касрхо, мадрасахою масчидхо ва кушкхои
давлатмандон меафзуд. Газна хамчун шахри тичорату
пешаварй ва тамаддун шухратманд гашта буд. Вай дар
бораи тавсиф ва мадхи худ ва хонадони Газнавиён
шоирону олимони зиёдеро ба дарбор даъват мекард. Аз
руи гуфтаи муаррихон бо сарварии Абулкосим Унсурй дар
дарбори у 400 шоир гирд омада буд. Бо вучуди ин сохахои
кишоварзй, хунармандй ва робитахои байни музофотхо ру
ба таназзул мениходанд. Дамаи ин, хусусан баъди вафоти
Султон Махмуд (1030) хеле баръало хис карда мешуд. Дар
замони хукмронии писараш Масъуд ин зиддиятхо тезутунд
шуданд. Дар давраи салтанати у зулм ба мардум аз хад
гузашт. Баъзе хокимон ба хукумати марказй итоат
накарда, бо ихтиёри худ андозхои нав бар души мардум
бор мекарданд. Порахурй авч гирифта буд, ки аз ин худи
Масъуд хам руй намегардонд. Дар натича соли 1030 дар
Тус бар зидди тартиботи мавчуда ва давлатмандон шуриш
cap зад.
Музофоти Хоразм, ки дар итоати Газнавиён буд, соли
1034 аз итоати онхо баромад ва бо Карахониёну Салчукиён
забон як карда, ба Хуросон хамла оварданд. Соли 1035
туркхои Салчукй ба Хуросон лашкар кашида, кисми зиёди
онро бо шахри Нишопур ба даст дароварданд. Масъуди
Газнавй соли 1040 дар наздикии Дандонакон (наздикии
Марв) аз Салчукихо шикаст хурд. Бо хамин хукмронии
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Газнавиён дар Хуросон ба охир расид. Дар ин чанг, ки яке
аз чангхои шадидтарини халкхои Осиёи Марказй хисоб
меёбад, сарватмандони Нишопур ва Марв Салчукиёнро
дастгирй намуданд.
Салчукиён дар мухорибахои минбаъда борхо бар
Газнавиён дастболо шуданд. Дар байни Газнавиён ягонагй
набуд ва барои тахт шуда саргарми бародаркушй буданд.
Дере нагузашта, Масъуд соли 1041 аз чониби тарафдорони
бародаронаш кушта шуд. Салчукиён ба Хуросон, Балх ва
Дирот сохиб шуданд. Давлати Газнавиён бошад, ба тадрич
суст мешуд.
Лашкари давлати Гуриён (давлати точикон, ки охири
асри XII ва аввали асри XIII дар кисми гарбии Афгонистон
ба вучуд омада буд) соли 1151 шахри Газнаро ба даст
даровард ва Газнавиён мачбуран ба Диндустон гурехта,
шахри Лохурро пойтахт карданд, вале Гурихо соли 1186 ба
он чо хам лашкар кашида, давлати Газнавиёнро аз байн
бурданд.
Савол ва супориш
Дар бораи давлати Газнавиён накл кунед.
Султон Махмуд бо кадом давлатхо чангидааст?
Оид ба шахсияти Султон Махмуд чй медонед?
Кадом замини имрузаи Точикистон ба хайати давлати
Султон Махмуд дохил мешуд?
5. Пойтахти давлати Газнавиён кадом шахр буд ва он аз
хисоби кадом бойгарихо обод мегашт?
6. Султон Махмуд ба Диндустон чанд маротиба лашкар
кашид ва чй кадар сарват ба даст даровард?
7. Сабаби ру ба таназзул овардани давлати Газнавиёнро
гуфта дихед. Дар бораи шуришхои халкй ва
бедодгарихои Султон Махмуд накл кунед.
8. Ахволи мардуми захматкаш - кишоварзон, хунармандон ва дигар табакахои ахолй чй хел буд?
9. Алптегин ва Сабуктегин дар гузашта кихо буданд ва
минбаъд барои таъсис додани давлати Газнавиён чй
накше бозиданд?
10. Асосгузори давлати Газнавиён кй буд?
11.Султон Махмуд ба давлати Сомониён, ки то ба
наздикй дусти карин буд, хиёнат карда, кадом
музофотхои онро забт намуд?______________________

1.
2.
3.
4.

7-65
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§ 18. ДАВЛАТИ САЛЧУКИЁН
Таъсиси давлати Салчукиён. Дар миёнаи асри XI дар
Осиёи Марказй давлати Салчукиён ба вучуд омад.
Кабилахои бодиянишини туркзабони огуз бо сардории
Салчук - асосгузори сулолаи Салчукиён дар аввал дар
даштхои шимоли водии Зарафшон мезистанд. Онхо аз пайи
чарогоххо шуда, заминхои навро гасб намуданд.
Салчукиён дар муборизаи зидди Карахониён ба Султон
Махмуди Газнавй ёрии калон расонданд. Махмуд бошад,
барои дар Хуросони Шимолй маскун шудани онхо розигй
дод. Аммо дере нагузашта ин дустй ба душманй табдил
ёфт. Султон Махмуд соли 1025 ба Салчукиён рухсат дод, ки
дар музофотхои Абевард, Сарахс (худуди Хуросон) зиндагй
кунанд ва чарогоххои сералафро истифода баранд. Ин
хатои калони Газнавиён буд. Байни мардуми мукимй ва
Салчукиён вазъи нохуш ба миён омад. Султон Махмуд
танхо бо воситаи силох тавонист Салчукиёнро аз ин
чарогоххо биронад.
Баъди вафоти Султон Махмуд (соли 1030) Салчукиён
борхо шуриш бардоштанд ва дигар ба Газнавиён итоат
намекарданд. Соли 1035 байни онхо чанг cap шуд ва
писари Султон Махмуд шикаст хурда, кисми зиёди
Хуросону Нишопурро аз даст дод. Сипас Масъуд кувваи
зиёде гун карда, ба мукобили Салчукиён бархост. Соли
1040 дар нохияи Дандонакон (назди Марви Туркманистони
имруза) мухорибаи хунине ба вукуъ пайваст. Ин дафъа хам
лашкари Газнавиён бо сардории Султон Масъуд торумор
гардид ва бо хамин хукмронии Газнавиён дар Хуросон
хотима ёфт. Ин чанг дар таърихи мардуми Осиёи Марказй
чанги шадидтарин буд.
Баъди ин Масъуд ва писараш Мавдуд борхо бар зидди
Салчукиён cap бардоштанд, вале хар дафъа ба нокомй
дучор мешуданд. Давлати Газнавиён руз аз руз заиф мешуд
ва он шухрати пешинааш аз даст мерафт. Нихоят, соли
1187 хамчун давлат аз байн рафт.
Саркардаи Салчукиён Тугрул (1038-1063) - набераи
Салчук худро хокими тамоми Хуросон эълон кард.
Задухурдхои пай дар пай, андозхои бешумору гарон
мардуми камбагалро хонабардуш менамуд.
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Ашрофи дин, ки нуфузашон хеле суст гардида буд,
дархол ба такягохи Салчукиён табдил ёфтанд.
Васеъшавии замини Салчукиён. Дере нагузашта Тугрул
мамлакатхои Хоразм, Эрони Гарбй, Курдистон, Арманистон, Озарбойчон ва Ирокро ба тасарруфи худ даровард.
Салчукиён дар Шарк музофотхои Балх, Тирмиз, Бухоро ва
Самаркандро забт намуданд. Давлати ^арахониёнро ба
итоати худ дароварданд. Тугрул шахри Райро (дар Эрон)
пойтахт эълон намуд ва шахри Марв пойтахти бародараш
Чдгрибек карор гирифт.
Халифаи Аббосиён дигар илоч наёфта, мачбуран
Тугрулро хамчун Султон ва подшохи Шарку Гарб эълон
кард. Тугрул халифаро чандон намешинохт.
Баъди вафоти Тугрул бародараш Алпарслон (1063
1072) ба сари хокимият омад ва замини Салчукиёнро аз
хисоби забткорихо хеле васеъ намуд. Дар ахди салтанати
Чдлолуддини Маликшох (1072-1092) давлати Салчукиён
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хеле ривочу равнак ёфт. Лашкари Маликшох ба Гарб
юриш карда, Гурчистони Шаркй, кисми Осиёи Хурд,
Сурия ва Фаластинро ба даст даровард. Иктидори давлати
Салчукиён аз хар чихат афзуд. Барои Маликшох сохти
давлатдории Сомониён намуна буд ва бо хар восита
мекушид онро дар худуди давлати худ чорй намояд. Вай ба
дарбораш одамони бомаърифатро чамъ мекард. Онхо
корхои илмй-тадкикотиро ба рох мемонданд. Вазири
хирадманди у - муаллифи асари машхур «Сиёсатнома»,
Низомулмулк дар пойдор гардондани давлати Салчукиён
ва ахли адабро ба дарбор чамъ намудан хизмати босазое
кардааст.
Дудуди давлати Маликшох хеле васеъ буд. Он аз Бахри
Миёназамин то сархади давлати Чин тул мекашид ва кариб
тамоми мамлакатхои мусулмони Осиёи Марказиро дар бар
мегирифт. Пойтахташ шахри Исфахон буд. Чунин давлати
бузург бо кувваи силох нигох дошта мешуд ва аз охири
асри XI суст шудан гирифт. Пас аз Маликшох муборизаи
байнихудии хонадони Салчукиён барои тахт cap шуд ва аз
онхо дар ин мубориза хокими Хуросон - Санчар голиб
баромад. Мулкхои алохида ба хам робитаи мустахкам
надоштанд ва ба хукумати марказй cap намефуроварданд.
Муборизаи Султон Санчар. Соли 1118 давлати бузурги
Салчукиён асосан ба ду кисм чудо шуд. Ба кисми якум
Эрони Гарбй, Озарбойчон, Ирок дохил шуданд. Пойтах
таш шахри Дамадон буд. Кисми дуюм аз Хуросон,
Мовароуннахр, Хоразм, Сиистон иборат буд ва пойтахташ
чун пештара Марв карор гирифт. Шахр хеле ободу зебо
гашта, махаллахои махсуси хунармандон, точирон ва бозорхо дошт. Мадрасахою китобхонахо шахрро хеле машхур гардонданд.
Султони хаштумини Салчукиён Санчар номи Султони
бузургро гирифт.
Давлати Салчукиён дар чунин холат гирифтори хучуми
пай дар пайи кабилахои карахитоихо (кидонихо) гардид.
Соли 1141 дар байни Салчукихо ва карахитоихо дар дашти
Катвон (наздикии Самарканд) чанги шадид ба вукуъ
пайваст. Дар он лашкари Салчукиён бо сардории Султон
Санчар шикаст хурд ва тамоми Мовароуннахр ба дасти
Карахитоихо гузашт. Аз ин вазъи кулай хокимони Хоразм
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истифода бурда, аз итоати Салчукиён баромаданй шуданд.
Онхо се маротиба ба мукобили Салчукиён бархостанд, вале
натичае ба даст надароварданд. Бо вучуди ин давлати
Салчукиён руз аз руз заиф шуд.
Ба замми ин дар музофоти Балх кабилахои кучманчии
огуз ба мукобили бедодгарихои ашрофи Салчукй шуриш
бардоштанд. Султон Санчар барои пахш кардани он
лашкар кашид, аммо шикаст хурда, худаш асир афтод. Вай
соли 1156 аз асирй гурехта, рохи пойтахташ - шахри
Марвро пеш гирифт ва дере нагузашта вафот кард. Нихоят,
Салчукиён аз бисёр музофотхою мулкхо махрум гаштанд
ва давлаташон соли 1190 комилан бархам хурд.
Аз мулкхои собики давлати Салчукиён дар Осиёи
Марказй Хоразм истиклолият ба даст оварда, шухраташ
беш аз пеш меафзуд.
Дар хамин давра бисёр туркхои салчукй дар водихои
Осиёи Марказй маскан мегиранд. Дар шахрхои точикнишин махаллахои туркхо пайдо мешаванд. Шумораи
мардуми бо ду забон гап мезадагй - хам ба забони точикй
ва хам ба забони туркй меафзояд.
Фаъолияти Низомулмулк. Яке аз бузургтарин донишмандон ва сиёсатмадорони замони Салчукиён Абуалй
Дасан ибни Алй буд, ки барои пойдор намудани ин давлат
ва умуман тарзи давлатдорй хизмати бузурге кардааст. У
дар таърих бо номи Низомулмулк машхур аст. Низо
мулмулк соли 1017 дар музофоти Туси Хуросон ба дунё
омадааст. Дар ахди ду султони салчукй - Алпарслон ва
Маликшох вазифаи вазириро ба ухда доштааст. Фаъолияти
харчонибаи у хусусан дар замони хукмронии Маликшох
ривочу равнак ёфтааст. Ин марди фозил кариб 30 сол
(1063-1092) давлатро идора кард. Махз ба туфайли
кордониву хирадаш ба гирифтани номи «Низомулмулк»
сазовор гаштааст.
Вай дар корхои идораи давлат тачрибаи давлати
Сомониёнро дар чои аввал мегузошт. Мисли Сомониён
идораи давлатиро ба низом дароварда, анъанахои
фархангии онро аз нав зинда кард. Барои ба худсарихои
саркардахои лашкар ва ашрофон хотима додан ва ба
хокимияти онхо фишор овардан кувваи зиёдеро ба харч
дод.
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Низомулмулк хамаи ин дигаргунихоро барои он ба рох
мемонд, ки рузгори мардуми захматкаш бехтар гардаду ба
хазинаи Салчукиён хар чй бештар даромад шавад. Дамаи
ин ба пешравии кишоварзию хунармандй ва тичорат кумак
мерасонд. Катъи назар аз ин кушишу гайрати ин марди
накукор ахволи халки мазлум чун пештара вазнин бошад
хам, ба хар хол мардум аз задухурдхои кабилавии байни
феодалон, инчунин ачнабиён начот ёфт.
Сатхи маданияти Салчукиёни кучманчй назар ба
мамлакатхои забткардаашон, хусусан Мовароуннахру
Хуросон хеле паст буд. На танхо хизматчиёни дарачаи
миёна, балки султонхои бузурги онхо, аз чумла Тугрул ва
Алпарслон бесавод буданд. Аз хамин сабаб шахсони
фозили халкхои Мовароуннахру Хуросон, яъне точикону
форсхо ва туркони мукимгаштаро ба корхои давлатй чалб
менамуданд.
Хизмати Низомулмулк дар ташкили мактабу
мадрасахо басо бузург аст. Бо кушишу гайрати у дар
шахрхои калонтарини давлати Салчукиён - Нишопур,
Дирот, Балх Марв, Багдод ва гайра мадрасахо таъсис
ёфтанд. Вай таъкид менамуд, ки дар сари давлат бояд хар
чй бештар донишмандон чой гиранд. У соли 1079 таквими
навро тартиб дод, ки ба он дусти чавониаш шоир ва олими
машхур Умари Хайём илова ва тасхех дароварда буд. Ин
таквим дар Аврупо аз тарафи Папа (саррухонии
католикхо) Григорий XIII танхо соли 1582 интишор
гардид. Низомулмулк асари машхури худ «Сиёсатнома»-ро
бо забони точикй таълиф намудааст, ки аз хусуси тарзи
давлатдорй, одобу ахлок, муомилаву рафтор, таъмину
нигох доштани лашкар, хазинадорй, муомила бо вазирону
амирон, козихову хизматчиён ва дигар табакахои мардум
накл мекунад. Муаллиф менависад, ки хар як сарвари
давлат бояд чунин хислатхоро доро бошад: адолат, инсоф,
андеша, росткавлй, химмат, хайрхохй, инсондустй,
инсонпарварй. Дар «Сиёсатнома» усулхои давлатдории
Салчукиён, баъзе исёну шуришхои дар ин давра рухдода
тачассум ёфтаанд. Ин асар ба бисёр забонхои чахон
тарчума шудааст.
Тамоми фаъолияти ин марди бузург барои пойдор
намудани давлати Салчукиён равона гардида буд. Ин
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дигаргунихо ва ба танзим даровардани давлати Салчукиён
хусусан ба феодалони махаллии аз сарватхои худ махрумгашта маъкул набуданд. Дар натича ин навоварихои
Низомулмулк кахру газаби фитнагарон ва иртичопарастонро пурзур намуд ва уро соли 1092 ба катл расонданд.
Савол ва супориш
1. Давлати Салчукиён кай ва дар кучо таъсис ёфт?
2. Дудуди давлати Салчукиён кадом шахру музофотхоро
дар бар мегирифт? Кадом сол худуди он ба ду таксим
шуд ва пойтахташон кадом шахрхо буданд?
3. Дар бораи муборизаи Султон Санчар накл кунед.
4. Низомулмулк кй буд? Асари у «Сиёсатнома» дар
бораи чй накл мекунад?
5. Салчукиён дар корхои давлатдорй ба кй пайравй
мекарданд?
6. Давлати Салчукиён кай бархам хурд?
Аз «Сиёсатнома»

Аз амиралмуъминин Алй алайхиссалом пурсиданд, ки аз мардони
мард кадом муборизтар? Гуфт: - Он ки ба вакти хашм хештанро нигох
тавонад дошт ва коре накунад, ки чун аз хашм берун шавад, пушаймон
шавад ва судаш надорад. Камолу хиради мард он бошад, ки хашм
нагирад. Агар гирад, бояд, ки акли у бар хашми у чира (зафарманд,
голиб) бувад, на хашми у бар акл. Ва хар киро хавои нафси у бар хирад
чира бошад, чун бимурад, хашм чашми хиради уро бипушонад... ва
хама он кунад, ки аз девонагон дар вучуд ояд. Ва низ хар киро хирад
бар хавои нафси у голиб бувад, ба вакти хашм хирад нафси уро
бишиканад, хама он кунад, ки ба наздики окилон писандида бошад ва
мардумон надонад, ки у дар хашм шудааст.
Дар маънии зердастон

Эзидтаъоло (худо, яздон) подшохро забардасти хамаи мардумон
офаридааст ва чахониён хама зердасти у бошанд ва нонпораю бузургй
аз у доранд. Бояд ки эшонро чунон дорад, ки хамеша ахли салох ва
хештаншинос бошанд ва халкаи бандагй аз гуш берун накунанд ва
камари тоат аз миён накушоянд ва хар вакт эшонро бад-эшон
менамоянд ба зиштй ва накуй, то хештанро фаромуш накунанд ва низ
ризо надиханд, то хар чй хоханд, кунанд ва андозаю махалли хар як
медонанд ва ахволи хар як пурсида медоранд, пой аз хати фармон
берун наниханд ва чуз он накунанд, ки мисол ёфтаанд, чунон ки
Бузарчмехри Бахтакон (вазири донишманди мулуки Сосониён
Нуширвони одил буда, дар соли 580 милод ё 590 милод вафот кардааст)
рузе дар пеши Нуширвон (яке аз шохони сулолаи Сосониён буда, дар
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солхои 531-579 хукмронй кардааст) гуфт: - Вилоят маликрост ва малик
вилоят ба лашкар додааст. Ва агар лашкар бар вилояти малик
мехрубон набошанд ва бар мардуми вилоят рахмату шафкат надоранд
ва хама дар он кушанд, ки кисаи хеш пурзар кунанд ва гами вайронии
вилоят ва дарвешии раият нахуранд ва хар гох, ки лашкарро дар
вилоят захму банду зиндон ва дасти газабу чиноят азлу (дур кардан,
хорич кардан) тавлият (кореро ба зиммаи касе гузоштан) бошад, он гох
чй фарк бошад миёни малику эшон, ки хамеша ин кори мулук будааст,
на кори лашкар. Ва ризо (розигй) надодаанд, ки лашкарро ин куввату
тамкин бошад ва дар хама айём точи заррину рикоби заррин ва тахти
заррин ва сикка чуз подшохонро набувад.
Ва дигар гуфт: - Агар малик мехохад, ки уро бар хама мулук фазл
бувад, ахлоки хешро ороста ва музаххаб (тару тоза, ороста) гардонад
ва хислатхои хеш нек гардонад ва аз хислати бад дур бошад. Гуфт:
- Кадоманд? Гуфт: - Хислатхои бад ин аст: хикд (кина, нафрат), хасад,
кибр, газаб, шахват, хирс, амал, лачоч (хусумат, якрахагй), дуруг, бухл,
хуи бад, зулм, худкомй, шитобзадагй, носипосй, сабуксорй (камаклй).
Аммо хислатхои нек: хаё, хусни хулк, хилм (нармдилй), авф, тавозуъ
(хоксорй), саховат, сидк, сабр, шукр, рахмати илм, акл, адл.
Дар гох ки корбанди ин хислатхо ба тартиби хама корхо бидонад,
сахт додгар бувад ва дар доштани зердастон ва дар ахволи мамлакат
хеч мушире (маслихатчй) хочат наёяд, хама ба дасти у барояд.

§ 19. МУНОСИБАТДОИ ИЦТИСОДЙ ВА
ИЧТИМОИИ ДАВЛАТДОИ АСРДОИ XI-XII
Зулми феодалй ва бад шудани ахволи кишоварзон.
Асрхои XI-XII феодализм дар Осиёи Марказй тамоми
сохахои хаётро фаро гирифт. Аз нимаи дуюми асри XI
иктаъ шакли пахнгаштаи заминдорй хисоб меёфт.
Кишоварзон тобеи иктаъдор буданд. Дарчанд онхо
истехсолкунандагони бевоситаи неъматхои моддй хисоб
ёбанд хам, ахволашон руз аз руз бад мешуд. Махсусан
ахволи барзгарони водихои серахолии Зарафшон, Сирдарё
ва Кашкадарё хеле вазнин буд. Дамаи бори гарони андозу
хироч ба гардани кишоварзони камбагал меафтод. Баъзе
заминдорони хурд аз гаронии андозхо муфлис шуда,
заминхояшонро ба заминдорони калон мачбуран мефурухтанд. Додисахои кашида гирифтани заминхои камбагалон низ чой дошт.
Дар замони Карахониён ва Газнавиён дехконон хануз
заминдорони калонтарин хисоб меёфтанд. Баъзе дехконон
нохия ва музофотхои бутунро дар дасти худ нигох
медоштанд. Дангоми хукмронии Карахониён гуруххои
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зиёди чунин дехконон ба тарафи онхо гузашта, мавкеи
худро аз хар чихат пуркувват намуданд.
Дар карнхои XI ва XII ашрофон, лашкаркашон,
намояндагони сулолахои Карахониён ва Газнавиён,
инчунин Салчукиён бисёр заминхои барзгаронро хариданд,
ки дар натича кашшокшавии барзгарон афзуд. Бисёрии
онхо чои зисти худро монда ба шахрхо мерафтанд. Аммо
дар он чо хам ахволашон бехтар набуд.
Заминдорони калон, яъне дехконон аз иктаъдорон
фарки куллй доштанд. Сохибони ин заминхоро мулкдор ё
малик ном мегирифтанд. Дехконон метавонистанд хизмати
давлатиро ба чо наоранд, мулкашонро бо ихтиёри худ
фурушанд ва такдим кунанд ё мерос монанд. Дар арафаи
хучуми мугулхо дар аксари вилоятхо дехкон маънои
аввалаашро, яъне заминдори калон буданашро аз даст дод.
Табакахои болонишин аксар вакт аз андоз озод буданд.
Ахволи вазнини барзгарон ва пешаварон боиси
шуришхои пай дар пай мешуд.
Шуриши Малик Санчар. Аз нимаи аввали асри XII cap
карда, дар Бухоро намояндагони рухониёни олимартабаи
ислом, ки ба худ номи «садри чахон» (хокимон)-ро гирифта
буданд, сазовори обруи калон шуданд ва дар амал
хокимият дар дасти онхо буд. Баъдтар сулолаи Карахониён
Бухороро гасб намуда, садрхоро ба итоати худ
дароварданд, вале тадричан садрхо то андозае сохиби
мустакилият шуданд ва ба Карахониён танхо хироч
медоданд.
Садрхо дар дасти худ заминхои зиёди вакф доштанд.
Гайр аз ин онхо аз муассисахои тичоратй, аз хунармандон,
кишоварзони гирду атрофи шахр андозхои калон
меситониданд. Ин андозхо хусусан дар замони садр
Мухаммад ибни Ахмад афзуданд ва як худи у метавонист
600 нафар факех (муллобача)-ро хуронаду пушонад. У дар
яке аз сафархояш ба Макка барои таъминоташ 100 шутур
бор бурда буд. Мардум уро барои сахтиву мумсикиаш
«садри чаханнам» ном монда буд.
Садрхои Бухоро бо бахонаи додани хироч ба
Карахониён аз мардуми захматкаш бочу хирочи бисёр гун
мекарданд, ки аз нисф зиёди он дар дасти садрхо мемонд.
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Дамаи ин беадолатихо кахру газаби мардуми Бухороро
ба миён овард. Соли 1206 бо сардории устои сипарсоз
Малик Санчар шуриши зидди садрхо ба амал омад. Кувваи
асосии шуриш мардуми шахри Бухоро-хунармандон ва
точирон буданд. Шуришчиён шахрро ба даст дароварда,
садрхоро аз сари давлат дур карданд, чизу чораашонро
кашида гирифтанд ва барои хокими шахр каср сохтанд.
Садрхо аз карахитоихо мадад пурсиданд.
Дар хамин вакт Мухаммади Хоразмшох, ки кайхо боз
дар орзуи аз дасти Карахитоихо кашида гирифтани
Мовароуннахр буд, ин вазъиятро ганимат дониста, бо
лашкари зиёд ба Бухоро рахсипор шуд. У пеш аз
Карахитоихо ба Бухоро расида, соли 1207 шахрро гасб
намуд. Шуришчиён чорае наандешиданд ва хатто
сокинони шахр ва кишоварзони гирду атрофро сафарбар
накарданд.
Садрхо худро тобеъи Мухаммад Хоразмшох шумурда,
боз аз нав сохиби хокимият шуданд. Сарвари шуриш
Малик Санчарро асир гирифта, ба Урганч фиристоданд ва
баъди чанде дар дарёи Аму гарк карданд.
Даракати исмоилия. Ин харакат дар нимаи дуюми асри
VIII пайдо шудааст. Сарвари он Исмоил ибни Чдъфари
Содик буд. Исмоил дар замони хаёти падараш вафот кард
ва ин боиси чудоии байни пайравонаш гардид. Як гурух аз
онхо марги Исмоилро дар давраи хаёти падараш эътироф
карда, Мухаммад ибни Исмоилро имоми хеш шинохтанд
ва имоматро дар авлоди у идома доданд. Гурухи дигар
марги Исмоилро дар давраи хаёти падараш рад мекард ва
эътикод бар он дошт, ки Исмоил зинда мондааст ва
саранчом ба номи Махдй зухур хохад кард. Ин гурух аз
исмоилихо чудо шуда, дар таърих ба номи карматй
шинохта шудаанд.
Гояхои исмоилихо дар асрхои IX ва ибтидои асри X ба
як чараёни пуркуввати афкори чамъиятй мубаддал гардид.
Ин харакат асосан дар байни кишоварзон ва хунармандони
бисёр мамлакатхои Шарки Наздик, Эрон, Осиёи Марказй
пахн гирдида буд. Тарафдорони исмоилия аввал ба таври
пинхонй ва дар асрхои X-XI кушоду равшан гояхои онро
пахн намудан гирифтанд.
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Исмоилихо соли 909 дар кисмати Шимоли Африко
(Тунис) давлатеро ба номи Фотимиён таъсис карданд.
Хилофати Фотимиён кариб 185 сол давом ёфт. Соли 974
пойтахти он ба Миср - шахри Кохира кучид. Аз Кохира ба
Хуросон ва Мовароуннахр, ки савора рохи якмоха буд,
бисёр воизони исмоилия омада, ташвикот мебурданд ва он
натичаи дилхох дод (Яке аз воизони фаъолу машхур
Носири Хусрав буд, ки дар бораи ин шахси муътабар дар
бобхои оянда пурратар маълумот дода мешавад).
Дар охири карни XI хилофати Фотимиён тадричан
инкироз меёбад ва исмоилихои Осиёи Марказй ва Эрон
алокаи худро аз Кохира канданд ва даъвати исмоилиро дар
Эрон давом доданд. Ин давраи таърихии исмоилиён кариб
170 солро дар бар мегирад. Дар ин давра исмоилиён бо
рохбарии шахси кудратманд Дасани Саббох даъвати худро
идома доданд. У бисёр пайравони исмоилияро чамъ карда,
дар шахри Казвин шуриш бардошт ва калъаи кухи
Аламутро ба даст даровард. Исмоилиёни Эрон ба душмани
сарсахти худ Салчукиёни турк ру ба ру шуданд. Дар соли
1092 исмоилиён ба лашкари Салчукиён зарбаи сахт зада,
онхоро аз Аламут акиб ронданд. Онхо барои хифзи акида
ва номуси хеш ба мукобили душманони худ муборизаи
шадид мебурданд. Онхо аз усули нави мубориза, яъне ба
катл расонидани шахсони мансабдори дарбори салчукй
истифода карданд. Нахустин курбонии хамин усул вазири
Салчукиён Низомулмулк буд. У соли 1092 дар Нахованд,
ки дар гарби Эрон вокеъ аст, кушта шуд. Аз ин дастахои
фидой, хатто подшохону амирон хам дар вахм буданд.
Датто Султон Санчар доим дар бим буд ва аз нияти ба
Аламут хучум кардан даст кашид.
Мугулхо соли 1256 ба давлати исмоилии Аламут (1090
1256) хучум оварда, онро хамчун давлат аз байн
бардоштанд ва сарвари исмоилиён Хуршохро куштанд.
Мугулхо исмоилиёни зиёдеро ба катл расонданд, вале
шумораи ками онхо чон ба саломат бурда, тавонистанд
писар ва чонишини сарварашон Хуршох - Шамсиддин
Мухаммадро пинхон намоянд.
Ба ин тартиб имомати исмоилиён баркарор монд ва аз
насл ба насл то ба имруз идома ёфт. Пайравони исмоилия
имруз дар мамлакатхои Афгонистон, Эрон, Диндустон,
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Хитой, Покистон, Индонезия, Кухистони Бадахшон ва
дигар мамлакатхо хаёт мегузаронанд.
Мувофики васияти Огохони III (имоми чилухаштуми
исмоилиён) дар соли 1955 наберааш Карим ба вазифаи
чилунухумин имоми исмоилиён таъйин шуд.
Огохони IV хамчун як рохбари мусулмон, ки
чахонбинии байналмилалй дорад, барои пешрафти ислом
ва мероси фархангии он таваччухи зиёд дорад. Ба ин
максад у як катор барномахо ва муассисахо таъсис додааст.
Соли 1977 Институти мутолиоти исмоилй дар Лондон
барои омухтани ислом таъсис ёфт. Инчунин дар Женева
Бунёди фархангии Огохон ташкил гардид, ки барои бехтар
шиносонидани тамаддуни исломй барномахо тартиб дода,
тадкикот мебарад. Дамчунин дар соли 1979 чоизаи
меъмории Огохон таъсис гардидааст, ки дар чахони
исломй пешрафти барномахои меъмориро ташвик мекунад.
Дамин тавр мебинем, ки Огохони IV на танхо
исмоилиёни чахонро, балки тавонистааст идорахои васеи
ичтимой, иктисодй ва фархангии мураккабро низ сарварй
кунад.
Бояд ёдовар шавем, ки дар солхои охир Огохони IV ба
Чумхурии Точикистон сафар карда, дар мушкилтарин
вазъи иктисодй мадад расонд ва минбаъд хам мерасонад.
Савол ва супориш
1. Оид ба заминдорй ва иктаъ накл кунед.
2. Дар замони хукмронии Сомониён иктаъ ба кадом
табакахои ахолй дода мешуд?
3. Дар бораи ахволи мардуми камбагал хикоя кунед.
4. «Садрхои чахон» кихо буданд ва онхоро чаро «Садри
чаханнам» меномиданд?
5. Аз хусуи шуриши Малик Санчар хикоя кунед. Кадом
табакахои ахолй кувваи асосии шуриш буданд?
6. Шуришро кй шикаст дод?
7. Дар замони кадом садр андозхо афзуданд?
8. Чанд кисми андозхо дар дасти садрхо мемонд?
9. Мухаммад Хоразмшох кадом сол Бухороро ба даст
даровард?
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Ю.Оид ба мазхаби исмоилия чй медонед? Исмоилия дар
кадом мамлакатхо пахн шуда буд?
11.Фотимиён кихо буданд? Оид ба Дасани Саббох чй
медонед?
12.Дар бораи давлати Аламут хикоя кунед ва ин давлат
чанд сол фаъолият дошт. Давлати Аламутро кадом
лашкаркаши чингизй бархам дод?
13.Хизматхои Огохони IV-po гуфта дихед. У кай ба
Точикистон омад ва чй гуна ёрихои иктисодй расонд?
Огохони IV дар кадом мамлакатхои чахон муассисахои фархангй дорад?
§ 20. ДАВЛАТИ ХОРАЗМШОДИЁН
Ташкил ёфтан ва пуркувват шудани давлати
Хоразмшохиён. Давлати Хоразмшохиён баъди шикасти
давлати Салчукиён соли 1141, ки тобеи он буд, тадричан
комат рост кардан гирифт. Хоразмшох унвони шохони
Хоразм буд ва хануз пеш аз дини ислом вучуд дошт ва
онхоро то асри XIX бо хамин ном мешинохтанд.
Таърих чор сулолаи Хоразмшохиёнро медонад.
Бузургтарини онхо сулолаи чорум аст ва он ба номи
«Хоразмшохиёни бузург» шухрат ёфтааст. Ба ин хонадони
Ануштегини Галча (1077) асос гузоштааст. У дар дарбори
Салчукиён сохиби обруй гардида, дар замони хукмронии
Маликшохи Салчукй хокими Хоразм таъйин мешавад ва
нахустин бор номи «Хоразмшохи бузург»-ро гирифтааст.
Набераи у Отсиз (1127-1156) хокими Хоразм гардида,
барои пуркувват гирдидани давлати Хоразмшохиён ва аз
тобеияти Салчукиён баромадан чидду чахди зиёде
кардааст. Отсиз асосгузори хакикии давлати Хоразмшохиён хисоб меёбад. Вай борхо хамчун чанговари содик
бо дастахои чангии худ бар зидди душманони Салчукиён
чангида, садокати худро нишон додааст. Аммо нияти ба
даст даровардани истиклолияти Хоразмро хамеша дар дил
мепарварид. Вай се маротиба ба мукобили Султон Санчари
салчукй лашкар кашид, вале ягон бор хам ба нияташ
нарасида, шикаст хурд. Ба хар хол у тавонист барои
истиклолияти Хоразм шароити мусоид фарохам оварад.
Нихоят, Хоразм истиклолият ба даст даровард. Писари у
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Алпарслон (1156-1172) барои забти Мовароуннахру
Хуросон лашкар кашид ва каму беш ба максадаш расид.
Хоразм махсусан дар давраи хукмронии писари у
Алоуддин Мухаммад Текеш (1172-1200) хеле тараккй кард.
Душмани асосии Хоразм Карахитоихо буданд ва Хоразм
хануз ба онхо боч медод. Баъд аз пуркувват шудан ва чамъ
намудани лашкари зиёди бонизом Текеш аз додани боч
даст кашид ва элчии Карахитоихоро ба катл расонд. Ин
рафтори Текеш Карахитоихоро ба кахру газаб овард ва
онхо лашкари зиёди худро ба мукобили Текеш фиристоданд. Дар ин задухурд Текеш голиб омад. Лашкари Хоразм чанговарони ботачрибаву боинтизоми замон хисоб
меёфт. Текеш кайхо боз дар дил нияти ба даст даровардани
Мовароуннахру Хуросонро мепарварид. Вай дар чангхо
махорат нишон дода, лашкарашро ухдабароёна сарварй
намуда, шахрхои Нишопуру Марвро забт кард.
Дар хамон давра байни султони салчукй Тугрул ва
халифаи Багдод Носир нохушие руй дод. Тугрул мехост ба
гайр аз корхои динй ба корхои дигари давлатдорй дахолат
накунад. Нихоят, ин нохушй онхоро ба чанг расонд.
Халифа аз Текеш кумак пурсид. Текеш хам аз ин лахзаи
муносиб истифода бурда, ба мукобили Тугрули салчукй ба
чанг даромад ва ба лашкари халифа зарбаи сахт зада,
шахри Дамадонро тасарруф намуд.
Дере нагузашта дар байни иттифокчиёни дируза, яъне
халифаи Багдоду Текеш ихтилоф руй дод. Текеш вазири
фиристодаи халифаро бо суханони ранчовар пас гардонд.
Соли 1196 байни онхо задухурди шадид ба вукуъ пайваст.
Лашкари халифа шикаст хурд.
Давраи хукмронии Текеш давраи пешравй ва вусъат
ёфтани сархади давлати Хоразмшохиён хисоб меёбад.
Текеш дар яке аз мактубхои худ ба ноиби дар Хуросон буда
менависад, ки дар байни табакахои гуногун робитахои
дуруст баркарор намоянд ва аз баробарии туркону точикон
махсусан ёдовар мешавад. Аз ин маълум мегардад, ки
кисми мардуми Хоразм дар асл точик будаанд.
Осиёи Марказй дар хайати давлати Хоразмшохиён ва
лашкаркашихои Мухаммади Хоразмшох. Баъди вафоти
Текеш писараш Мухаммад (1200-1220) ба сари хокимият
омад. Вай дар забткорихо сиёсати падарашро давом дода,
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бисёр шахрхову мамлакатхоро ба худ тобеъ намуд. Солхои
аввали салтанаташ ба мукобили сулолаи Гуриён, Аббосиён
ва Карахитоихо лашкар кашид ва ба музаффариятхо ноил
гашт. Соли 1203 бо ёриву дастгирии Карахитоихо Хуросон
ва Диротро забт намуд. Баъди ин барои Мовароуннахрро
аз Карахитоихо, ки то ба наздикй иттифокчиён буданд,
кашида гирифтан тайёрй дида, соли 1207 бо бахонаи пахш
намудани шуриши Малик Санчар ба Бухоро хучум оварда,
онро ишгол кард. Мардуми Бухоро хар сол ба Карахитоихо андоз медоданд, ки кисми зиёди онро Садрхои
Бухоро аз худ мекарданд. Карахитоихо сари вакт расида
наомаданд ва шуришчиён хам бо кувваи бузурги лашкари
Султон Мухаммад тоб оварда натавонистанд. Садрхои
Бухоро чун хамеша таслим шуданро афзалтар донистанд.
Дар Самарканд хокими карахонй Усмон ибни
Иброхим, дар Фаргона бародараш Кадархон давлат
меронданд. Хоразмшох Мухаммад бо Усмон сулх баст.
Карахитоихо ба мукобили хар дуи онхо хучум карда, голиб
баромаданд ва аз Усмон андоз гирифта, баромада рафтанд.
Усмон худро тобеи Хоразмшох Мухаммад донист. Сабаби
ба осонй ба даст даровардани Мовароуннахр боз он буд,
ки мардуми ин сарзамин мехостанд аз Карахитоихои
«бутпараст» халос шуда, бо мардуми хамдини худ
пайванданд. Мухаммади Хоразмшох аз ин вазъият хеле
маккорона истифода бурд. Дере нагузашта мардуми
Мовароуннахр тамоми берахмию бедодгарихои уро хуб
хис кард.
Аз чабру зулми Мухаммади Хоразмшох мардуми
Самарканд ба дод омада, соли 1212 шуриш бардоштанд.
Султон Мухаммад бо як тарзи вахшиёна шуришро фуру
нишонд. Кариб 10 хазор касро ба катл расонд, аз он чумла
худи Усмонро хам. Шахрро се шабу руз ба торочи
лашкараш супурд. Кариб хамаи хокимони карахониёни
Осиёи Марказй бо амри султон Мухаммад кушта шуданд.
У сиёсати забткориро давом дода, доим дар орзуи гасб
намудани Афгонистону Эрон буд ва нихоят ин нияташ
амалй гашт. Соли 1215 барои ба тасарруфи худ
даровардани нохияхои чанубии Точикистон ва Узбекистони имруза лашкар кашид ва ба максадаш расид.
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Баъди ин аз халифаи Багдод талаб намуд, ки номаш ба
хутба дохил гардад. Ба замми ин ба халифа расонд, ки аз
идоракунии Багдод даст кашад. Датто аз мартабаи халифа
рафтани уро эълон намуд ва ба чои у одами бовариноки
худашро шинонданй буд. Ба хамаи ин конеъ нашуда, ба
Багдод лашкар кашид, вале ба муродаш нарасид. Чунин
рафторхои ношоям ва беандешагихои Мухаммади Хоразмшох боиси нотинчиву нооромии давлат гардиданд. Дар
аввал обруи у хеле афзуда буд ва хатто уро «Искандари
дуюм»1 меномиданд. Дудуди давлаташ васеъ шуд. Сархади
каламраваш аз сохилхои шимолии бахри Каспий то халичи
Форс ва аз куххои Кафкоз то куххои Диндукуш расид.
Точирони Хоразмро дар Чину Тибет, Мугулистону
Диндустон, шахрхои Руссияю Поволжия дидан мумкин
буд. Давлати у яке аз давлатхои пурзуртарини замонааш
хисоб меёфт Чднговарони Мухаммади Хоразмшох асосан
кироя буданд. Онхо аксар вакт шахру дехахои забткардаашонро тороч менамуданд, ки ин кинаву адовати
мардумро зиёд мекард. Хуллас, тамоми табакахои ахолй аз
Мухаммади Хоразмшох норизо буданд ва давлат аз дохил
футур мерафт. Аз хамин сабаб хатто ба зарбахои аввалини
мугул тоб оварда натавонист.
Савол ва супориш
1. Асосгузори давлати Хоразм кист ва у ба мукобили кй
мубориза мебурд?
2. Оид ба Текеш чй медонед? Дар бораи лашкаркашихои
у хикоя кунед.
3. Мухаммади Хоразмшох бо кадом кабилаю давлатхо
чангидааст?
4. Дудуди давлати Мухаммади Хоразмшохро аз харита
нишон дихед.
5. Дар бораи шуриши Самарканд накл кунед.
6. Сабабхои заиф гаштани Мухаммади Хоразмшох дар
чист?

1 Искандари Макдунй солхои 356-323 то милод хаёт гузаронида, дар таърих ба
номи Искандари Кабир ва Искандари Зулкарнайн машхур аст. У яке аз
лашкаркашони бузург ва арбоби барчастаи давлатии дунёи кадим буд.
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§ 21. ВАЗЪИЯТИ ИЧ.ТИМОИЮ

щ тисоди

Кишоварзй. Дар асрхои Х-XII ва минбаъд - ашрофон,
саркардахои харбй ва заминдорони калон - дехконон ба
чои маош аз давлат замин мегирифтанд. Чунин шакли
заминдорй асрхо давом карда бошад хам (аз истилои
арабхо, нимаи асри VII), вале чандон тараккй накарда буд.
Иктаъ дар асрхои X-XI хеле пахн гашта, ба мулки меросй
табдил ёфт. Иктаъдорон деха, нохия ва хатто вилояти
бутунро мегирифтанд.
Барзгарони сокини ин заминхо мехнат карда, то 50
фоизи хосилро ба иктаъдор медоданд. Иктаъдорон хукуки
зиёди сиёсию маъмурй доштанд ва хатто метавонистанд
баъзан ба мукобили давлати дигар лашкар бикашанд.
Одамони бомаърифату пешкадами замон аз хусуси
окибатхои нохуши иктаъ борхо огох карда буданд.
Муаллифи
асари
машхури
замон
«Сиёсатнома»
Низомулмулк навишта буд, ки дар ахди хукмронии
сулолаи Сомониён ва Газнавиён ба лашкар иктаъ
намедоданд, балки ба хар яке дар як сол чор бор аз хазина
ба тарики накдина маош медоданд. Додани иктаъ хусусан
дар замони хукмронии Карахониён ва Салчукиён дар
Мовароуннахру Хуросон авч гирифт.
Додисахое чой доштанд, ки табакахои гуногуни
мардум, яъне на танхо барзгарону пешаварон, балки
рухониён, козихо, уламо, ашроф, давлатмандон ва дигарон
дар итоати иктаъдор буданд. Сохибони иктаъ хамчун
ситамгару горатгар хукм меронданд.
Хунармандй. Дар асрхои X-XII шахрхо макони касбу
хунар буданд. Дунармандон зарфхои гуногуни кулоливу
шишагин месохтанд. Истехсоли зарфхои сирдор афзуд.
Онхоро бештар дар рузгор истифода мебурданд. Истехсоли
маснуоти кулолй назар ба шишагин зиёдтар буд ва дар
рузгор бештар истифода бурда мешуд.
Молхои хунармандон дар нохияву дехахои дурдасти
Мовароуннахр харидорони худро пайдо мекарданд.
Азбаски дар ин асрхо кисме аз мардуми бодиянишин ба
хаёти мукимй гузашта буданд, талабот ба молхои
хунармандон меафзуд.
8-65

113

Истехсоли зарфхои хушсифати хам сафолй ва хам
шишагин беш аз пеш зиёд мешуд ва хунармандон
анъанахои давраи Сомониёнро давом медоданд. Дар хамин
давра истехсоли хишти пухта ва кошихои гуногуни сирдор
зиёд шуд. Аксарияти устохонахои хунармандон дар
бозорхои шахрхои калон чой гирифта буданд, ки онхо дар
як вакт чун дукон истифода бурда мешуданд. Аксарияти
зарфхои кулолй кузахои гуногунхачм буданд. Офтобахои
мисини дар руяшон накшхои парранда ва хайвонхои
болдори афсонавй дошта, аз хунари устохои асрхои X-XII
хабар медоданд.
Дар худуди Чумхурии Точикистон дах адади чунин
офтоба ёфт шудааст, ки шаштоаш аз музофоти Уротеппа
мебошад. Технологияи тайёр кардани маснуоти кулолй хам
тагйир ёфт. Дар бисёр шахрхо ва хатто дехахои калон
курахои сафолпазй, колабхои накшпартой ёфт шудаанд.
Дар ин асрхо тайёр кардани сафолхои кошй (кафел)
тараккй карда буд.
Дар руи як кисми зарфхои мисин ва биринчй номхои
устохо сабт гардидаанд. Дар баробари маснуоти кулолй
номгуи зарфхои шишагй низ меафзояд. Адади бинохои
шишадор хам. Чунин намудхои шиша истехсол мегардид:
шишахои сабз, кабуд, нилобй ва кахвагй. Зарфхои шишагй
хаккокй карда мешуданд. Масалан, чунин хаккокиро дар
зарфхои шишагии Дулбук (пойтахти Хутал, собик вилояти
Кулоб) дидан мумкин аст.

Зарфхои пакшипи сафолии Осиёи Марказй. Асри XI.
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Маснуоти шишагй барои эхтиёчи гуногуни рузгор
истифода бурда мешуд. Кисми зиёди онхоро зарфхои таом,
дору ва атриёт, зевар (бештар мухра, шадда), шишаи тиреза
ва гайра ташкил медоданд.
Шахрхои калони Мовароуннахр махаллахои алохидаи
охангарон доштанд. Дар шахри Тирмиз чунин махалла дар
5 гектар замин чой гирифта буд. Охангарон олоти
истехсолот, асбобхои рузгор, микдори зиёди маснуоти
нафиси хунарй - дегча, каламдон, чарог ва гайра
месохтанд. Кариб хамаи ин асбобхои охангарон бо
накшунигор ва суратхо оро ёфта, дар онхо номхои устохо
сабт гардида буданд.
Машгулияти асосии мардуми шахрхои Мовароуннахру
Хуросон бофандагй, дуредгарй, меъморй, наккошй,
заргарй, охангарй ва кулолй буд. Мардуми дехот ба
кишоварзй, чорводорй, богу токпарварй, кирмакпарварй
ва гайра сару кор дошт.
Тичорат. Точирони Осиёи Марказй ба мамлакатхои
хамсоя - Эрон, Диндустон, Чин, Русия ва дигар
мамлакатхо мол мебурданд ва аз он чо молхои даркориро
меоварданд. Шахрхои Бухорову Самарканд ба марказхои
хамлу накли бор табдил ёфта буданд.
Дар бозорхои махаллй худи хунармандон молхояшонро ба савдо мегузоштанд. Дамчунин точирони махаллй ва хоричй молхои воридотиро низ савдо мекарданд.
Ривочи савдо боиси сохтмони корвон саройхову анборхо
ва дуконхо мегардид.

Зарфхои накшини сафолй. Асрхои XI-XII. Афросиёб.
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Нархи замин багоят кимат буд ва заминдороне, ки
корвонсаройхо ва гайра месохтанд, фоидаи калон мегирифтанд. Дар шахрхо на танхо кишоварзони аз азобу
укубат ба шахрхо гурехта, хатто аксарияти хунармандон
хам заминро харида наметавонистанд.
Тичорати мардуми мукимй бо хамсояхо - кабилахои
бодиянишин хеле равнак ёфта буд. Бодиянишинон гулом,
пуст, пашм, гушт, чорво, асп оварда бо газвор, гандум,
фулузот (металл) ва дигар махсулоти хунармандй иваз
менамуданд.
Маъхазхои зиёд гувохй медиханд, ки мубодилаи пулии
байни мардуми мукимй ва кабилахои бодиянишин низ чой
доштааст. Аз асри XI то аввали асри XIII дар Осиёи
Марказй сиккахои гуногун дар гардиш буданд. Сиккахои
давлати Газнавиён бисёртар дар чануби Точикистон
истифода мешуданд.
Сиккахои давлати Карахониёнро кариб дар cap то сари
Осиёи Марказй пайдо кардан мумкин буд.
Арзиши пули тилло дар ин давра назар ба даврхои пеш
меафзояд. Бисёр шахрхои Осиёи Марказй пули тилло сикка
мезаданд ва он тадричан дар бозор пахн мегашт. Иёри
пули нукра аз асри XI дар мамлакатхои Шарк паст шудан
гирифт ва он дар худуди давлат гардиш мекарду халос.
Чунин холат дар Осиёи Марказй бо номи бухрони пули
нукра маълум аст.
Дар асрхои XI-XII тангахои нукра аз гардиш нест
мешаванд ва ба чои онхо дирхамхои мисину нукра ба
муомилот мебароянд.
Савол ва супориш
То охири асри XII дехкон чй маъно дошт?
Иктаъ чист?
Кадом табакахои ахолй сохиби иктаъ мешуданд?
Дунармандон кадом зарфхои рузгорро месохтанд?
Пешаварони Мовароуннахру Хуросон бештар ба
кадом хунархо машгул буданд?
6. Точирони Осиёи Марказй бисёртар ба кадом
мамлакатхо рафтуой доштанд?

1.
2.
3.
4.
5.
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7. Дар ривочу равнаки савдо шахрхои Бухорову
Самарканд чй гуна накш мебозиданд?
8. Оид ба робитаи тичоратии мардуми мукимй бо
кабилахои бодиянишин накл кунед.
9. Дар бораи муомилоти пулй ва сиккахои Газнавиён,
Карахониён ва Салчукиён накл кунед.
10.Дар чануби Точикистони имруза сиккахои кадом
давлат бештар пахн гашта буд? Дар бораи пули тилло
чй медонед?
11.Пули нукра аз кадом аср кам мешавад ва сабаби ба
бухрон гирифтор шудани он чист?
§ 22. ИНКИШОФИ БИНОКОРИ, МЕЪМОРИ ВА
ДУНАРИ АМАЛИ ДАР АСРДОИ XI-XII ВА
ИБТИДОИ АСРИ XIII
Бинокорй ва меъморй. Аз асрхои XI-XII ва ибтидои
асри XIII бисёр бинохо, касрхо, мадрасахо, масчидхо,
корвонсаройхо, хаммомхо ва дигар сохтмонхои бошукух
то замони мо омада расидаанд. Агар адади сохтмонхои
мухташами ин давра ба назар гирифта шавад, маълум
мегардад, ки ин давра давраи авчи бинокорй будааст. Дар
баробари пеш рафтани бинокорй ва сохтмони шахрхо
тичорат ва куввахои истехсолкунанда хеле инкишоф
ёфтанд.
Ин давра на танхо бо микдори иморатхо, балки бо
равнаки минбаъдаи афкори меъморй, усулхои нави
накшакашиву тархрезй ва комёбихои сохаи ороиши бинохо
шоёни таваччух аст.
Дар сохтмони бошукухи ин давра хишти пухта нисбат
ба пештара мавкеи калонеро ишгол менамояд. Дар айни
замон, масолехи бинокории пештара, аз кабили похса ва
хишти хом, алалхусус, дар иморати калъа, кушк ва касрхо
ба таври васеъ истифода мешавад. Гохо дар бинокорй хам
хишти хом ва хам хишти пухтаро дар як вакт ба кор
мебаранд. Девори бинохоро аз хишти хом ва гунбади
онхоро аз хишти пухта месохтанд. Масалан, кушки Калъаи
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Болои нохияи Исфара бо хамин тарз сохта шудааст. Ин
кушккалъа дар асрхои VI-VIII сохта шуда буд, дар асри X
хароб гардид. Дар асрхои XI-XII онро дубора бо хишти
хому похса таъмир ва бо хишти пухта рукаш карданд.
Дар асрхои номбурда сохтмони касрхо хеле ривоч ёфта
буд. Касрхои хокимони Хатлон (шахри Дулбук), Тирмиз ва
дигархо аз чумлаи онхоянд. Дар байни онхо касри
хокимони Дулбук фарк мекунад. Каср системаи гармкунии
зери бино, накшу нигор ва кандакорй дошт. Устохои
гулдаст хангоми чидани хишти пухтаи фарши каср
махорати калон нишон додаанд.

Макбараи Хочадурбод. Шахритуз. Асрхои XII-XIV.
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Мадрасаи
Хочамашхад. Дехаи
Сайёди нохияи
Шахритуз. Асрхои
IX-XII.

Осори бехтарини меъмории асри XI Работи Малик
мебошад, ки дар худуди Осиёи Марказй баъди Макбараи
Исмоили Сомонй бинои мукаммалтар аст. Он дар сари
рохи Бухоро ва Кармина солхои 1078-1079 сохта шудааст.
Работи Малик девори 13-метра дорад. Ин сохтмон аз
хонахои дуошёнаи истикоматй, анборхо, пештоки
мухташам ва гайра иборат мебошад. Дар даромадгохи
асосй махорати баланди устохои хамон давраро дидан
мумкин аст. Дар ороиши пешток хар гуна накшхои
барчаста аз хишт, гилгул, сафолхои кандакоришуда ва
катибахои кадимтарини форсй истифода шудаанд.
Дар ин асрхо ба чуз бинохои бошукух боз бисёр
касрхо, бинохо, макбарахо, масчидхо, манорахо комат
рост карданд. Манораи Калон дар Бухоро, Манораи
Чдркургони вилояти Сурхандарё, Масчиди Магоки
Аттории Бухоро аз чумлаи онхоанд.
Манораи
Калон.
Бухоро.
Асри XII.
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Мак;барадои онвакгаи ашхоси динй ва омй ё тамоман
аз хишти пухта ва ё аз омехтаи хиштдои пухтаву хом бино
ёфтаанд. Мак;барадо гунбазнок буда, дар доштанд ва годо
бедар дам мешуданд. Яке ба дигаре монанд набуд. Х,ар
кадом шаклу намуди махсус дошт.
Мак;барадои Султон Санчар дар Марв ва Абусаид дар
Майхона (Туркманистон), макбараи карахониёни Узганд
(^иргизистон), Мадрасаи Хочамашдади дедаи Сайёди
Шадритуз, Хоча Накшрон дар наздикии шадри Турсунзода, сохтмондои меъмории Чоркуди нодияи Исфара ва
гайра намунадои бедтарини меъмории халкдои Осиёи
Марказй дар асрдои XI-XII мебошанд.
Хунари амалй. Дар ин давра дунари амалй дам ба пояи
баланди тарак;к;й ва такомули худ мерасад. Намунадои
даккокии руи гач, чуб ва мармар, инчунин сафолдои
даккокишуда хеле олй ва бошукуданд. Устодои гулдаст дар
сохтани на^шдои дандасию наботй ва тасвири асотирии
хдйвонот ^унарнамоии хдйратангезе кардаанд. Хусусан, катибадои гулхати куфй ва насх
дикдати дар бинандаро ба худ
мекашад. На^шунигори хеле чолиб ва дилчасп годо бо оддитарин воситадо: ба дар шакл
чидани хиштдо ва дар на^шдо
истифода намудани хиштрезадои
тарошида ва суфта ба вучуд
оварда мешуд. Дар сабк ва тарик;и ороишоти сохтмондои бошукуди ин замон анъанадои даврадои гузашта давом ва инкишоф ёфта, дар айни замон
навоварии устодои бинокор низ
ба назар мерасад. Омезиши
анъана ва навпардозй дар зебу
зинат ва ороиши ёдгоридои меъ
мории асрдои XI-XII ва ибтидои
Манораи Ч,аркургон.
асри XIII чидатдои ба худ хос ва
Нодияи Ч,аркургони
вилояти Сурхандарё.
такрорнашавандае дорад. Дар
Асри XII.
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вакти минокорй зарфдоро мисли пештара бо хатдои
дандасй, накшдои наботй, тасвири мавчудоти зинда
(хусусан паррандадо) оро медоданд. Навиштачоти аз дад
зиёди хайриятходона ва пандомез аз байн рафта, чои онро
навиштачоти мухтасар мегирад. Дар руи зарфдо датто як
калима чанд бор сабт мегардад. Накшдои дандасй ва
наботй, катиба, тасвири дайвон, мург, модй, одам ва дар
гуна махлукоти хаёлй зарфдои зарифи зеварии онвактаро
зебу оро додаанд. Тасвироти руи ин зарфдо ба таври
гуногун таркиб ёфтаанд. Яке аз услубдои маъмул хатдои
тасмашаклест, ки дар дохили яке катиба, дигарй накшдои
мураккаби наботй ва сеюмй сурати дайвон чой гирифтааст.
Савол ва супориш
1.Дар асрдои XI-XII ва ибтидои асри XIII кадом
дунардо бештар тараккй карда буданд?
2.Дар ин давра кадом масоледи бинокорй бисёртар
истифода бурда мешуд?
3.Дар бораи сохтмони бинодои мудташами асрдои X IXII ва ибтидои асри XIII дикоя кунед. Манорадои
азими ин давраро номбар кунед.
4.Дар бораи шадри Дулбук - пойтахти Хатлон чй
медонед?
5.Дар ороиши бинодо бештар кадом накшдо истифода
мешуданд?
6.Дар ороиши зарфдо чй дигаргунй ба амал омад?
§ 23. ИНКИШОФИ ИЛМ ВА АДАБИЁТИ ТО^ИК ДАР
АСРХ,ОИ XI-XII ВА ИБТИДОИ АСРИ XIII

Баъд аз бардам хурдани давлати точикон - Сомониён
дар дудуди он давлатдои нав - Карахониён, Газнавиён ва
баъдтар Салчукиён ба вучуд омаданд, ки дамеша бо дам
мечангиданд. Ин задухурддо ба пешравии илму адаб монеа
буданд.
Бо вучуди ин дар дарбори давлати Газнавиён барои
инкишофи илму маърифат (назар ба давлати Карахониён)
бештар шароит фародам омад. Султондои Газнавй Мадмуд, Масъуд ва Бадромшод олимону шоирони зиёдеро
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ба дарбори худ даъват карда буданд, то ки ба ондо
маддиядо бахшанд, лашкаркашидо ва тарзи давлатдории
Газнавиёнро мадду ситоиш намоянд ва бо ин
шудраташонро баланд бардоранд.
Аз асри XI cap карда нуфузи забони арабй дар
Мовароуннадру Хуросон афзудан гирифт. Забони арабй
забони форсй-точикиро, ки коргузории давлатй бо он буд,
маддуд намуд. Тадричан забони арабй забони давлатй шуд
ва шахсони ин забонро медонистагй дар чй бештар ба
кордои давлатй чалб мешуданд. Калимадои арабй беш аз
пеш дар забони форсй-точикй чо мегирифтанд. Бисёр
олимону адибон асардояшонро ба забони арабй иншо
кардаанд.
Инкишофи илм. Нашъунамои илму фан, ки дар асри X
ба амал омада буд, дар асри XI давом кард. Олимони
забардасти охири асри X ва ибтидои асри XI Абуалй ибни
Сино ва Абурайдони Берунй буданд, ки аз хусуси
фаъолияти ондо дар боло сухан рафт. Дар ин давра боз
бисёр намояндагони барчастаи илму фан ба камол расида,
дар яке дар тараккиёти фикрй хизматдои муайянеро ба чо
овардаанд.
Имом Фахриддин Мухаммад ибни Умари Розй
(1148-1210) дар Дирот икомат намуда, ба фаъолияти
мударрисй ва воизй машгул будааст. У доир ба тиб, дайат
ва риёзиёт асардои зиёде таълиф намудааст.
Абулкосим Махмуд Замахшарии Хоразмй (1074-1143)
яке аз мудаккикони маъруфи содаи лугат ва сарфу надви
арабй буда, фарданги арабй-форсй ба калами у тааллук
дорад.
Абубакр Абдулкохир Абдурахмони Ч,урчонй (вафоташ
соли 1108) аз донишмандони сарфу надв буда, дар ин сода
«Китоби авомил»-ро таълиф кардааст.
Зайниддин Исмоили Чурчонй (вафоташ дар байни
солдои 1135-1137) бо даъвати Кутбуддин Мудаммад ибни
Ануштегин ба Хоразм омада, соли 1110 дар он чо ба
забони точикй «Захираи Хоразмшодй» ном асаре
навиштааст. Ин асар ба «Ал-конун»-и Абуалй ибни Сино
асос ёфта, аз 10 китоб иборат аст. Он дар бобати татбики
тиб, анатомия, сабаб ва аломатдои касалй, дифзи саломатй,
ташхиси беморй ва пешбинии чараёни он, усулдои табобат,
задру позадр ва дорушиносй бадс мекунад.
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Дар нимаи аввали асри XI таърихнависй дам тараккй
кард. Абунасри Утбй (яке аз дарбориёни Мадмуди Газнавй)
ба номи султон «Таърихи Яминй» ном асаре ба забони
арабй таълиф намуд, ки он дар бораи давраи дукмронии
Сабуктегин ва Мадмуд маълумоти мудимеро дар бар
гирифтааст.
Яке аз муаррихони машдури давраи Газнавиён
Абусаиди Гардезй буд. У дар байни солдои 1048-1052 ба
забони точикй китобе бо унвони «Зайн-ул-ахбор»
навиштааст.
Ин асар дар бораи шодони кадимаи Эрон, халифадои
араб, музофоти Хуросон, давраи салтанати писари Султон
Мадмуд - Масъуди Газнавй, дину оин, иддову маросимдои
мусулмонон, насрониён, ядудиён, зардуштиён, диндудо ва
туркдо маълумот медидад.
Нидоят, бузургтарин муаррихи давраи Газнавиён
Абулфазли Байхакй (995-1077) мебошад, ки солдои зиёд
дар дарбори Газнавиён вазифаи дабириро (мирзо) ба удда
дошт. Баъди кушта шудани Султон Масъуд аз ин вазифа
ронда мешавад. Пас аз чанд сол боз ба дарбор даъват
шуда, вазифаи сафоратро ба зимма мегирад. У дар айёми
пириаш ба навиштани асари сичилдаи «Таърихи Масъудй»
шуруъ намудааст, ки баъзе чилддояш то замони мо
расидаанд. Ин асар ба забони форсй-точикй иншо шудааст
ва аз хусуси корнамоидо ва салтанати Масъуд дикоя
мекунад. Арзиши ин асар боз дар он аст, ки муаллиф кариб
тамоми вокеадои тасвиршударо бо чашми худ дидааст.
Муваффакиятхои адабиёти форс-точик. Дар асрдои X IXII ва аввали асри XIII як катор шоирон, олимон,
файласуфон, ки дар таърихи адабиёти форс-точик садми
бузург доранд ва назми халки точикро ба пояи баланди
чадонй бардоштаанд, дар Мовароуннадру Хуросон ва
Табаристон ба дунё омада, эчод кардаанд.
Чунон ки дар боло ишора гардид, давлати Газнавиён,
ки Хуросон, Чагониён, Хатлон, Тахористон, кисми бузурги
Эрон ва шимоли Диндустонро дар бар мегирифт, барои
нашъунамои илму адабиёт шароити хубтар мудайё карда
буд. Дар дарбори султондои Газнавй аз музофотдою
нодиядои мамлакат шоирону олимони бисёр гирд омада
буданд.
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Абулкосим Унсурии Балхй (970-1041) яке аз шоирони
номии форс-точик буд. Вай дар дарбори Султон Мадмуди
Газнавй ва писараш Масъуд вазифаи маликушшуароиро
адо кардааст. Унсурй иштирокчии бевоситаи бисёр
лашкаркашидои Султон Мадмуд буд. Аксарияти касидадояш ба музаффариятдои Султон Мадмуд бахшида
шудаанд.
Касидадои Унсурй гарчи аз чидати санъати шеърй,
тасвири табиат мазмуни баланд дошта бошанд дам, аз
чидати ичтимоию сиёсй ба касидадои Абуабдуллод Рудакй
баробар шуда наметавонистанд, ки дар ин хусус худи
Унсурй чунин мегуяд:

Газал Рудакивор неку бувад,
Газалдои ман Рудакивор нест,
Агарчи бикушам ба борикй дам,
Дар ин парда андар маро бор нест.
Ба калами Унсурй асардои зиёде тааллук доранд.
Достондои машдураш индоянд: «Сурхбут ва Хингбут»,
«Шодбадр ва Айнулдаёт», «Вомику Узро». Деч кадоми ин
достондо, ба чуз баъзе байтдо, то замони мо пурра
нарасидаанд.
Абулхасан Алии Фаррухй (вафоташ соли 1041) ва
Абуначм Ахмади Манучехрй (вафоташ соли 1041) низ аз
намоёнтарин шоирони дарбори Газнавиён буданд.
Аз хондои Карахонй тандо Килич Тамгочхон ба илму
адабиёт каму беш рагбат дошт. Бо вучуди ин дар ин давра
дар Мовароуннадр шоирони машдур ба дунё омада, асардо
офаридаанд. Амъаки Бухорой (вафоташ соли 1149),
Сузании Самаркандй (вафоташ соли 1173), Рашидии
Самаркандй аз чумлаи ондоянд.
Нимаи дуввуми асри XI ва ибтидои асри XIII дар
таърихи тамаддуни халкдои Осиёи Марказй мавкеи бузург
дорад. Дар замони Салчукиён Мовароуннадру Хуросон ва
Тахористон дар атрофи як марказ муттадид гардиданд.
Салчукиён дар шадрдои Нишопур, Марв, Балх ва кисман
Дирот фаъолияти фикриро эдё намуда, барои дар ин
марказдои нави маданй чамъ шудани адли илму адаб
имкониятдои фаровон мудайё сохтанд.
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Даёт ва фаъолияти адабии чунин намояндагони
маъруфи адабиёти точик, монанди Асадии Тусй, Носири
Хусрав, Умари Хайём, Фахриддини Гургонй, Авдададдини
Анварй, Масъуди Саъди Салмон, Муиззй, Адиб Собири
Тирмизй ва гайра дар дамин давра чараён ёфтааст. Дар
байни шоирони номбурда хусусан Носири Хусрав, Умари
Хайём ва Фахриддини Гургонй, ки дар осорашон тамоили
халкй ва тараккиходй бартарй пайдо кардааст, макоми
барчаста доранд.
Носири Хусрав (1004-1080). Ин фарзанди баруманди
халки точик дар нодияи Кубодиёни кунунии Точикистон
дар оилаи давлатманди асилзода таваллуд ёфтааст.
Маълумоти ибтидоиро дар зодгодаш гирифта, забони
арабй, илмдои фалсафа, таърих, адабиёт, география ва
гайраро азбар намудааст.
Дар синни чавонй аввал дар дарбори Газнавиён ва
баъдтар дар дарбори Салчукиён вазифаи мунширо адо
карда, муддате барои чамъоварии бочу хироч барои
хазинаи Салчукиён машгул мешавад. Дангоми адои дамин
вазифа адволи вазнини кишоварзону дунармандонро аз
наздик мебинад. Сипас аз ин мансаб даст кашида, ба
Афгонистону Диндустон ва дигар мамлакатдо сафар
мекунад. Максад аз ин сафар шиносой бо адволи мардуми
задматкаш ва маздабу равиядои гуногуни динии ин
мамлакатдо буд. Баъд ба сафари дафтсола баромада, ба
тарзи зиндагии халкдои Эрон, Сурия, Фаластин, Ирок ва
Миср аз наздик шинос мешавад.
Дар Миср маздаби исмоилияро кабул мекунад. Ба
Хуросон баргашта, ин маздабро дар байни мардум
ташвику таргиб менамояд. Аз таъкибу фишори Салчукидо
шадр ба шадр гашта, нидоят мачбуран роди Бадахшонро
пеш мегирад ва дедаи Юмгонро чои зист интихоб
менамояд. Докими он чо Алй ибни Асад пайрави маздаби
исмоилия шуда, бо Носири Хусрав дусти карин мегардад.
Дар ин деда кариб 25 сол даёт гузаронда, бисёр асардояшро
дар дамин чо навиштааст. Солдои охири даёти шоир хеле
сермадсул буданд. Дар дамин чо аз олам чашм мепушад ва
имруз мазори у ба зиёратгоди мардум табдил ёфтааст.
Носири Хусрав дар асардои машдураш «Сафарнома»
ва «Рушноинома» дамчун омузгори бузург ба наслдои
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оянда мурочиат карда мегуяд, ки барои инсони комил
шудан бикушанд, ба кадри зиндагй бирасанд, дустй ва
накукориро пеша кунанд. У навиштааст:
Зи мардум зодай бо мардумй бош!
Чй бошад дев будан, одамй бош!
Шоир муфтхурону золимон, амалдорону подшодон ва
рудониёни риёкорро ба зери тозиёнаи танкид гирифта,
мардуми задматкаш - кишоварзону дунармандонро
таърифу тавсиф мекунад. Адамияти чунин мисраъдои
шоир, гарчанде зиёда аз 900 сол гузашта бошад дам, беш аз
пеш меафзояд:
Чддонро хуррамй аз дедкон аст,
Аз у год зар, годе бустон аст.
Аз ин бед бар бани одам чй кор аст,
К-аз одам дар чадон ин ёдгор аст...
Ба кор андар дама мардони коранд,
Арак резанду кути халк коранд.
Шоир асардои зиёде эчод намудааст ва девони
ашъораш аз 11 дазор байт иборат аст. Асардои насриаш
дам кам нестанд, ки дар байни ондо «Сафарнома» макоми
хосе дорад. Ин асар дам бадей ва дам таърихиву чугрофй
буда, оид ба одамон, тарзи зисту зиндагии ондо маълумот
медидад.
Шоири инсонпарвар омухтани касбу хунарро аз дама
боло медонад ва дар ин бора чунин гуфтааст:
Дунар чу, з-он ки дар акл у накутар,
Ки бошй дар замона толиби зар.
Зи касби даст набвад деч ope,
Бед аз максаб набошад деч коре.
Носири Хусрав бо асардои оламшумули худ на тандо
дар байни мардуми мамлакатдои форсизабон, балки берун
аз он содиби шудрат гардидааст. Доло дар зодгоди ин
мутафаккири бузурги точик дар нодияи Кубодиён дайкали
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у гузошта шудааст ва ба колхозу мактабдои Чумдурии
Точикистон номи Носири Хусрав дода шудааст.
Умари Хайём (1048-1131). Дар шадри Нишопури
Хуросон дар оилаи хаймадуз (чодардуз) ба дунё омадааст.
Маълумоти ибтидоиро дар зодгодаш гирифтааст. Баъди
хатми Мадраса машгули кордои тадкикоти илмй мешавад.
Ба дарачаи олимони бузурги асри XI мерасад. Илмдои
замонаш, аз чумла дайат (ситорашиносй), риёзиёт
(математика), фалсафа, таърих, география, мусикиро аз худ
карда, минбаъд рочеъ ба ондо асардо иншо намудааст.
Дар синни 27-солагй ба дарбори подшоди Салчукиён Чдлолуддини Маликшод даъват шуда, ба гуруди олимони
расадхонаи Исфадон сарварй мекунад. Дар ин чо дамроди
дигар олимон таквиме тартиб медидад, ки дар таърих ба
номи Таквими Маликшодй (ба шарафи Чдлолуддини
Маликшод) машдур аст. Ин таквим аз таквимдои пешина
ва баъдина аниктару дакиктар дониста шудааст. Хайём дар
Бухорову Самарканд дар дарбори Карахониён икомат
намуда, ба кордои илмй машгул мешавад. Баъд ба
зодгодаш шадри Нишопур баргашта, дар илми тиб садм
мегузорад.
Мувофики маълумотдои таърихй ба дарбори подшоди
салчукй Султон Санчар даъват мешавад ва подшодро аз
касалии нагзак муолича мекунад, ки ин обруи Хайёмро
дучанд мегардонад. Бо вучуди ин солдои охири даёташро
дар камбизоатй ва тандой гузарондааст. Хайём дангоми
дар кайди даёт буданаш дар чадон дамчун шоир
шудратманд мегардад. Шоир дар рубоидояш мансабдорони подшодй, докимон ва кибру гурури ондоро ба зери
танкид гирифта, мегуяд, ки ондо гарчанде доим дар бими
чонашон бошанд дам, шахси аз мансаб дасткашидаро одам
намедонанд:
Ин чамъи акобир1, ки маносиб2 доранд,
Аз гуссаву гам зи чони худ безоранд.
Он кас, ки асири дирс чун эшон нест,
Ин турфа, ки одамй-ш менашморанд.
1Акобир - аъёну ашроф
2Маносиб - мансаб
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Даёти шахсии Хайём дар солдои охири умраш чандон
хуб набудааст. Вай аз вазифаи ба у пешнидоднамуда даст
кашида, пурра ба кори илмй дода мешавад ва бо ними нон
каноат мекунад. Дар ин хусус мегуяд:
Дар дадр1 дар он кй ним ноне дорад,
Ё дархури хеш ошёне дорад.
Не ходими кас бувад, на махдуми касе,
Гу: Шод бизй, ки хуш чадоне дорад.
Рубоидои Хайём чандон бисёр нестанд, вале аз чидати
арзиши адабй ва фалсафавй шудрати чадонй пайдо
кардаанд. Ондо ба бисёр забондои дунё тарчума шудаанд
ва дурдонадои гаронбадои адабиёти башар дисоб меёбанд.
Дар ин давра баробари пешрафти назм дар адабиёти
классикии форсу точик бедтарин намунадои асардои насрй
низ ба вучуд омаданд: «Сиёсатнома»-и Низомулмулк,
«Чадор макола»-и Низомии Арузии Самаркандй, «Дадоикус-седр»-и Рашидаддини Ватвот, «Синдбоднома»-и Задирии Самаркандй ва «Макомоти Дамидй»-и Дамидаддини
Балхй аз чумлаи ондоанд.
Яке аз мудимтарин хусусиятдои ин давра ба адабиёт
род ёфтани гоядои тасаввуфй мебошад. Дар ин давра
назариётчиёни бузурги тасаввуф Мудаммад Газолй,
Адмади Газолй, шоирони баргузидаи мутасаввиф Абдуллоди Ансорй (1006-1077), Абулмачиди Саной (1050
1131), Фаридаддини Аттор (1142-1220) ба майдон омаданд.
Дар гоядои инсонпарваронаи ин давр шоири бузурги
форсизабони Озарбойчон Низомии Ганчавй (вафоташ соли
1209) роли багоят калон бозид. У офарандаи асари
безаволи «Хамса» аст, ки даддо шоирон ба забондои
форсй, узбекй, туркй, озарй ва гайра онро пайравй
кардаанд.
Дар ин давра дар адабиёт ба чои сабки хуросонй
услуби нави адабие ба номи сабки ирокй чорй шуд.

1Дадр - олам, дунё.
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Савол ва супориш
1. Дар бораи маддуд шудани забони форсй-точикй накл
кунед.
2. Кадом олимони машдури ин даврро медонед?
Муаррихони машдури асри XI кидо буданд ва кадом
асардоро навиштаанд?
3. Дар бораи Абулкосим Унсурии Балхй накл кунед.
Вай ба Рудакй чй гуна шеър бахшидааст?
4. Дар бораи Носири Хусрави Кубодиёнй маълумот
дидед. «Сафарнома»-и у аз чй хусус накл мекунад?
5. Тарчумаи доли Умари Хайёмро гуфта дидед.
6. Рубоидои дар ин китоб овардаи Хайёмро аз ёд кунед.
7. Дар ин давра боз кадом шоирон зиндагй ва эчод
кардаанд?
8. Дар ин давра кадом асардои насрй ба вучуд омаданд?
9. Назариётчиён ва шоирони бузурги мутасаввифи ин
даврро номбар кунед.
10. Гоядои инсонпарварй дар эчодиёти кадом шоири ин
давр бештар ба назар мерасад? Асари безаволи у чй
ном дорад?
11. Дар адабиёти ин давр ба чои сабки хуросонй кадом
услуби нави адабй чорй гардид?
Аз «Сафарнома»-и Носири Хусрав

...Ба гушае рафтам ва ду ракаат намоз бикардам ва дочат хостам,
то худои таоло ва таборак маро тавонгарй дидад.
Чун ба наздики ёрон ва асдоб (дустон) омадам, яке аз эшон шеъре
порсй мехонд. Маро шеъре дар хотир омад, ки аз вай дархостам, то
ривоят кунад. Бар когазе навиштам, то ба у дидам, ки ин шеърро
бархон. Дануз ба у надода будам, ки дамон шеър биайнидй (айнан худи
худаш) огоз кард.
Он дол ба фоли нек гирифтам ва ба худ гуфтам: «Худо дочати маро
раво кард».
Пас аз он чо ба Ч,узчонон шудам ва курби як мод бибудам ва шароб
пайваста бихурдаме.
Шабе дар хоб дидам, ки яке маро гуфт:
«Чанд ходй хурдан аз ин шароб, ки хирад аз мардум зоил (нобуд,
мадв) кунад, агар ба душ бошй бедтар». Ман чавоб гуфтам, ки:
«Дукамо (дакимон) чуз ин чизе натавонистанд сохт, ки андуди дунё кам
кунад». Чдвоб дод, ки «Бехирадй ва бедушй родате набошад, даким
натавон гуфт касеро, ки мардумро ба бедушй раднамун бошад, балки
чизе бояд талабид, ки хирад ва душро бияфзояд». - Гуфтам, ки «ман
9-65
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инро аз кучо орам». Гуфт: «Ч,уянда ёбанда бошад» ва пас суи кибла
ишорат кард ва дигар сухан нагуфт.
Чун аз хоб бедор шудам, он дол тамом бар ёдам буд, ин насидат
бар ман кор кард ва бо худ гуфтам, ки «Аз хоби чидилсола низ бедор
гардам». Андешидам, ки то дама атфол ва аъмоли (амал) худ бадал
накунам, фарад наёбам... сару тан бишустам ва ба масчиди чомеъ
шудам ва намоз кардам ва ёрй хостам аз бори таборак ва таоло ба
гузоридани он чй бар ман вочиб аст ва даст боз доштан аз мувдиёт ва
ношоист, чунон ки дак субдонаду ва таоло фармудааст...
Рузи чадоршанбе ба ёрии дак субдонаду ва таоло ба Арафот
бигузоридем ва ду руз ба Макка будем. Ва халки бисёр аз гуруснагй ва
бечорагй аз Дичоз руй берун нидоданд бар дар тараф. Ва дар ин навбат
шарди дач ва васфи Макка намегуям, то дигар навбат, ки бад-ин чо
расам, ки навбати дигар, ки шаш мод мучовир (наздик, кариб) будам ва
он чй дидам ба шард бигуям. Ва ман руй ба Миср нидодам, чунон ки
дафтоду панч руз ба Миср расидам. Ва дар ин сол сию панч дазор
одамй аз Дичоз ба Миср омаданд ва султон дамаро чома пушонид ва
учрй (музд) дод, то соли тамом, ки дама гурусна ва барадна буданд. То
боз борондо омад ва дар замини Дичоз таом фарох шуд ва боз ин дама
халкро дархурди (лоик, муносиб) дар як чома пушонид ва силотдо (ато,
бахшиш) дод ва суи Дичоз равона кард.
Шахри Кохира

Панч дарвоза дорад: Бобуннаср, Бобулшутуд, Бобулкантара,
Бобуззувайла, Бобулхалич. Ва шадр бору (девори калъа ва дисор)
надорад, аммо бинодо муртафеъ (баланд бардошташуда) аст, ки аз
бору кавитар ва олитар аст ва дар сарой ва кушке дисорест ва бештар
иморат панч ашкуб ва шаш ашкуб бошад ва оби хурданй аз Нил
бошад, саккоён (машкоб) бо шутур накл кунанд ва оби чоддо дар чй
биравад, Нил наздиктар бошад, хуш бошад. Ва дар чй аз Нил дур
бошад, шур бошад. Ва Миср ва Кодираро гуянд панчод дазор шутур
ровиякаш аст, ки саккоён об кашанд ва саккоён, ки об бар пушт
кунанд, худ чудо бошанд ва сабудои биринчин ва хикдо дар кучадои
танг, ки роди шутур набошад. Ва андар шадр дар миёни сародо,
богчадо ва ашчор (чамъи шачара) бошад ва об аз чод диданд ва дар
дарами султон дарамбустондост, ки аз он некутар набошад ва дулобдо
(чархи обкашй аз чод ва чуй, чигир) сохтаанд, ки он басотинро
(бустон) об дидад ва бар сари бомдо дам дарахт нишонда бошанд ва
тафарручгоддо (чойдои сайру гашт) сохта ва дар он таърих, ки ман дар
он чо будам, хонае, ки замини вай бист газ дар дувоздад газ (олати
чубй ва ё одании ченкунии масофа, матоъ ва гайра, ки дарозиаш 91,5
см мебошад) буд.
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Б О Б И IV
МУБОРИЗАИ ХАЛ^И ТО^ИК БАР ЗИДДИ
ИСТИЛОГАРОНИ МУГУЛ
§ 24. ВАЗЪИЯТИ СИЁСЙ ВА И^ТИМОИЮ
ИКТИСОДИИ ОСИЁИ МАРКАЗЙ ДАР АРАФАИ
ИСТИЛОИ МУГУЛДО
Муттахидшавии кабилахои бодиянишини мугул тахти
рохбарии Чингизхон. Дар ибтидои асри XIII дар
Мугулистони Марказй давлати феодалй таъсис ёфт.
Сарвари яке аз кабиладои сершумор Темучин дигар
кабиладоро ба итоати худ даровард. Вай соли 1206 дар
анчумани сардорони мугулдо худро Чингизхон, яъне хони
бузург эълон кард.
Максади аввалиндарачае, ки у дар назди худ гузошт,
ин таъсис намудани лашкари савораи бонизому пурзур ва
сершумор буд. Вай аз дисоби забту горати халкдои дамсоя
ва зулму фишори кабиладои мугул ба максади худ расид.
Чингизхон дар байни сарбозонаш интизоми оданин чорй
намуд. Ба лашкаркашон ва феодалони калон сарвати зиёде
медод. Силоди лашкари мугул силоди бедтарини замон
дисоб меёфт. Сарбозони Чингизхон ба чуз силоди
мукаррарй, боз бо аслидаи деворшикан ва мудосиравй
таъмин буданд.
Мугулдо ба идораи маъмурй низ адамияти калон
медоданд ва барои ин намояндагони халкдои савияи
фардангашон баландтар, аз чумла халки уйгурро истифода
мебурданд. Дар ин давра нахустин бор алифбои мугулй
таълиф шуд, ки асоси онро алифбои уйгурй ташкил медод.
Кордои чамъ овардани бочу хироч ва хизмати алокаро
дам намояндагони халкдои дигар, яъне маданитар ба чо
меоварданд.
Чингизхон пеш аз ба Осиёи Марказй дамла кардан
«халкдои чангалнишин»-и содили дарёи Енисейро ба
тобеияти худ даровард. Халки уйгур бошад, бо ихтиёри худ
таслим шуд. Ба гайр аз ин Чингизхон дудуди давлати
Карахитоидо - Дафтруд ва Туркистони Шаркиро бечанг ба
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давлати худ дамрод кард. Худи Чингизхон ба давлати Чини
Шимолй дучум оварда, пойтахти он шадри Пекинро ба
даст даровард. Лашкари мугул тадричан ба сардади
давлати Мудаммади Хоразмшод наздик мешуд.
Дар ин задухурддо ва забткоридо Чингизхон дамроди
писаронаш, лашкаркашони машдур - Дубилой ва Ч,ебе,
феодалони калон ва дигарон сарвати зиёде чамъ оварданд,
вале аратдо - оммаи мардуми камбизоати мугул зиндагии
кашшокона доштанд.
Бисёр точирони Осиёи Марказй то салтанати Чингиз
ба Мугулистон рафтуомад доштанд ва Чингизхон ондоро
ба нафъи худ хеле модирона истифода мебурд. Чингизиён
ба воситаи точирон аз вазъи дохилй ва берунии давлати
Мудаммади Хоразмшод хуб вокиф буданд. Шумораи
лашкар, бо кадом силод мусаллад будани онро нагз
медонистанд.
Вазъияти Осиёи Марказй дар арафаи хучуми
Чингизхон. Дудуди давлати Хоразмшодиён дар замони
дукмронии Мудаммади Хоразмшод (1200-1220) хеле васеъ
шуд ва сардадаш дар Шарк то Дафтруд, дар гарб то бадри
Арал, дар гарб то Ирок тул мекашид. Дар дохили чунин
давлати падновар доим кашмакашию шуришдои докимон
руй медоданд ва худи Мудаммади Хоразмшод барои пахш
кардани ондо овора буд. Бочу хирочи токатфарсо адволи
мардуми задматкашро хеле вазнин гардонд. Солдое мешуд,
ки мансабдорони дукуматй то се маротиба бочу хироч
меситониданд. Дар мамлакат вазъи нотинч дукмронй
мекард. Подшод соли 1207 шуриши мардуми Бухоро ва
соли 1211 шуриши дунармандони Самаркандро бо
вадшоният пахш намуд. Датто ашрофи давлатй ва
сарварони дин дам нисбат ба подшод душманй доштанд,
чунки султон ба мукобили халифаи Багдод, ки дар чадони
дини ислом уро ноиби пайгамбар медонистанд, лашкар
кашид. Ба чуз ин, дар долати мастй ба катли яке аз
намояндагони машдури дин Мачидуддин фармон дода буд.
Султон Мудаммад назар ба Чингиз лашкари зиёд
дошт, вале он интизом надошт. Вокеадое чой доштанд, ки
дангоми мудорибадо на тандо чанговарони каторй, балки
сарлашкарон низ ба тарафи душман мегузаштанд. На
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тандо дар байни докимони вилоятдо, балки дар байни
сарлашкарон ва датто амалдорони дарборй низ ягонагй
набуд. Султон Мудаммад бо рафтордои магрурона,
худситой, худбинй бисёр одамони обрумандро меранчонид,
аз дарбор дур мекард ва датто ба катл мерасонд.
Чингизхон аз вазъи дохилй ва берунии давлати
Мудаммади Хоразмшод пурра бохабар буд. Чрсусону
точиронаш дар шадрдою нодиядои хоразмшодиён гаштугузор мекарданд ва маълумоти лозимаро бо осонй ба
даст меоварданд, вале Мудаммади Хоразмшод ба ин
чандон адамият намедод.
Устод Садриддин Айнй дар асари машдури таърихиаш
«Кадрамони халки точик Темурмалик» чунин менависад:
«Дар вакте ки Чингиз cap то пои мамлакати Султон
Мудаммадро аз чосусон пур карда, дамаи адволи уро кувваи дарбй, ихтилофи байни саркардагон, беитоатии
онон ва магрурияти беасоси шахсии уро фадмида гирифта
буд, у аз адволи Чингиз, аз иктидор ва интизоми дарбии
вай тамоман бехабар буд ва хабардор шуданро дам лозим
намедонист, чунки ба акидаи у дар дунё подшоде набуд, ки
ба мамлакати вай дучум оварда галаба карда тавонад.
Султон Мудаммад на тандо ба мамлакати Чингизхон
чосус нафиристод ва дар пайи адволфадмй наафтод, датто
хабардои тасодуфиро дам, ки доир ба иктидори дарбии
Чингиз бошад, шунидан намехост ва ба худаш расондани
ин гуна хабардоро нисбат ба худ тадкир мешумурд. Чунон
чи, боре Чингиз Мадмуди Ялавочи хоразмиро бо Хоча
Алиакбари Бухорой ва Юсуфи Утрорй ба пеши султон
Мудаммад элчй карда фиристод. Чингиз дар номаи худ
мувофики одати онруза галабадои худро шумурда, дустии
худро ба султон таклиф карда буд ва уро дар он мактуб
азизтарини фарзандони худ шуморида буд.
Султон Мудаммад баъд аз ба манзил фиристодани
элчиён, аз байни ондо Мадмуди Ялавочи Хоразмиро
пиндонй ба назди худ талабида аз вай: «Оё рост аст, ки
хони шумо ба давлати Хитой галаба кардааст?» гуфта
пурсид. Вакте ки Мадмуд ин суханро тасдик кард ва чанд
калима дар бораи куввату дашамати Чингизхон илова
намуд, султон дар газаб омада гуфт:
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- Магар ту вусъати мамлакати ман ва кувваи аскарии
маро намедонй, ки Чингизро дар пеши ман таъриф мекунй?
Уро чй дад, ки маро фарзанди худ шуморидааст?
Мадмуди Ялавоч тарсид ва бими он буд, ки султон уро
катл кунад ва аз хавфу бим ба хушомадгуй даромада гуфт:
- Сиподи Чингизхон нисбат ба лашкари оламиён
мисоли рушноии шамъ аст пеши нури хуршеди оламафруз
ва ё монанди чедраи шаб аст пеши шамоили руз ...
Султон бо шунидани ин калимадои мунофиконаи
абладфиребона аз Мадмуди Ялавоч хурсанд шуд, аз газаб
фуромад ва датто ба вай инъоми махсусе дам кард.
Оре, султон Мудаммад як бор яке аз муътамадони
худро ба тарики чосусй ба мамлакати Чингизхон
фиристод...
Ин чосус дамаи иктидори дарбй ва интизоми аскарии
Чингизро фадмида омада, ба султон хабар дод. Султон бо
шунидани ин хабардои инкоркарданошуданй, ба чои он ки
дар мукобилашон кувва чамъ кунад ва тайёрй бинад,
монанди дамаи магрурон ва лофзанони тарсончак аз гояти
хавфу дарос саросема шуда монд... Чингизхон барои дучум
кардан ба Мовароуннадру Хуросон тайёрии бисёр калон
дида буд... Хулоса, у бо кувват ва тадбир барои дучум ба
мамлакати султон Мудаммад як сафи ягонаи бисёр
мустадкам ба вучуд овард1...».
Ба замми дамаи ин Мудаммади Хоразмшод роди
чангчуёнаро пеш гирифта, ба хабардои аз точирон ба даст
дароварда ва ба кудрату тавоноии ин душмани гаддору
хунхор адамият намедод.
Соли 1215 султон аз овозаи пурзурии Чингизхон ба
бим афтода, барои аник кардани кувваи дарбй ва интизоми
сарбозони мугул дайати сафорат фиристод. Ондо баъди
баргаштан аз хусуси тавоноиву кувваи сершумори
дарбиёни мугул, медмоннавозй, вусъат додани савдои дар
ду мамлакат, ки Чингиз тарафдораш буд, ба султон накл
карданд. Чингизхон дар мактубаш султон Мудаммадро
дамчун «писараш» ном бурда буд, ки ин боиси кадру газаби
султон гардид. Дере нагузашта дар байни дар ду давлат
вокеае руй дод, ки муносибати Чингизхонро дигар кард ва
ин вокеа дар таърих ба номи «Фочиаи Утрор» машдур аст.
1 С. Айни.Куллиёт, чилди 5,сад. 158-160.
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Савол ва супориш
1. Оид ба таъсис ёфтани давлати мугулдо накл кунед.
2. Чингизхон пеш аз дучум ба Осиёи Марказй кадом
давлатдоро гасб намуда буд?
3. Вазъияти давлати Хоразмшодиён дар арафаи дучуми
мугулдо чй гуна буд?
4. Дар аввал муносибати Чингизхон бо Мудаммади
Хоразмшод чй гуна буд?
5. Дар бораи куввадои дарбй ва ба кадом силод мусаллад
гардидани ин ду давлат дикоя кунед.
6. Дар бораи шахсияти Мудаммади Хоразмшод ва
Чингизхон накл кунед.
7. Точирон дар даёти ин ду давлат чй гуна накш
мебозиданд?
§ 25. ДУЧ.УМИ МУГУЛДО ВА МУБОРИЗАИ
КАДРАМОНОНАИ ХАЛКДОИ ОСИЁИ МАРКАЗЙ
БАР ЗИДДИ ИСТИЛОГАРОН
Фочиаи Утрор. Чунон ки ишора шуд, Чингизхон аз
вазъи давлати Мудаммади Хоразмшод пурра вокиф буд.
Мудаммади Хоразмшод бо дар бадона чанг металабид ва
барои ба максад расидан бадона мечуст. Соли 1218
сарбозони Хоразм бо амри султон дар калъаи Утрор, ки
дар канори дарёи Сир чой гирифта буд ва дамсардади
мугулдо дисоб меёфт, корвони мугулдоро чосус пиндошта,
дастгир намуданд. Корвон аз 450 точир, аъёну ашроф ва
одамони бовариноки Чингиз иборат буд, ки ондо дар
ихтиёри худ 500 шутур тиллову нукра, маснуоти
абрешимии чинй ва пустдои киматбадо доштанд. Сарбозони Хоразм дамаи одамонро ба катл расонданд ва
молдоро фурухта, пулашро ба хазинаи султон фиристоданд.
Чингиз аз ин вокеа огод шуда, аз Мудаммади
Хоразмшод дархост намуд, ки докими Утрорро ба у
супорад ва пули сарватдои гораткардаашро пас гардонад.
Султон Мудаммад на тандо аз ичрои ин талабдо даст
кашид, балки дайати сафирони барои далли ин кор
омадаро ба катл расонд. Ин рафтори бадкирдоронаи у
кадру газаби Чингизро дучанд кард ва боиси дучуми
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мугулдо гардид. Чингиз ба чанги зидди султон Мудаммад
тайёрии пухта дида буд. Аскари Чингизхон аз чанговарони
ботартибу чангдида ва сершумор иборат буд. Аммо
Мудаммади Хоразмшод дар байни лашкар ва мардум
обруй надошт. Пеш аз дучуми Чингиз вай, ба чои он ки
сарбозонашро дар як чо гун карда, ба мукобили чунин
душмани пурзуру хунхор равона созад, баръакс лашкарро
ба гуруддо таксим намуд, ки чунин парокандагй ба нафъи
мугулдо буду халос.
Мудофиаи Утрор, Самарканд ва Бухоро. Моди
сентябри соли 1219 Чингизхон ба дудуди давлати султон
Мудаммад наздик шуда, сиподашро ба се кисм чудо кард.
У ба гасби Утрор адамияти калон дода, ду писараш Уктой ва Чагатойро бо лашкари сершумор ба он чо
фиристод. Кисми дигари сарбозон бо родбарии Чучй барои
ба даст даровардани шадрдои содили дарёи Сир ба род
дароманд. Кисми сеюми сипод бо сарварии худи
Чингизхон ва писараш Тулуй роди Бухороро пеш гирифт.
Лашкари мугул тахминан ба 200 дазор кас мерасид.
Мугулдо кушиши зиёд ба харч доданд, ки шадри Утрорро
бо як дучуми сахт тасарруф кунанд, вале тирашон хок хурд.
Сокинони шадр - хурду калон ба димояи шадри азизашон
бархостанд. Чанги шадиде ба вукуъ пайваст ва мудофизони
калъаи шадри Утрор кариб 6 мод мубориза бурданд.
Султон Мудаммад метавонист ба ин чо лашкари зиёд
фиристад, вале ин корро накард. Докими шадр Гоирхон
мудофиаи шадрро хеле дуруст ташкил карда буд. Дар вакти
задухурд яке аз сарлашкарони фиристодаи Султон
Мудаммад, ки шахси боэътимоди у буд, ба тарафи душман
гузашт ва тандо баъди ин хиёнат мугулдо тавонистанд
дохили шадр ва калъаи он шаванд. Вакте ки силоди
мудофиачиёни шадр тамом шуд, ондо хиштдои касрро
канда ба сару руи мугулдо даво додан гирифтанд.
Агар Султон Мудаммад ба ин задухурди хунин сари
вакт писари шучову далери худ - Чалолуддин Мангубердиро, ки дар мудорибадои пешин ном ва шудрат пайдо
карда буд, бо як кисми лашкари дар ихтиёраш буда
мефиристод, пеши роди душманро то як муддат гирифтан
мумкин буд.
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Баъди мудорибадои шадид душман шадрро забт
намуда, тамоми мудофиачиёни зиндамондаро аз дами тег
гузаронд.
Чингизхон дар ибтидои соли 1220 чанговарони
яккачини дар чангдо обутобёфтаро гирифта, бо тайёрии
пухта ба Бухоро дамла овард, вале ба муковимати пурзури
сокинони шадр ру ба ру шуд. Мудофиачиёни шадр нисбат
ба лашкари Чингизхон хеле кам буданд. Ондо се
шабонаруз ба мукобили истилогарон муборизаи беамон
бурданд. Бухоро дар мудосира монд, вале кисми зиёди
муборизон тавонистанд аз мудосира чон ба саломат
баранд. Дар калъа 400 мубориз истодагарй карда, ба
душман пай дар пай зарба мезаданд. Тандо баъд аз он ки
хандаки гирди калъа аз часади одамон ва мурдаи аспдо пур
шуд, гасби калъа муяссар гардид. Госибони мугул пас аз
забт кардани Бухоро дазорон сокинони бегуноди шадрро
куштанд, бокимондагонро дамчун гулом ва каниз ба
асорат бурданд.
Мугулдо пас аз истилои Бухоро моди марти соли 1220
бо сиподи зиёд ба тарафи Самарканд радсипор гардиданд.
Дар Самарканд кувваи зиёди чангй чамъ шуда буд ва
мардуми мамлакат ба Самарканд бо чашми умед
менигаристанд. Мувофики акидаи шодидони давр агар
кувваи дарбии дар шадр чой гирифта окилона чо ба чо
гузошта мешуд, Самарканд метавонист чандин сол
мубориза барад. Аммо ин тавр нашуд.
Рузи сеюми мудосира мудофизони шадр аз кароргоди
худ баромада, ба душман дамлавар шуданд. Ондо як
микдор аскарони мугулро нобуд карданд, вале аксари ондо
дар майдони набард далок гардиданд. Ин вокеа ба дама,
хусусан ба чанговарон таъсири манфй расонд. Аъёну
ашроф ва сарварони рудониён ба тарсу дарос афтода, роди
гуфтушунид ва таслимро бо Чингиз пеш гирифтанд. Ондо
ба мардуми шучоъ ва озодиходи Самарканд хиёнат карда,
дарвозаи шадрро кушоданд. Мугулдо чун муру малах
вориди шадр шуда, катли ом ва горатгариро cap карданд.
Муборизони озодиход дар калъа ва масчиди чомеъ чой
гирифта, муборизаи шадидро давом доданд. Аммо куввадо
нобаробар буд, ба ёрии мугулдо кувваи тоза меомад.
Мугулдо бо роде калъаро оташ заданд. Вале мудофиачиён
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аз ин надаросида, дар чои худ нишастанд ва сухта
мурданро аз таслим шудан ба душман авлотар донистанд.
Шадри ободу зебои Самарканд ба харобазор табдил
ёфт. Аз нисф зиёди адолии шадр талаф шуд. Кариб шаст
дазор мардуми дунарманди он ба хизмати чингизиён дода
шуданд. Дар шадр кариб одам намонд. Мудаммади
Хоразмшод чорае наандешид. У ба дудуди Эрон фирор
карда, дар яке аз чазирадои бадри Хазар (Каспий) макон
гирифт ва дар дамон чо вафот кард.
Чингизиён забткориашонро давом доданд. Баъди
истилои Бухорову Самарканд навбати шадри дигари
точикон Хучанд шуд. Хучанд дам мисли дигар шадрдои
Мовароуннадр дар арафаи дучуми Чингизхон дар ихтиёри
худ дастаи мудофиз дошт ва ба он доким, зодаи Хучанд,
кадрамони халки точик Темурмалик сарварй мекард.
Савол ва супориш
1. Аз хусуси фочиаи Утрор чй медонед?
2. Муборизаи кадрамононаи мардуми Утрорро тавсиф
намоед.
3. Чингизхон лашкарашро ба кадом самтдо равона кард?
4. Аз хусуси корнамоидои мардуми диловари Бухоро
дикоя кунед.
5. Муборизаи кадрамононаи мардуми Самаркандро бо
фактдо нишон дидед.
6. Кадом табакадои мардуми Самарканд хиёнат карданд?
§ 26. МУБОРИЗАИ КАДРАМОНОНАИ
МАРДУМИ ХУЧАНД

Дар аввал Чингизхон барои забти Хучанд кариб 5
дазор сарбоз фиристода буд, вале ондо аз тарафи
мудофиачиён торумор гардиданд. Бинобар ин у баъди
гасби Самарканд барои ба даст даровардани Хучанд 20
дазор сарбоз ва 50 дазор мардуми мадаллии асиргирифтаро
фиристод. Чингизиён дар сари роди Хучанд мардуми
шадри Банокатро катли ом карданд, шадрро горат намуда,
ба харобазор табдил доданд ва баъд оташ заданд.
Ба мугулони барои тасарруфи Хучанд фиристода
писари калонии Чингизхон - Чагатой, ки дар чодилй ва
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вадшоният ном бароварда буд, родбарй мекард. Хучандиён
бо сарварии фарзанди далеру шучои худ - Темурмалик дар
содили рости дарёи Сир ба душман ру ба ру шуданд ва
нагузоштанд, ки вай аз дарё гузашта, калъаи кадима ва
шадрро забт кунад.
Аммо дучуми дуюми мугулдо барор гирифт.
Савдогарон - чосусони Чингизхон дамроди гуруди
хиёнаткори ашрофи мадаллй забон як карда, шабона
дарвозаи шадрро ба руи душман кушоданд. Барои ба даст
даровардани калъа ва маркази шадр чангдои шадиди
кучагй огоз ёфтанд ва истилогарон бо кувваи чандкарата
зиёд дастболо шуданд.
Мудофиачиёни шадр ба чазирае, ки дар дарёи Сир
вокеъ гардида буд (зодиран як километр поинтар аз шадр),
рафта истедком гирифтанд ва аз он чо муборизаи худро
бар зидди истилогарон давом доданд.
Ин чазира барои мудофиа хеле муносиб буд. Вай дар
чое вокеъ гардида буд, ки тирдои душман аз содил рафта
намерасиданд. Вакте ки мугулдо ба мукобили ин сангари
мудофиачиёни Хучанд чорае наёфтанд, ба ин фикр
омаданд, ки бар руи оби дарёи Сир садде сохта, ба ин
васила худро ба чазира расонанд. Ондо барои ин максади
худ асирони дарбиро водор намуданд, ки аз куд санг
кашонда садде бисозанд. Аскарони Темурмалик барои
бетаъсир кардани тири душман руи киштидои худро бо
намад пушонда, бо гил андова намуданд. Ондо шабона ва
субддам бо чунин киштидо ба содил наздик шуда, ба
лашкари истилогарон дамла меоварданд ва садди ондоро
вайрон карда, пас мегаштанд. Кадрамонии мудофиачиёни
Хучанд яке аз дурахшонтарин садифадои таърихи халки
точик мебошад.
Дар забти Хучанд чун дигар шадрдо чосусони
Чингизхон накши бузург бозиданд. У точирони мадаллиро
хеле модирона истифода мебурд. Молдои ондоро бо нархи
кимат мехарид ва баъзан аз ондо хироч намегирифт.
Чингизхон пеш аз дамла овардан ба ин ё он мамлакату
шадр чосусонашро мефиристод, то ки ахбори зарурй ба
даст дарорад. Ба замми ин чосусони зархарид кудрату
тавонии Чингизхон ва лашкарашро таърифу тавсиф
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менамуданд ва ба нафъи мугулдо дар гуна овозадои
бардуруг падн мекарданд.
Устод Садриддин Айнй дар очерки таърихии
номбурдааш оид ба чунин точирони чосус ин тавр
менависад: «...савдогарон, ки аз Чингизхон ин кадар
ёрдампулй медиданд, давоходи у шуда, ба дилход ва
ихтиёри худ дер боз ба манфиати у ва бар зарари ватан ва
дамватанони худ ба у чосусй мекарданд. Дар вакти чанг
бошад, дар кадоми ондо ба шадри худ аз тарафи Чингиз
вакил ва намоянда шуда мерафтанд ва дамшадриёни худро
бо ташвик ва тарсониш ва бо роди дар гуна игво аз чанг ва
мукобилият боздошта, ба таслим шудан розй мекарданд.
Чингизхон аз савдогарони Мовароуннадр ва Туркистон на тандо дар сафари дарбии ба Мовароуннадр
кардааш фоида бурд, датто дар сафари Хитой дам аз он
гуна савдогарон истифода кард. Чунон чи, пеш аз ба
мамлакати Хитой дучум карданаш Чаъфархоча ном
савдогарро ба он мамлакат элчй карда фиристода буд, ки
барои аскаркашии у замина тайёр кунад.
Дар сафари Мовароуннадр ва Хуросон бошад,
савдогарон мисли сиядгуш, ки пешопеши дайвоноти
даррандаи бузург рафта, барои ондо сайд пайдо мекунад,
пеш-пеши Чингиз гашта, мардумро ба таслим шудан
даъват мекарданд, то ки чингизиёни даранда бе деч чангу
чидол гуштиодамхурй кунанд... Ба Хучанд Адмади
Хучандй фиристода шуд, ки ин одам аз савдогарони
Хучанд буда, бо Чингиз алокаи дерин дошт...
Аз рафти вокеа маълум мешавад, ки Чингиз аз
пулпарастии Адмад фоида бурда, уро ба доми худ кашид ва
дар сафари Мовароуннадр дар катори савдогарони
пулпарасти дигар уро дам бар зарари дамватанонаш ба
манфиати худ кор фармуд.
Чосуси игвогари чингизиён - Адмади Хучандй ба
шадри Хучанд ба сифати як «дамватан» ба осонй даромад.
Аммо аз он чо, ки оммаи адолии Хучанд бо часорати табий
ва тарбияи Темурмалик дар мудофиаи ватан тайёр буда,
дар ин род аз кушта шудан наметарсиданд, у кори худро
махфиёна дар миёнаи савдогарони калон, ки дампешагони
у буданд ва дар миёнаи шайхону муллоён, ки ба дадя ва
тудфаи сарватмандон вобаста буданд, пеш бурд... Инчунин
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шайхон ва муллоён дам аз як тараф, бо ташвикоти Адмад
аз инъому эдсони Чингизхон умедвор шуда ва аз тарафи
дигар, валинеъмати худ - савдогарони калонро даводорй
карда, розй шуданд, ки шадрро ба мугулон супоранд.
Дар натича ин гуруди ватанфуруш, бе он ки ба адолии
шадр хабар диданд, вакилони худро бо пешкашдои лоик ба
пеши сараскари мугул фиристода, дарвозадоро ба руи
чингизиён бо дасти худ кушоданд...
Фочиаи таслими шадри Хучанд ва катли ом карда
шудани адолии он барои Темурмалик як мусибати пурзури
ногадонй шуд. У монанди шери захмхурда мегуррид, аммо
ба захми худ мардам намеёфт, у мисли бадри дар
талотумомада мешурид, аммо шуридани вай гайр аз дар
изтироб андохтани дастии худаш ба вай фоидае
намебахшид; у дамчун наданги дар регзори беоб афтода
метапид, аммо ин тапиш уро аз толоби даёт боз дам дуртар
меафганд...
Темурмалик аз кордои амалй дар роди интикомкашй аз
хоинони ватан дамин кадар карда тавонист, ки бо
«бадонаи музокираи таслими худ» Адмад ва чанде аз
калоншавандагони таслимчиёнро ба пеши худ чег зад ва
худ бо ду-се нафар рафиконаш, ки ба ондо таълимоти
махсус дода буд, ба канори об баромад. Вакте ки
таслимчиён ба лаби об расиданд, Темурмалик, бе он ки бо
ондо гуфтугузор кунад ва ба ондо фурсати лабкушой ва
ярокбардорй дидад, бо табарзин ба сари Адмад дучум
оварда, каллаи уро монанди чубкадуи хушк пора-пора
кард ва чавонони у дам ба дигарон дамла бурда, бо
шамшери тез бадани ондоро реза-реза намуданд.
Чавонон хостанд, ки часаддои пошхурдаи хоинонро
дар об андохта, аз ондо дар дунё асаре бокй нагузоранд.
Аммо Темурмалик ба ин род надод:
Часади мурдори ин палидон оби зулоли дарёи ватани
моро начас мегардонад. Монед, ки гушти индоро шаголон,
гургон ва мургони мурдорхур хурда, асари индоро аз руи
замин нест кунанд! - гуфт»1.
Баъди истилои Хучанд ба сари мардуми зиндамондаи
он руздои сиёдтарин фаро расиданд. Чингизиёни
1С.Айнй. Куллиёт, чилди 5, сад. 184-187.
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вадшигашта зану мард, пиру барно, хуллас то кудакони
беморро кир карданд ва шадрро чун Банокат ва дигар
шадрдо ба тороч ва сонй ба оташ доданд.
Савол ва супориш
1. Чингизхон барои забти Хучанд чй кадар сарбоз
фиристод? Ондо дар сари роди Хучанд кадом шадрро
оташ заданд?
2. Дар бораи муборизаи мардуми Хучанд дикоя кунед.
3. Точирони чосус ва ашрофи хиёнаткори мадалллй дар
забти Хучанд чй накш бозиданд?
4. Баъд аз забти Хучанд мудофиагарон дар кучо истедком
гирифтанд? Сарвари ондо кй буд?
5. Чингизиён барои гасби калъаи обии Темурмалик чй
тадбирдо андешиданд?
6. Темурмаликиён ба точир Адмади чосус ва дамродонаш
чй чазо доданд?
7. Чингизиён баъд аз забти Хучанд бо шадр ва мардуми
он чй гуна муносибат карданд?
§ 27. ТЕМУРМАЛИК САРВАРИ МУДОФИА

Мудаммади Хоразмшод дангоми ру ба гурез нидодан
ба дар шадре ки расид, ба мардуми он мегуфт: «Агар
гурехта натавонед, таслим шавед». Аммо Темурмалики
диловар ба чунин суханони бешарафона гуш надод ва
мудофиаи шадри азизашро вазифаи чонии худ донист. Вай
хуб мефадмид, ки бо чунин душмани хунхори пурзур
мубориза бурда, галаба ба даст даровардан кори осон нест,
аммо рудияи ватандустй уро водор намуд, ки то охирин
катраи хун бичангад. Аз дамин сабаб карор дод, ки ба чуз
аскарони мудофизи дар ихтиёри худ дошта, боз мардуми
шадри Хучанд ва гирду атрофи онро ба димоя бархезонад
ва чунон ки амалиёти минбаъдаи у нишон дод, аз ухдаи ин
кор бо сарбаландй баромад.
Темурмалик пеш аз дучуми мугулдо шадри Хучандро
муоина намуда, барои сохтани калъа ва камингод чои
муносиб чуст. Хучанд пеш аз ин дам калъа дошт, вале
бартаридои калъаи нав хеле зиёд буданд. Дар миёнаи дарёи
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Сир чазирае ёфт, ки барои калъа хеле мувофик буд. Дар
навбати аввал мардуми Хучанд ва дедадои атрофи шадрро
ба ин кор чалб намуд. Х,амаи табакадои мардуми шадр дар
бинои калъа бо кушишу гайрати зиёд меднат карданд.
Сохтмони он аз дар чидат нафъ дошт. Калъа шадрро то
андозае аз харобшавй нигод медошт ва тири душман ба он
чо намерасид.
Темурмалик нагз медонист, ки чингизиёни бадкирдор
бисёр шадру дедадои Мовароуннадру Хуросон ва дигар
мамлакатдоро ба воситаи манчаник1 ва зарфдои пур аз
нафт хароб карда буданд. Аммо калъаи дар чазира сохтаи
Темурмалик аз ондо эмин буд, чунки сангдои манчаник ва
зарфдои нафтдор аз канори дарё ба калъа намерасиданд.
Дар мавриде, ки мардуми Хучанд саргарми калъасозй
ва кофтани хандакдо буданд, аз майдони чанг хабардои
зиёди нохуш дар байни мардум падн мешуд. Аммо чунин
хабардо рудияи чангй ва иродаи матини мардуми Хучанд
ва пешвои ондо Темурмаликро нашикастанд. Сарвари
мудофиаи шадр ба кадре хурок ва силод захира намуд.
Пешвои Хучандиён баробари сохтани калъа дамроди
дуредгарони хучандй ба сохтани 12 киштии бодбондор
шуруъ намуд, ки накшаи ондоро худи Темурмалик кашида
буд. Болои бом ва падлуи киштидоро чанд кабат намад
кашида, ондоро бо гил андова намуданд, то ки дохили
ондо гарм бошад ва тири душман осеб нарасонад. Дар
падлуи киштидо даричадо сохтанд ва аз ондо ба суи
душман тир мепаронданд.
Темурмалик шабона киштисавор ба содил омада, ба
назди мудофиачиёни калъаи дар хушкй будаи шадр рафта,
дифоъчиёнро ба бурдани муборизаи беамон даъват
менамуд ва тарсу вадмро аз дили ондо дур мекард.
Вакте ки лашкаркашони мугул ин киштидоро дида
монданд, дайрон шуданд. Ондо киштидоро дар аввал
филдои кавичусса пиндоштанд, ба суи ондо беист тир холй
мекарданд, вале киштидо чандон осеб намедиданд. Нидоят,
мугулдо фадмиданд, ки он чиздои дар руи об шинокунанда
на фил, балки калъадои дарёгард - киштидои болопушида
буданд.
1 Манчаник - асбоби сангандозии замони кадим аст, ки аз чуб месохтанд. Дар
замони кадим ба чои тупдои калъакуби замони мо кор фармуда мешуд ва
чингизиён ин асбобро хеле модирона ба кор мебурданд.
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Аз даст рафтани Хучанд барои Темурмалик фочиа буд.
Руз аз руз адвол бад шудан гирифт. Ба вай ва дамяроконаш
дигар аз ягон чо озукаву силод намеомад. Сафи
диловарони у дар мудорибадои шабохунй кам мешуд.
Шумораи мугулони истилогар бошад, баръакс, меафзуд.
Дар чунин вазъи душвор, Темурмалик ба карор омад, ки
дар чазира истодан нафъе надорад ва душман тадричан
ондоро нест ходад кард. Темурмалик ва дамсафони у
шабонгод ба 12 киштй савор шуда, роди обиро пеш
гирифтанд.
Пагодй мугулдо дар чои исти киштидо касеро
надиданд ва аз ду тарафи содили дарё асптозон аз пайи
темурмаликиён шуданд. Дар байни ватандустон ва
ачнабиён бордо задухурддои шадид ба амал омад, бисёр
мугулон кушта шуданд. Бадодурони хучандй дар чунин
вазъияти дадшатнок дам бордо душманро саркуб
намуданд. Нидоят, саворадои мугулдо аз темурмаликиён
пеш гузашта, дар Банокат аз як содил ба содили дигар
занчир кашиданд ва бо ин хучандиёнро ба даст дароварданй шуданд. Вале зарбадои табарзиндои пулодини
мудофиачиён занчирро пора-пора ва роди суи Урганчро
кутод кард. Мугулдо боз ба дамла гузаштанд. Дар
наздикии шадри Чанд мудорибаи хунин ба амал омад.
^уввадои душман назар ба хучандидои кадрамон чанд
карат зиёд буданд. Дар ин чанги пуршиддат хучандидо
кадрамониву муъчизадо нишон дода, мугулдои зиёдеро
куштанд. Баъди ин дарбу зарб гуруди хурде аз муборизони
роди озодй бо сарварии Темурмалик чон ба саломат бурда,
бо азобу машаккати зиёде ба Урганч, ки дар он замон
пойтахти Эрон, Хуросон ва Мовароуннадр буд, бирасиданд. Дар ин чо бокимондаи лашкари шиткастхурдаю
парокандаи Мудаммади Хоразмшод чамъ шуда буд.
Темурмалик аз ин куввадо лашкари бонизому
неруманде ташкил намуда, бар зидди чингизиён бархост,
то ки шадри Урганчро дар дасти худ нигод дорад. Х,атто ба
у муяссар гардид, ки шадри калонтарини поёноби дарёи
Сир Ёникентро аз чанголи мугулони нопок озод кунад.
Баъд аз ин Темурмалик бо писари Мудаммади Хоразмшод
- Чалолуддини Мангубердй, ки пас аз гурехтани падараш
ба тахт нишаста, баръакси падараш дар задухурддои
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шадиди зидди мугулдо диловариву шучоат нишон дода
буд, дамрод шуд.
Темурмалик дар бисёр мудорибадои дар музофоту
нодиядои Хуросону Афгонистони имруза баамаломада
мугулкушй карда, дастболо шуд. Асбаски дар байни
сарлашкарони Чалолуддин тифокй, ягонагй, якдилй,
яктанй набуд ва ин касалй ба у аз замони падараш мерос
монда буд, Темурмалик дигар корнамоидои чангии худро
давом дода натавонист ва мачбуран ба Хоразм баргашт.
Хабари омадани Темурмалик ба маъмурони мугул
расид. Маъмурон ин хабарро ба Чагатой, ки бадтарин ва
хунхортарин писари Чингизхон буд, расонданд. Бо
фармони у мугулдо аз пайи Темурмалик шуданд ва уро
дастгир карда куштанд. Чунон ки С.Айнй дар очерки
таърихии худ «^адрамони халки точик Темурмалик»
менависад, дангоми ба хок супоридан аз миёнбанди
Темурмалик халтачае ёфтанд, ки дар он як каф хок ва як
порча когази хатнок буд ва дар он чунин навишта шудааст:
«Эй он ки мурдаи ман ба дастат меафтад, агар некходи
одамон ва ватандустон бошй, маро бо ин як каф хок гурон,
ки ин ёдгории ватани азизи ман аст!»
Дар охири хат ин байт дам буд:
«Атри кафан зи хоки ватан кардам орзу,
Во дасрато, ки мебарам ин орзу ба хок!»
Савол ва супориш
1. Аз хусуси тайёрии Темурмалик ба чанги зидди мугулдо
накл кунед.
2. Дар ин чанг калъаи обй ва киштидои бодбондор чй
накш бозиданд?
3. Чаро Темурмалик аз калъаи обй баромада рафт?
4. Темурмалик бо дамродонаш дар роди обй чй кадрамониву муъчизадо нишон доданд?
5. Темурмалик дар Урганч чй кор кард ва кадом
шадрдоро аз душман озод намуд?
6. Дар бораи фаъолияти минбаъдаи Темурмалик дикоя
кунед.
7. Аз миёнбанди Темурмалик чй ёфтанд ва дар он чй
навишта шуда буд?
10-65
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§ 28. ШУЧ.ОАТИ ЧАЛОЛУДДИНИ МАНГУБЕРДИ

Чалолуддин баръакси падараш Мудаммади Хоразм
шод чавонмарди далеру шучоъ ва боандеша буд. Дар
байни мардум дурмату эдтироми зиёд дошт. Чунин обрую
эътимоди писар ба падар маъкул набуд ва у бо дар род
мекушид, ки Чалолуддин аз дарбор дуртар бошад. Аз
дамин сабаб уро докими Газна таъйин кард. Х,ангоми
дучуми мугулдо султон Мудаммад на тандо худаш гурехт,
балки дигар саркардагон ва датто писараш Чалолуддинро
дам барои фирор намудан ба гап дароварданй шуд, аммо
Чалолуддин ба ин таклиф зид баромада, ба падараш чунин
чавоб дод: «Модом, ки душман Мовароуннадрро гасб
намуд, мо бояд барои Хуросон бичангем ва онро аз
чингизиёни гаддор нигод дорем. Агар ба ин кор
муваффакият наёбем дам, боре вазифаи худро ба кадри
имкон адо кардагй дисоб ёфта, аз таъна ва дашноми
мардум родой меёбем. Агар султон дар ин чо монданро
находад, лашкарро ба ман супорад. Ман то чон дорам, ба
адои ин вазифа худдорй мекунам»1.
Баъд аз фирор ва вафот кардани Мудаммади Хоразмшод писараш Чалолуддини Мангубердй (1220-1231) ба
тахт нишаст. Вай тавонист бар душман зарбадои пай дар
пай занад ва Хоразмро муддате дар даст нигод дорад, вале
аз сабаби нобаробарии куввадо чингизиёни хунхор
дастболо шуданд.
Чалолуддин акибнишинй карда, дар шадри Нисо
(наздикии Ашкободи имруза) ба душман дамла овард ва
онро шикаст дод. Сипас бадори соли 1221 ба Хуросон
рафта, ба мардумони Мовароуннадр, Эрон, Закавказия
номадо ва сафирони худро фиристод, то ки мардуми ин
мамлакатдо ба муборизаи душмани каттол бархезанд.
Чалолуддин солдои 1220-1221 дамроди Темурмалик ва
дигар лашкаркашон дар Баглон, ^андадор, Балх, Кобул
муборизадои шадид бурда, ба чингизиён зарбадои
далокатовар зад. Вай дар Парвон бар лашкари хоссаи
Чингизхон галабаи дурахшон ба даст овард ва содиби
1Аз «Зафарнома»-и Шарафуддини Яздй.
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ганимати зиёде шуд. Чанги шадидтарин ноябри соли 1221
дар лаби дарёи Х,инд ба амал омад. Лашкари мугул бо
сарварии худи Чингизхон мечангид. Сарбозони Чалолуддин дамладои девонавори душманро зада гардонданд,
вале душман куввадои нав ба навро ба майдони мудориба
меовард.
Дар авчи задухурд барои ганимат шуда дар байни
саркардадои сарбозони Чалолуддин ихтилоф ба миён омад
ва аз майдони мудориба баромада рафтани яке аз
лашкаркашон барои Чалолуддин зарбаи сахт шуд. Баъд аз
ин Чингизхон ба талафоти калон нигод накарда, бо
сарбозони бешумор паёпай ба дучум гузашт ва чанги
хунинро ба нафъи худ анчом дод.
Султон Чалолуддини Мангубердй дар дамаи задухурддои зидди чингизиён назар ба ондо бо кувваи камтар
мечангид. Баъди шикаст дам рудафтода нашуда, тавонист
чанговарони зиёде чамъ кунад ва муборизаи зидди
мугулдоро дар Шимоли Озарбойчон, Ганча ва Гурчистон
давом дидад.
Дар яке аз мудорибадо сарбозони Чалолуддин аз
бисёрии мугулдо вадмида, майли аз корзор баромадан
карданд. У инро пай бурда, худаш ба сафи пеш гузашт ва
аскаронашро ба тобоварию пойдорй даъват намуд, ки дар
натича задухурд ба нафъи Чалолуддин анчом ёфт. Хуллас,
у бордо намунаи ибрат нишон дод ва дар байни аскаронаш
содиби обруй буд. Доир ба даёт ва фаъолияти чангии у
муаррихон ва адибон асардо офаридаанд.
Савол ва супориш
1. Чалолуддини Мангубердй чй гуна шахс буд?
2. Вай дамроди Темурмалик дар кадом шадрдо чангидааст?
3. Дар бораи муборизадои минбаъдаи Чалолуддини
Мангубердй дикоя кунед.
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§ 29. О^ИБАТ^ОИ ЗАБТИ ОСИЁИ МАРКАЗИ
A3 ТАРАФИ МУГУЛДО
Футухоти минбаъдаи Чингизхон дар Осиёи Маркази.
Мугулдо соли 1221 кариб тамоми Осиёи Марказиро
тасарруф карданд. Давраи пурфочиатарини мардуми
Осиёи Марказй, аз чумла точикон cap шуд. Истилогарони
мугул адолии зиндамондаи Бухоро, Самарканд ва Хучандро ба азобу укубатдои дадшатангезе гирифтор
намуданд. Ондо шадри Тирмизро ба харобазор табдил
дода, сокинони онро ба катл расонданд. Пас аз ин
хунрезидо Чингизхон аз дарёи Аму гузашта ба хоки
Афгонистони Шимолии дозира дохил гардид ва дар соли
1221 Балхро забт намуда, онро низ тамоман хароб кард.
Дар дамин вакт писарони у Чагатой, Уктой ва Чучй бо сад
дазор лашкари мугул пойтахти давлати хоразмшодиён
шадри Урганчро мудосира намуданд. Мудофиачиёни
Урганч муддати шаш мод бо мугулдо мардонавор
чангиданд. Госибони мугул дар як мадалла ва кучаро бо
талафоти бузурге ба даст дароварданд. Ондо пас аз забт
кардани шадр гайр аз пешаварон, кудакон ва занон, яъне
ондое, ки ба гулом ва каниз табдил шуданд, дигар дамаро
cap буриданд. Садди дарёи Амуро вайрон карда, шадри
Урганчро ба об гарк намуданд.
Дар аввалдои соли оянда писари Чингизхон Тулуй
Хуросонро забт намуда, яке аз кадимтарин марказдои
маданияти Осиёи Марказй шадри Марвро хароб кард. Аз
адолии Марв факат чандсад нафар пешаварони гуломгардида зинда монда, дигар дама кушта шуданд.
Чалолуддин соли 1231 аз дасти навкари худ кушта шуд.
Аз нодиядои точикнишин тандо Бадахшон ва баъзе
вилоятдои кудистони Точикистони Шаркй, инчунин чанде
аз мадалладои Гур, ки бо калъадои мустадкам мудофизат
шуда буданд, ба дасти мугулдо надаромаданд.
Чингизиён ба тамоми содадои хочагии халк зарари
мислаш диданашударо оварданд. Ондо саддо дазор
мардумро аз дами тег гузарониданд. Шадрдову дедадоро
ба горату оташ доданд. Чунон ки сарчашмадои таърихй
гуводй медиданд, мугулдо «... ба касе радм накарданд,
баръакс, ондо занону мардон, кудаконро аз дами тег
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мегузаронданд, шиками занони домиларо чок карда,
кудакони дар батни модар бударо гирифта мекуштанд».
Мардуми Осиёи Марказй, аз чумла точикон дар сари
роди чунин душмани пурзур, ба монанди мугулдо, ба
куввае табдил ёфта буданд, ки даракати ондоро ба тарафи
давлатдои Руссия ва Аврупои Шаркй муддати мадид нигод
доштанд. Даддо дазор сарбозони яккачин ва лашкардои
машдури Чингизхон дар сарзамини Осиёи Марказй
торумор гардиданд.
кувваи асосие, ки ба мукобили душман мубориза
мебурд, мардуми задматкаш буд ва ондо бар душмани
пурзур бордо галаба карданд. Ба дамин нигод накарда,
сарзамини Осиёи Марказй чун дигар мамлакатдои аз
тарафи мугулдо истило шуда ба харобазор табдил ёфта
буд. Чунин фочиа баъд аз гасби ин сарзамин низ дадсоладо
давом кард. Хусусан шадрдои дар гузашта ободу серадолй,
ба монанди Бухорову Самарканд, Хучанду Марв, Урганч
ва дигардо пурра ба харобазор табдил ёфта буданд ва аз
баъзеашон датто нишонае дам бокй намонда буд. Масалан,
адолии Самарканд аз чор кисм як кисмаш монда буд, ки ин
ракам аз дад зиёд нишон дода шудааст. Бухоро дам ба
чунин адвол гирифтор шуда буд. Хучанд дам аз ондо
монданй надошт. Осори харобазории шадрдо на ин ки
дадсоладо, балки садсоладо давом кард. Дар баъзеи ин
шадрдо осори харобй то солдои 50-уми асри XIV бокй
монд.
Бедодгариву берадмй ва андоздои вазнин мардуми аз
куштор начотёфтаро аз дар чидат дилхунук гардонда буд.
Дасти ондо ба кор намерафт. Дар натича чунин адвол
хочагии мамлакатро боз дам бештар заиф мегардонд. Дар
дадсоладои аввал мардуми чабрдида ба кори хочагй майл
надошт.
Идоракунии Осиёи Маркази. Чингизхон дануз дар
давраи зинда буданаш мамлакатдои тасарруфкардаашро
дар байни чор писар таксим карда буд. Мовароуннадр дар
ихтиёри Чагатой карор гирифт. Вай бо берадмиву
хунхории худ ном бароварда, тамоми сиёсати вадшонияти
падараш ба у мерос монда буд. Масалан, Чингизхон
конуне бароварда буд, ки мувофики он мардум
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наметавонистанд рузона ба об дароянд, ё гусфандро cap
бурида далол карда хуранд.
Гарчанде Мовароуннадр мувофики таксимот ба
Чагатой расида бошад дам, писари калонии Чингизхон
Уктой, ки хони бузург ном гирифта буд, метавонист
мулкдои дар се бародарро мувофики салоддиди худ идора
намояд.
Мугулдо дар идора кардани давлат тачриба надоштанд ва музофотдои калони кишоварзиро родбарй карда
наметавонистанд. Бинобар ин ондо мачбуран точикони ба
худашон содику наздикро ба кордои давлатй чалб
менамуданд. Яке аз шахсони вафодори ондо точир ва
судхури машдур Мадмуди Ялавоч буд. У дар шадри
Хучанд мезист ва аз дамин чо тамоми Мовароуннадрро
идора менамуд. Хдтто лашкари мугулдо, ки барои нигод
доштани тартибот дар дамаи шадрдо ва баъзе дедадои
калон чой гирифта буд, ба Мадмуди Ялавоч итоат мекард.
Сарони сиподиёни мугул - баскокдо ба чуз хизмати дарбй
боз назорат мебурданд, ки андози аз мардум ситонида сари
вакт вориди хазина гардад. Дамаи ин амалиётдо бо
супориши Мадмуди Ялавоч ба ичро мерасиданд.
Дар идоракунии мамлакат ба чуз ин дигар тагйирот
нашуда буд. Шадрдою музофотдоро содибони пешинаашон
идора мекарданд. Забткоридои мугулдо дар даёти
чамъиятии мардуми Мовароуннадр чандон дигаргунй ба
амал наовард, вале таъсираш ба содадои гуногун дархела
буд. Мугулон дар шахсияти точирон, сарварони дин,
заминдорони калони мадаллй пушту паноди худро ёфтанд.
Ондо ба ин табакадои мардуми мадаллй ярлигдои махсус
(«пайсзид») медоданд, ки мувофики ондо мардуми
задматкаш мебоист дамаи талаботи ашрофро ичро
намоянд. Ба зимми ин, адолии задматкаш таъмини
сиподиёни дар шадрдову дедадои калон бударо ба зимма
доштанд. Ондоро мебоист бо хурок, сару либос, наклиёт ва
манзил таъмин мекарданд.
Пешаварон ба чуз ин, мачбуран барои лашкари мугул
силод, пойафзол, газвор ва дигар чиздои зарурй тайёр
мекарданд.
Дар натичаи чангдою задухурддо ва катли ом адолии
чи шадрдо ва чи дедадо кам шуда буд. Бисёридо ба
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кудистон ва чойдои нисбатан оромтар мекучиданд. Сафи
гуруснагон беш аз пеш меафзуд. Дар солдои аввали
забткорй мугулдо мардуми Мовароуннадрро чун дигар
мамлакатдои забткардаашон мунтазам катл менамуданд.
Ба дар дол муборизаи кадрамононаи мардуми Осиёи
Марказй кувваи душманро хеле суст карда буд ва
нагузошт, ки мугулдо накшадои горатгаронаашонро пурра
дар Руссия ва дигар мамлакатдои Аврупои Шаркй давом
диданд.
Хуллас, истилои мугул ба тамоми содадои даёт зарбаи
далокатовар зад. Адволи мардуми задматкаши шадрдову
дедадо дар дадсолаи аввали истило нидоят токатфарсо буд.
Кишоварзон ва пешаварон ба меднати худ давасманд
набуданд.
Савол ва супориш
1. Дар бораи окибати забткоридои мугулдо дар Осиёи
Марказй накл кунед.
2. Кадом шадрдо аз истилогарони мугул бештар зарар
диданд?
_
3. Дар замони дукмронии мугулдо давлат чй тавр идора
карда мешуд?
4. Дар бораи Мадмуди Ялавоч накл кунед.
5. Адолии
задматкаш
ва
пешаварон
чй
гуна
мачбуриятдоро ба чо меоварданд?
§ 30. ШУРИШИ МАХМУДИ ТОРОБИ

Аз солдои 30-юми асри XIII дар байни адолии
водадои зироатй ва пешаварони шадр чунбишдои зидди
золимони ачнабй ва мадаллй шуруъ гардид. Ин чунбиш
махсусан дар Бухоро пуркувват буд ва соли 1238 дар ин чо
шурише ба амал омад, ки ба номи шуриши Мадмуди
Торобй машдур аст. Родбари шуриш Мадмуд ном яке аз
пешаварони элакбофи дедаи Тороб буд. Вай дар кучадои
Тороб ва дедадои атрофи он нуткдои газабнок эрод карда,
оммаро ба муборизаи зидди зулми истилогарон ва
тарафдорони ондо даъват намуд. Х,укмронони Бухоро аз
пайи дастгир кардани у афтоданд. Ондо хостанд Мадмуди
Торобиро бо фиреб ба Бухоро оварда, ба катл расонанд,
вале ба максадашон нарасиданд.
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Мадмуди Торобй бо зарби сухан тавонист шумораи
дамфикронашро хеле зиёд кунад. У аз пешвои рудониёнсадр ва дигар амалдорон талаб намуд, ки уро халифа эълон
кунанд. Табакадои доро мачбуран талабашро ба чо
оварданд. Мадмуд касри сарвари исёнгарон Малик
Санчарро, ки соли 1206 сохта шуда буд, кароргоди худ
эълон намуд. Садрдо ва дигар намояндагони табакадои
доро бо амри у аз тахт ронда шуданд.
Мадмуди Торобй ба мукобили душманони дунармандон ва мардикорон муборизаи сахт бурда, давлатмандон, рудониёни бузург ва амалдорони ба дасти
шуришгарон афтодаро ба катл расонд. Садрдо, намояндагони докимони мадаллй ва мугулдо дар Кармина тайёрй
дида, ба Бухоро даракат карданд. Дар наздикии Бухоро
байни шуришгарон ва куввадои госиб мудорибаи сахт ба
вукуъ пайваст. Мугулдо ва куввадои феодалони мадаллй
шикаст хурда акиб нишастанд. Шуришгарон ондоро то
Кармина таъкиб намуда, бисёридоро ба катл расонданд.
Бино ба маълумоти муаррих Чувайнй дар ин чанг 10 дазор
кас кушта шуд. Вале минбаъд шуриши Мадмуди Торобй
мисли дигар шуришдои дар Осиёи Марказй ба вукуъ
пайваста муваффакият пайдо накард. Дар наздикии
Кармина сарвари шуриш аз тири душман далок гардид ва
дар дамин мудориба пешвои дигари шуриш, дусти
вафодори Мадмуди Торобй Шамсуддин Мадбубй низ
кушта шуд.
Дар дедадо бошад, андозчинони дукуматиро ба катл
мерасонданд. Душман дар Кармина кувва чамъ карда, ба
мудорибаи шадид тайёрй медид.
Мугулдо ва сармоядорон аз набудани родбари ягонаи
шуриш ва камчинии силоди шуришчиён истифода бурда,
бо лашкари 20-дазорнафара ба шуришчиён дамла оварда,
онро ба хун огушта намуданд. Аз пайравони Мадмуди
Торобй кариб 20-дазор кас кушта шуд. Сокинони Бухоро
ва дедадои гирду атрофи он бо амри Чагатой гирифтори
катлу горат шуданд.
Шуриши Мадмуди Торобй дар дакикат шуриши
мардуми задматкаш ба мукобили мугулдо, ашрофони
диндор, точирони давлатманд, дигар табакадои сармоядор
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ва худсаридои ондо буд. Он катъи назар аз шикаст
хурданаш дар таърихи халки точик ва дигар халкдои Осиёи
Марказй макоми хос дорад.
Савол ва супориш
1. Шуриши Мадмуди Торобй кай ва чй хел cap зад?
Родбари он кй буд?
2. Дар бораи муваффакиятдои шуриш накл кунед.
3. Шуриш ба мукобили кй равона шуда буд?
4. Шуришро кадом куввадо пахш карданд?
§ 31. ИМПЕРИЯИ МУГУЛ БАЪДИ ЧИНГИЗХОН

Баъди вафоти Чингизхон (соли 1227) дере нагузашта
империяи таъсисдодаи у суст шудан гирифт. Дар охири
солдои 50-уми асри XIII дар харобадои империяи собик се
давлати мустакил ба вучуд омад: дар Мовароуннадр
давлати Чагатой, дар Эрон давлати Х,алокухонидо, дар
Х,афтруд ва ^ошгар давлати Мугулистон. Дар байни ондо
чангдои хунин ба амал меомаданд. Аз солдои 50-уми асри
XIII cap карда, мугулони кучманчй тадричан ба даёти
мукимй ва кордои кишоварзй ру меовардагй шуданд. Аз
вафоти Чингизхон дере нагузашта, дар сиёсат нисбат ба
мардуми мадаллй ду тамоюл дарчи равшантар намоён
мешавад. Тарафдорони тамоюли якум индо буданд: кисми
зиёди саркардадои дарбии бодиянишин (дам мугулдо ва
дам туркдо), аксари шодзодагон ва чанде аз коондомаликдои сулолаи мугул. Ондо зидди даёти осоишта буда,
мехостанд тамоми заминро ба чарогод ва шадрдоро ба
харобазор табдил диданд. Ондо бо ин роди пешгирифтаи
худ аз андоздои дарсола, ки аз кишоварзон, дунармандон
ва точирон меситониданд, мадрум мешуданд. Як кисми
точирони мадаллй низ ин тамоюлро дастгирй менамуданд.
Ба тамоюли дуюм индо дохил мешуданд: баъзе коондо,
кисми ками ашрофи бодиянишини мугул ва аз мардуми
мадаллй амалдорон, сарварони дин ва аксари точирон.
Тарафдорони ин тамоюл барои таъсиси докимияти
пуриктидори марказиятнок, хотима додани чангдою
горатгаридо, ривоч додани кишоварзию дунармандй,
савдо, катъ намудани андоздои худсарона ва гайра кушиш
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ба харч медоданд. Нафъи тамоюли дуюм аз дар чидат
намоён буд.
Тарафдорони тамоюли дуюм Мангукоон, ки соли 1251
ба тахт нишаст ва докими точик Масъудбек - писари
Мадмуди Ялавоч барои гузаронидани ислодоти пулй ва ба
амал овардани дигар навигаридо мекушиданд. Мангукоон
шахсияте буд, ки дар ба низом овардани мамлакат,
маддудияти докимони мадаллй, ба чои андоздои сершумор
чорй намудани андози сарикасй (сарона) хизмати босазое
кардааст. Вай дар бисёр шадрдои Мовароуннадр ва берун
аз он динордои тиллоро чорй намуда, ярлигу пайза ва
андоздои баъди вафоти Чингизхон падншударо аз байн
бардошт.
Дар замони дукмронии Мангукоон фармондои
дукуматй бо забони дамон халкдое, ки фармон ба ондо
дахл дошт, содир мешуданд. Ин амалиёт барои дамон
давра, хусусан барои мугулдо, ки ходишу эътирози
мардуми мадаллиро ба инобат намегирифтанд, чолиби
диккат аст.
Тарафдорони Магукоон ва Масъудбек барои дамон
давра кори назаррас карда буданд. Дар кабул намудан ва
амалй гардидани накшадои Мангукоон хизмати Масъудбек калон аст. Масъудбек дар замони Мангукоон докими
кишвари падноваре аз Уйгуристон то Хоразм буд.
Масъудбек аз соли 1238 то 1285 дукмронй кардааст.
Савол ва супориш
1.Солдои 50-уми асри XIII дар собик империяи мугул
кадом давлатдо пайдо шуданд?
2.Дар сиёсат нисбат ба мардуми мадаллй чанд тамоюл
чой дошт?
3.Тарафдорони намоёни тамоюли дуюм кидо буданд?
4.Масъудбек кй буд ва дар кадом кишвардо дукмронй
мекард?
5.Дар бораи ислодоти Мангукоон ва Масъудбек накл
кунед.
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§ 32. ВАЗЪИ МОВАРОУННАХР ДАР ОХИРИ
АСРИ XIII ВА НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XIV

Дар даёти мугулони бодиянишин дар охири асри XIII
дигаргунии чиддй ба амал омад. Гарчанде ин раванд аз
солдои 60 cap шуда бошад дам, дар замони дукмронии
Тувахон (1282-1306) хеле чоннок шуд. Дар замони у шадри
Андичон хеле равнак ёфт ва дар содаи тичорат накши
бузург мебозид.
Мовароуннадр дар замони салтанати писари Тувахон Кабакхон (1318-1326) ба навигаридои назаррас ноил гашт.
Аз замони салтанати Кабакхон cap карда, мугулдо ба
кордои идораи давлатй дахолат мекардагй шуданд. У дар
байни хондои мугул нахустин шахсе буд, ки барои вусъати
савдо, ислодоти пул, таксимоти маъмурии мамлакат ва
гайра кордои бузургро ба чо овард. Гарчанде худаш
бутпараст бошад дам, бо ашрофони диндори ислом бо
майли том бадсу мунозира мекард. Кабакхон кароргоди
худро ба музофоти ^ашкадарё кучонда, дар наздикии
шадри кадимаи Насаф касри шодона, яъне _шадри ^аршй
(ба забони мугулй - каср)-ро бино намуд. У соли 1321 ду
ислодоти мудим гузаронд: пулй ва маъмурй. Дар ин
амалиёташ системаи пулии дар дигар давлатдои мугул давлати Х,алокухонидои Эрон ва Олтин Урда чойдоштаро
истифода бурд.
Ба номи у зарробхонадои Самарканду Бухоро тангадои нукрагии калон ва майда сикка мезаданд. Ин
ислодот мисли ислодоти Масъудбек дигаргунии бузурге ба
амал наовард, вале ба дар дол барои ба эътидол овардани
тичорати дохилию берунй ва тараккиёти баъзе шадрдои
Мовароуннадр нафъ расонд. Тангадои 8-граммй динор ва
тангадои кариб 1,4-граммй дирам ном доштанд. Шаш
дирам як динор дисоб меёфт.
Ислодоти дигари гузаронидаи Кабакхон ислодоти
маъмурй буд. Тамоми Мовароуннадр ба тумандо таксим
шуд, ки чунин таксимот то асри XIX амал кард. Тумандо
дар итоати амирон буданд, ки ондо асосан аз байни
туркдою мугулдо таъйин мешуданд. Дар натича мухторияти бисёр докимони мадаллй бардам хурд, ки ин барои
мустакилияти давлат адамияти калон дошт.
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Ч,ангдои феодаливу кабилавй барои амалй гардонидани ин ислодот садди род мешуданд. Ба дар дол ба
тумандо чудо шудани Мовароуннадр дар даёти иктисодии
мамлакат накши мусбат бозид.
Дар асри XIV муборизаи ду тамоюли дар боло
зикршуда нисбат ба адолии мукимй хеле шиддат ёфт.
Кабакхон мачбур шуд, ки бар зидди шодзодаи балвогари
Чагатой Ясовур чанги шадид барад. Ясовур бо кумаку ёрй
ва силоду лашкари амирони хуросонй бар Кабакхон галаба
кард. Ин мудорибадо барои мардуми Мовароуннадр бисёр
гарон афтоданд. Дар натича амирони хуросонй зиёда аз 50
дазор асир ва сарвати зиёд ба даст дароварданд.
Вориси Кабакхон - Тармаширин (1326-1334) ба
тартиботи бокигузоштаи бародараш пайравй намуда,
мусулмони муътамад шуд ва дини исломро дини расмии
тамоми давлати Чагатоиён эълон намуд. Ин рафтори у
кадру газаби феодалони бодиянишинро ба миён овард ва
нидоят Тармаширин ба катл расонда шуд.
Дар солдои 40-уми асри XIV хони нав ^азонхон ба
амалиёти Кабакхону Тармаширин пайравй карда, мехост
докимияти пешинаро баркарор намояд. У барои ба
худсаридои феодалони бодиянишин хотима додан дар
наздикии шадри ^арш й кушккалъаи Занчирсаройро сохт.
^азонхон соли 1346 дар чанг далок гардид. Ба чои вай
^азаганхон омад. Вай анъанадои бодиянишинонро дуст
медошт ва бештари вакти худро дар шикору задухурддои
кабилавй мегузаронд.
Хуллас, дар охири солдои 50-уми асри XIV давлати
Чагатой такрибан ба сй мулкдои алодида чудо шуд. Чанде
аз ин мулкдо дар итоати феодалони бодиянишин буданд.
Масалан, Хучанд ба докимияти Боязиди Ч,алоир итоат
мекард. Мулкдои дигарро феодалони мадаллии ашроф ва
диндор идора менамуданд. Дар Бухоро садрдо, дар Хатлон
авлоди хонадони Кайхусрав, дар Бадахшон шоддои
хонадони мадаллй, дар Тирмиз саиддо дукмронй
мекарданд.
Дар солдои 60-уми асри XIV дар Мовароуннадр
муборизаи феодалон авч гирифт ва мамлакат аз чидати
сиёсй пурра пароканда шуд. Дар чунин вазъият яке аз
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саркардадои кабилаи барлос-Темур ба арсаи мубориза
баромад, ки дар таърих бисёр бедодгаридо кардааст.
Савол ва супориш
1. Дар охири асри XIII ва нимаи аввали асри XIV вазъи
Мовароуннадр чй гуна буд?
2. Дар бораи ислодотдои Кабакхон накл кунед. Ондо
барои пешравии мамлакат чй адамият доштанд?
3. Кадом ворисони Кабакхон ислодоти уро давом
доданд?
4. Дар солдои 50-уми асри XIV давлати Чагатой ба чанд
мулки алодида чудо шуд ва ба ондо кй дукмронй
мекард?
§ 33. ВАЗЪИЯТИ ХОЧДГИИ ОСИЁИ МАРКАЗЙ
ДАР ДАВРАИ ХУКМРОНИИ МУГУЛХО
Вазъияти сипфхои хукмрон. Аз боби боло маълум аст,
ки мугулон дар давлатдорй ба ашроф, сарони дин,
заминдорон ва точирони калони мадаллй такя мекарданд.
Х,ануз дар солдои аввали истило хондои мугул Чингизхон, Уктойхон ва Гуюкхон ба ин табакадои
мардуми мадаллй имтиёздои зиёде дода буданд. Истилои
мугул ба сари мардуми задматкаши Мовароуннадр ва
дигар мамлакатдои гасбнамудаашон бедодгаридои зиёд
овард. Бисёр шадру дедадо нобуд ва ба хок яксон шуданд.
Содадои кишоварзй ва дунармандй ба зарари калони
мислаш диданашуда гирифтор гаштанд. Дере нагузашта
худи сарони мугулдо фадмиданд, ки даёти шадру дедотро
ба эътидол овардан зарур аст, чунки мадз даёти осоишта ва
хирочу андоздои мунтазам хазинаи давлатро пур мекунанд.
Синфдои дукмрони мадаллй аз мугулдо чандон зарари
калон надида буданд ва датто дамон вазъияти пешинаашонро дар даст нигод медоштанд. Масалан, садрдои
Бухоро ва саиддои Тирмиз дамон мавкеъу бойгарии
пешинаашонро содиб буданд. Дар давраи дукмронии
мугулдо, хусусан табакаи точирони калон дар савдои
байналхалкй накши бузург бозида, дар назди хондо содиби
шудрату обруй гаштанд.
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Точирони Осиёи Марказй дар байни мамлакатдои
Шарки Дур ва Аврупои Шаркй вазифаи миёнаравиро адо
менамуданд ва фоидаи калон ба даст медароварданд. Роди
савдои ин мамлакатдо аз Осиёи Марказй мегузашт ва ба
туфайли авч гирифтани савдои байни ин мамлакатдо Хоразм
аз чидати иктисодй комат рост кардан гирифт. Точирони
калон тарзи андози дар замони мугулдо чоришударо ба
нафъи худ модирона истифода бурда, даромади калон
мегирифтанд. Дар дамин давра точирон ба кувваи бузурги
истисмори мардуми задматкаш табдил ёфтанд.
Сарварони дин содиби имтиёздои зиёд шуданд. Хондои
мугул барои мардуми захматкашро дар итоати худ нигод
доштан ба сарони дин такя менамуданд. Ондо ба мавкеи
иктисодии пешинаи худ содиб буданд. Заминдои шахсй ва
заминдои вакфро дар дасти худ нигод медоштанд. Ба
ашрофи дини ислом баъзе хондо ва хонзодадои маздаби
исломро кабулнамуда ёрии калон мерасонданд. Исботи ин
дар Бухоро бино намудани мадрасае аз чониби дамсари
хон Тулуй мебошад.
Кишоварзй. Дар адди мугулдо шумораи зиёди
дедконон чун пештара заминро ичора мегирифтанд ё
дамчун дедкони кироя дар заминдои сарватмандон меднат
мекарданд.
Чунон ки сарчашмадои таърихй шадодат медиданд,
дар замони дукмронии мугулдо дар Осиёи Марказй дар
содаи кишоварзй тагйироти назаррас дида намешавад.
Шаклдои заминдории пешина мондан гирифтанд, вале
шумораи андоздо хеле афзуд.
Дар давраи мугулдо дар Мовароуннадр чор намуди
заминдорй амал мекард: 1. Замини давлатй, 2. Милки
феодалй ва инчу, 3. Замини вакф, 4. Милки дедкон. Аз ин
намуддои замин сетоаш то давраи мугулдо вучуд дошт.
Намуди чорумаш инчу тандо дар замони мугулдо пайдо
шуд, ки чунин замин азони сардори давлат, адли хонадони
ондо ва вассалдои ондо буд. Сардорони давлат метавонистанд замини инчуро тудфа кунанд, ба вакф диданд,
бифурушанд ва такдим намоянд. Аз заминдои инчу андоз
намегирифтанд.
Хондои мугул ба кордои динии мардуми Мовароуннадр чандон дахолат намекарданд ва долатдое мешуд,
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ки аз сарони рудониёни ислом андоз намегирифтанд. Аксар
вакт дар мавриди гасб намудани ин ё он шадр ё деда ба
сарвати ашрофи дин даст намезаданд.
Дар замони дукмронии мугулдо шумораи андоздою
мачбуриятдо афзуданд. Мадз дар дамин давра андоздои
нав пайдо шуданд,ки ондоро дам аз замин ва дам аз чорво
меситонданд. Докимони мугулдо бо ихтиёри худ метавонистанд андоздои нав ба нав чорй кунанд, хусусан дар
замони чанг.
Андоз ва мачбурияти аз дама вазнину миёншикан
наклиёти почта, яъне ём буд. Мувофики коидае, ки то
замони Мангукоон амал мекард, адолй мебоист ёмдои
почта (чой ва мадалле, ки аспдои аробадои кирокаш ва ё
аспдои косидонро иваз мекарданд)-ро бо асп таъмин
менамуданд. Аксар вакт ин косидони махсуси почтакашонро дастадои сарбозони силоддори мугулдо дамродй
мекарданд. Ондоро элчй меномиданд. Ондо дукуки зиёд
доштанд. Хусусан мардуме, ки дар сари роди элчидо
мезистанд, аз зулму шиканчаи мугулдо ба дод меомаданд.
Дар як аъзои оилаи хон метавонист бо ихтиёри худ элчй
фиристонад. Аз аспдои ёмдо датто точирон дам истифода
мебурданд. Баъд аз фармони Мангукоон аъзои оилаи
хондо ва точирон аз аспдои ёмдо дигар истифода бурда
наметавонистанд. Ондо дигар дукук надоштанд, ки барои
худ аз адолии шадру дедот сарват чамъ кунанд.
Суюргол. Дар Мовароуннадри асрдои XIII кисми зиёди
замин дар дасти саркардадои мугулдо ва туркдо буд. Шакли
асосии заминдории феодалии ин давра суюргол (ба забони
мугулй инъом кардан) буд. Суюргол моли манкул ва гайри
манкул (об, замин, молу мулк, пул) буд, ки аз тарафи
подшод, хон, султон ба амалдорон, ашроф ва лашкаркашон
барои хизматдои намоён ва корнамоидои чангй дода мешуд.
Содибони суюргол дар мавриддои зарурй вазифадор
буданд, ки бо лашкари чангии худ ба ихтиёри хони мугулдо
дозир шаванд. Ин шакли заминдорй аз охирдои асри XIII
cap карда дар Мовароуннадр падн гаштааст. Содиби
суюргол метавонист онро ба меросхуронаш дидад, инчунин
андоз намедод. Вай метавонист даромадашро бо салоддиди
худ сарф кунад. Суюрголдои калон дам заминдои киштбоб
ва дам даштдоеро, ки кучманчиён мезистанд, дар бар
мегирифтанд.
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Хучанд барои кабилаи Ч,алоиридо, нодияи ^ашкадарё
барои кабилаи барлосдо, нодияи чануби Точикистон барои
кабилаи кавучиндо мулкдои инъомшуда, яъне иктаъ ё
суюрголдои ондо дисоб меёфтанд.
Хунармандй. Дар натичаи катлу горатгаридои пай дар
пай мардуми шадрдо, хусусан шумораи дунармандон хеле
кам шуд. Дол он ки мугулдо ин табакаи адолиро дангоми
катлу горат то андозае зинда мемонданд. Пешаварон чун
барзгарон ба чуз хироч боз дар сол бисёр мачбуриятдоро
ичро мекарданд. Вакте ки ягон аъзои хонаводаи хон,
ашроф, точирони калон, сарони дин аз назди ягон мадалла
мегузаштанд, ярлигдои махсусро пешкаш намуда, аз
мардум озука, наклиёт ва датто чои хоб талаб менамуданд.
Махсусан вазъияти дунармандони аслидасоз, пойафзолдуз
ва бофандагон токатфарсо буд. Ондоро солдои аввал ба
Мугулистон мефиристоданд, вале аз ин амалиёташон
нафъе ба даст наоварданд ва аз нав ондоро ба шадрдояшон
баргардонданд.
Мадсули дасти дунармандони мадаллй дар навбати
аввал барои конеъ гардондани талаботи докимон ва аъзои
оиладои саркардадои мугулдо ва лашкари ондо равона
шуда буд. Дукуматдорони мугул дар шадрдо устохонадои
калон, яъне корхонадо таъсис доданд, ки содибонашон
докимони мугул буданд. Дунармандони ин корхонадо
гуломвор даёт ба cap мебурданд. Дар замони салтанати
мугулдо амалиёти нангине руй дод, ки ин афзудани
шумораи гуломон буд. Мугулдо меднати гуломонро на
тандо мувофики ихтисосашон, балки дар кишоварзй,
кордои рузгори ашроф истифода мебурданд. Дар бозордои
гуломфурушй намояндагони бисёр кавму халкдоро дидан
мумкин буд. Баробари ру ба тараккй нидодани шадрдо
дунармандй ва тичорат пеш мерафт. Яке аз сабабдои
пешравй он буд, ки дунармандон дар чй бештар мувофики
касбу дунарашон кор мекарданд.
Чунон ки маъхаздо шадодат медиданд, мугулон
бедтарин устодоро дар корхона ба нафъи худ кор фармуда,
ба дар кадомашон дар руз нон ва дафтае се бор буридаи
гушт медоданд. Чунин гизоро тандо дунармандони сокини
шадрдо мегирифтанд. Гуруди дигари дунармандони шадр
ба ном озод буда, аз руи касбашон андоз медоданд. Вазъи
11-65
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дамаи дунармандони Мовароуннадр як хел набуд ва дар
муддати кариб ду асри хукмронии мугулдо доим дигар
мешуд. Мугулдо на тандо пешаваронро, балки тамоми
адолии мадалдои гасбкардаи худро гулом мегардонданд ва
аз меднати ондо бадравар мешуданд. Тадричан дунармандони озод пайдо шуданд, ки барои докимияти марказй
андоз месупориданд ва шумораи ондо сол аз сол меафзуд.
Адволи дамаи пешаварон багоят вазнин буд. Ба чунин
вазъият нигод накарда, пешаварон чамъиятдои сехии худро
баркарор менамуданд.
Савол ва супориш
1. Мугулдо дангоми истисмори мардуми мадаллй ба
кадом табакадо такя менамуданд?
2. Сарватмандон, точирони калон ва сарони рудонй чй
гуна накш мебозиданд?
3. Дар давраи дукмронии мугулдо адволи кишоварзон
чй хел буд?
4. Дар замони дукмронии мугулдо кадом шакли
заминдорй пайдо шуд?
5. Суюргол чист?
6. Содиби суюргол боз кадом вазифадоро адо менамуд?
7. Аз хусуси адволи дунармандон дикоя кунед.
8. Пешаварон барои мугулдо чй гуна асбобдои чангй
месохтанд?
9. Чаро шумораи гуломон меафзуд?
10.Мугулон чанд сол дукмронй карданд?
§ 34. ФАРХДНГИ ХАЛ^И ТО^ИК ДАР АСРИ XIII
ВА НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XIV
Илм. Истилои мугулдо боиси таназзули тамоми содадо
гардид. Дукмронии мугулдо садифаи тиратарини таърихи
халки точик ва дигар халкдои Осиёи Марказй дисоб
меёбад. Дар ин давра даёти фардангии Мовароуннадру
Хуросон хароб шуд. Олимон, адибон ва зиёиёни зиёд аз
дами тег гузаронда шуданд. Ашхоси чон ба саломат бурда
шадру дедадои худро тарк карда, фаъолияти эчодиашонро
дар мамлакатдои кадами номубораки мугулдо нарасида,
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яъне дар Осиёи Хурд, чануби Эрон ва дигар мамлакатдо
идома медоданд.
Зиёда аз сад сол лозим шуд, ки Мовароуннадру
Хуросон аз нав ба марказдои адабй табдил ёбанд.
Яке аз олимон - файласуфони бузурги форс-точики ин
давра Абучаъфар Мухаммад ибни Х,асан (1201-1271)
мебошад, ки дар таърих ба номи Насируддини Тусй
машдур аст. У дар овони чавонй назди падар савод
бароварда, аз амакаш илми фалсафаву мантикро меомузад
ва барои пурратар аз худ намудани илмдои замон роди
Нишопурро пеш мегирад. Нидоят, соли 1256 ба шадри
Марога (Озарбойчони Эрон) омада, расадхона месозад ва
муначчимони машдурро ба кор чалб намуда, кори илмиро
хеле тараккй медидад.
Насируддини Тусй зиёда аз дусад асар навиштааст. Вай
тарафдори фалсафаи Абуалй ибни Сино буд, онро
инкишоф медидад ва аз дамладои душманон димоя
мекунад.
Насируддини Тусй ба меднати кишоварзону дунармандон бадои баланд дода, табакадои муфтхурро зери
тозиёнаи танкид гирифтааст. Мувофики акидаи у мудит
дар ташаккули ахлоки одам накши бузург мебозад ва
вобаста ба он тагйир меёбад.
У дар содаи илмдои тиб, нучум, геометрия,
тригонометрия шудрати чадонй дорад.
Оид ба
адабиётшиносй асаре таълиф намуда, дар шеъру шоирй
дам машдур будааст. Зиёда аз сад асарашро ба забони
модарии худ - форсй-точикй навиштааст. Яке аз
шогирдони маъруфи у ^утбуддини Шерозй оид ба
масъаладои гуногуни физикй асардо иншо намудааст, ки
бисёр фикрдояш бо илми физикаи имруза хеле наздик
мебошанд.
Бино ба акидаи муаррихон робитаи илмии Шарку
Гарб (Аврупои Гарбй) дар асрдои X-XIV ба пояи баланд
расида будааст. Дар охирдои асри XIV Мовароуннадру
Хуросон боз аз нав ба марказдои илму адабиёт табдил
меёбанд. Дар охири асри XIII як зумра муаррихони номй
ба камол мерасанд.
Дар байни муаррихони форс-точик Фазлуллох
Рашидуддин (1247-1318) бузургтарин олим буда, дамчун
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донишманди содаи тиб ва арбоби сиёсй эътироф шудааст.
У дар шадрдои Дамадон ва Табрез даёт ба cap бурда, аз
тарафи элхониён ба дарбор ба вазифаи вазирй даъват
мешавад ва солдои 1278-1317 дар ин вазифа кор кардааст.
Рашидуддин ба кори ободониву сохтмони мадрасадо,
мактабу масчиддо диккати калон дода, олимону шоиронро
ба дарбор оварда, барояшон шароити зарурй мудайё
месозад. Аммо дасудону бахилон дар касди чони у шуда, ба
максади ифлосашон мерасанд. Рашидуддинро дамроди
писари 18-солааш ба катл мерасонанд. Рашидуддин аз худ
асардои зиёде бокй гузоштааст. «Чомеъ-ут-таворих» яке аз
ондост. Ба акидаи мутахассисон ин асар дар бобати
офаридани «Таърихи умумичадонй»-и асрдои миёна асари
гаронбадо дисоб меёбад.
Аз муаррихон боз Абуумари Ч,узчонй (1193-1299)-ро
номбар кардан лозим аст. У муаррих, шоир ва носири
форс-точик буда, асари таърихиаш «Табакоти Носирй»
хеле машдур аст. Дар он оид ба таърихи подшодони
Диндустон,хусусан таърихи асрдои миёнаи давлати Гуриён
маълумоти муфассал дода шудааст.
Адабиёт. Дар асри XIII ва аввали асри XIV адабиёт
асосан дар дамон музофотдою мамлакатдое инкишоф ёфт,
ки дар тобеъияти мугулдо набуданд.
Асри XIII ва аввали асри XIV замоне буд, ки
бузургтарин ситорадои назми форс-точик, ба монанди
Чалолуддини Румй, Саъдии Шерозй ва Амир Хусрави
Дедлавй ба дунё омада, асардои оламшумули худро
офаридаанд.
Чалолуддини Румй (1207-1272) дар шадри кадимаи
точикнишин - Балх ба дунё омадааст. Номи аслиаш
Мудаммад буда, Чалолуддин лакабаш аст. Падараш
дамчун факед (конуншиноси шариат) машдур буд.
Чалолуддин чанде пеш аз истилои мугулдо, дар синни
чордадсолагй дамроди падар аз зодгодаш фирор карда, дар
Нишопур, Багдод, Дичоз, Сурия ва дигар шадру
мамлакатдо умр ба cap бурдааст. Вай аз хурдсолй ба
омузиши фикд (илодиёт), риёзиёт, таърих ва дигар илмдои
замони худ машгул шудааст. Дар шадрдои Далаб ва
Димишк донишашро мукаммал карда, муддате дар шадри
^уния касби мударрисиро ихтиёр намудааст. У дар ^уния
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бо мутафаккири бузурги форсу точик Шамси Табрезй
шинос мешавад ва уро устоди худ мехонад. Ин олими
забардаст дар ташаккули чадонбинии Чалолуддини Румй
таъсири бузург гузоштааст. Дар зери таъсири таълимоти
инсондустонаи пираш даёти минбаъдаи Чалолуддин ранги
дигар гирифт.
Вай бо асардои машдури худ - «Девони Шамси
Табрезй» ва «Маснавии маънавй» номи пири худро абадй
гардондааст. Чалолуддин ба ганчинаи тамаддуни умумичадонй осори бой гузоштааст. Шаркшиноси машдур
Е. Э. Бертелс эчодиёти уро омухта, ба хулосае меояд ва менависад, ки «лирикаи Чалолуддин яке аз комёбидои
бузургтарин аст. Ва агар вай дар Гарб машдур мебуд,
бешубда, номи у дар он чо низ мисли номи шахсони бузург Шекспир, Гёте, Пушкин ва дигарон вирди забон мешуд».
Хизмати Чалолуддин дар ривочу равнаки озодфикрй багоят
бузург аст. Асардои машдури у «Маснавии маънавй»,
«Мактубот» шодиди онанд. Тамоми эчодиёти уро рудияи
халкпарварй ва меднатдустй фаро гирифтааст.
Саъдии Шерозй (1202-1292). Муслидуддин Саъдии
Шерозй дар шадри Шерози Эрон дар оилаи олим ва яке аз
ашрофи дин таваллуд ёфтааст. Дар байни мардум бо номдои
Шайх Саъдй ва Саъдии Шерозй машдур аст. Вай шоир,
носир ва мутафаккири бузурги форс-точик мебошад. Саъдй
хеле барвакт, дар 12-13-солагй аз падар мадрум мешавад.
Дар хурдсолй савод бароварда, баъди истилои мугулдо ба
Багдод меравад ва тадсилро дар мадрасадои «Низомия»,
«Мустансирия» давом медидад. Саъдй дангоми тадсил бо
донишу зедни тез, кувваи хотира шарикдарсон ва датто
муаллимонашро ба дайрат меоварад. Дар ин мадрасадо аз
илмдои забону адабиёт, дикмат ва дигар фандо бадра
мебарад. Аз руи гуфтаи худаш ба илмдои фалсафаву дикмат
бештар майл доштааст. Саъдй дар байни уламои араб бо
забони арабй сухан ронда, ондоро бо дониши амик коил
мекардааст. Бо забони арабй шеър навиштааст.
Баъди хатми Мадраса барои омухтани рузгори мардум
ба мамлакатдои гуногун - Марокаш, Осиёи Сагир,
Фаластин,
Арманистон,
Мовароуннадр,
Хуросон,
Диндустон, ^ошгар, Рум (Византия) ва гайра сафар
мекунад.
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Дангоми сафар бо даёти халки задматкаш аз наздик
шинос мешавад ва душворидои зиёдеро аз cap мегузаронад.
Саъдй ба дасти салибдорон (чангдои салибиро ба хотир
биёред) асир афтода, муддате хизмати машкобиро адо
мекунад ва бордо бо родзанон ру ба ру мешавад.
^ариб чил соли даёти шоир дар сафардо гузаштааст ва
дангоми ин сафардо ризку рузиашро аз воизй пайдо
мекардааст. Вай дар чамъомаду мачлисдои мардумони
кишвардои гуногун ширкат варзида, ба ондо аз хусуси
илму дониш, касбу дунар, одамгариву инсондустй,
рафокату садокат, дустиву бародарй сухан мерондааст.
Саъдй дамаи хотирадояшро дар асардои машдураш
«Бустон» ва «Гулистон» гирд овардааст. У ба чуз ин асардо
боз шеърдои зиёде эчод намудааст. Асардои у моломоли
панду дикматанд. Аксари байтдо ва дикматдои вай
зарбулмасалу маколдои мардум шудаанд. Масалан,
«Тавонгарй ба дунар аст, на ба мол», «Мушк он ки худ
бибуяд, на он ки аттор бигуяд».
Ин марди бузург дустй ва дамраъйии тамоми
инсониятро, катъи назар аз миллату мансубияташон
сароида, ондоро ба дамдигарфадмй, дамкорй ва ваддат
даъват менамояд:
Бани одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як гавдаранд.
Чу узве ба дард оварад рузгор,
Дигар узвдоро намонад карор.
Ту, к-аз меднати дигарон бегамй,
Нашояд, ки номат ниданд одамй!
Ба акидаи Саъдй давлате, ки содиби шоди одил дасту
аз руи аклу инсоф корро ба чо меоварад ва ба чабру зулм
хотима медидад, ба нафъи мардуми задматкаш сиёсатдорй
мекунад, дамеша эмин аст. Подшоде, ки дар дакки халки
хеш зулму фишорро раво мебинад, пойдевори мулки хешро
ба дасти худ меканад.
Нисбати Шайх Муслидуддин Саъдй дануз дангоми дар
кайди даёт буданаш дама гуна табакадои мардумподшодону давлатдорон, олимону адибон, кишоварзону
дунармандон ва дигардо дурмату эдтироми хосае доштанд.
Саъдй инсонпарвари бузург буд.
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Амир Хусрави Дехлавй. У шоир ва мутафаккири
машдури форсзабони Диндустон мебошад. Падараш
дангоми истилои мугулдо аз шадри Кеш (Шадрисабзи
имруза) ба Диндустон кучидааст.
Амир Хусрави Дедлавй дар синни 20-солагй илмдои
замонро азбар намудааст. У аз тарафи докимони Банголаю
Дедлй ба дарбор даъват шуда, аз пайи ичрои вазифадои
гуногун мешавад.
Шоир 52 соли умрашро дар дарбори докимону
султондо гузаронда, бо риёкориву дасисабозидои дукуматдорон аз наздик шинос мешавад.
Амир Хусрави Дедлавй аввалин шоири форсизабонест,
ки панч чилди ашъорашро вакти дар кайди даёт буданаш
тартиб дода, дар чилди якумаш шеърдои дар синни 16-19солагй навиштаашро чой кунондааст. Вай ба чуз забони
модарй ба забондои урду ва арабй низ шеър гуфтааст.
Олимони шеършинос доло уро асосгузори назми урду
медисобанд.
Газалдои хушоданг ва соддаву равони у ба ганчинаи
бойи осори классикии точик «Шашмаком» дохил шудаанд.
Шоир адолату инсоф, одамдустиву меднатро асоси
давлатдорй ва ободонии мамлакат мешуморад. Бисёр
асардои худро ба мавзуъдои таърихи Диндустон, географияи он, урфу одатдои мардуми ин мамлакати кадима
бахшидааст. Дар достони «Дувалронй ва Хизрхон» даёти
вокеии мусулмонписар - Хизрхон ва диндудухтари
асирафтода - Дувалрониро тараннум намудааст. Максади
асосии ин достон таргиб ва пойдор намудани дустиву
рафокати ду чавони миллату динашон гуногун мебошад.
Амир Хусрави Дедлавй дар боби мусикишиносиву
одангсозй дам ном бароварда, оид ба мусикй се рисола
эчод кардааст, ки асоси ондоро мусикии халкдои Осиёи
Марказй, Эрону Афгонистон ташкил медиданд.
Соли 1975 мувофики карори ЮНЕСКО (Созмони
Милали Муттадид рочеъ ба масъаладои маориф, илм ва
фарданг) 700-солагии зодрузи шоир дар микёси чадон кайд
карда шуд. Ба шарофати ин чашн осори у нахустин бор бо
алифбои кунунии точикй нашр гардид.
Шоири дигари машдури асри XII ва аввали асри XIII
Мухаммад Авфии Бухорой мебошад, ки дар Бухоро таълим
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гирифта, дамчун шоир, нависанда, адабиётшинос ва
хаттоти форс-точик ном баровардааст. У дар Бухоро бо як
зумра олимону адибони замонаш - Доии Насафй, Ашрафи
Самаркандй, Газолии Хучандй ва дигарон дамсудбат
мешавад. Сипас ба Самарканд рафта, аз олимони шинохта
Абубакри Насафй ва Шамсуддини Бокилонй таълим
мегирад.
Баъди чанд сол ба сафари шадру нодиядои Марв,
Хоразм, Дирот, Нишопур, Сиистон, ^азвин ва гайра
мебарояд. Чанде пештар аз дучуми мугулдо ба Бухоро
бармегардад ва соли 1221 баъди истилои Мовароуннадр аз
тарафи мугулдо ба Диндустон фирор мекунад.
Асари гаронбадои Мудаммад Авфй «Лубоб-ул-албоб»
нахустин тазкираи пурраи назми точик мебошад, ки онро
солдои 1221-1222 таълиф намудааст. Албатта, пеш аз ин
дам тазкирадои форсй-точикй буданд, вале ин тазкира аз
ондо фарк дорад. У дар Диндустон асардои зиёде
менависад. «Чавомеъ-ул-дикоёт» яке аз ондост. Дар ин асар
дикоядову киссадои ачибу рангин оварда шудаанд. Вай
китобдои зиёдеро аз забони арабй ба форсй-точикй
тарчума кардааст.
Меъморй. Дар замони истилои мугулдо санъати
меъморй дам мисли дигар содадои даёти мамлакат ру ба
таназзул нидод. ^атли дунармандон ва фирори бокимондаи ондо ба мамлакатдои дигар ба пешравии
меъмории халкдои Осиёи Марказй зарбаи сахт зад.
Мугулдо бисёр шадру нодиядои Мовароуннадру Хуросонро ба хок яксон намуда, масчиду мадрасадо, китобхонаву кушкдо, макбараю корвонсаройдо ва бинодои
бошукудро хароб ва нест карданд. Ин долат дадсоладо, то
нимаи дуюми асри XIII давом ёфт.
Новобаста аз ин харобидо даёти шадрдои калон, аз
кабили Самарканду Бухоро, Марву Хучанд, Урганчу
Уротеппа пурра катъ нагардида буд. Сарчашмадои
таърихй гуводй медиданд, ки дар дамин давраи пурфочиа
дам мадрасаву масчиддо ва макбарадо сохта мешуданд.
Адолии шадрдо тадричан меафзуд ва тичорат ривоч меёфт.
Чунин долат бештар дар Самарканду Бухоро дида
мешуд. Аз руи маълумоти баъзе сарчашмадо Самарканд
дар нимаи дуюми асри XIII кариб 100 дазор адолй
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доштааст. Муаррихи шинохтаи форс-точик Алоуддин
Чувайнй навишта буд, ки ягон шадри мамлакати исломй бо
Бухоро баробар шуда наметавонист. Дар пешравии шадри
Бухоро хизмати Масъудбек, ки зикраш дар боло рафт,
калон аст. Дар миёнаи асри XIII Бухоро ду Мадраса дошт,
ки якеашро Масъудбек сохта буд ва дар он бештар аз дазор
талаба таълим мегирифт.
Устодои мадаллй дар санъати меъморй анъанадои пеш
аз истилои мугулдоро давом медоданд. Подшоди мугул
Кабакхон дар наздикии шадри Насаф кушк (Кдршй)-ро аз
руи накшаи меъморони мадаллй бино намуд ва минбаъд
дар он чо шадри Каршй ба вучуд омад.
Макбараи Сайфуддини Бохарзй (дар наздикии Бухоро)
яке аз иморатдои мудташами замони мугулдо дисоб
меёбад. Сайфуддини Бохарзй аз ашрофони дин буд ва уро
датто мугулдо низ эътироф менамуданд. Макбарадои асри
XIII ва нимаи аввали асри XIV хеле зиёданд ва ондо аз
санъати меъмории дамон давра дарак медиданд. Мак
бараи Мудаммади Башоро дар асрдои XI-XII сохта шуда,
дар асри XIV дар шафати он пештоки баланду назаррабое
бино кардаанд. Ин макбара намунаи бедтарини санъати
меъмории мардуми точик дисоб меёбад. Алдол филиали
Музеи таъриху кишваршиносии ба номи Абуабдуллод
Рудакии шадри Панчакент мебошад.

Макбараи Сайфуддини Бохарзй. Бухоро. Асри XIV.
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Макбараи Шайх Муслидуддин дар Хучанд бино ба
акидаи мутахассисон яке аз ёдгоридои бедтарини меъморй
аст. То асри XV дар чои он дигар макбара будааст. Ин
макбара зиёратхона, гурхона ва дучрадои зиёде дорад.
Солдои минбаъд дар шафати он масчиди бузурге сохта
шуд, ки накшу нигор ва кандакории он бинандаро ба
дайрат меоварад. Доло як кисми макбара ба Музеи
вилоятии таъриху кишваршиносй табдил ёфтааст.
Ороишоти меъмории ин давра хеле мучаллал ва
гуногунранг буда, аз тараккиёти минбаъдаи касбдои амалй
шадодат медидад. Дар накшунигори бинодо гулкоридои
руи гил ва мино ба таври васеъ истифода бурда мешуд.
Баъзан накшдои барчастаи бар тахтадои гили пухта
кандашударо бо луоби кабуд ё осмониранг андуда, дар
мавриддои дигар факат катиба ва ё тасвири асосиро сир
медоданд ва накшдои фаръии даруниро ба ранги
гилтахтадои кандакоришуда мегузоштанд.
Барои зебу зинати бинодо сафоли сирдори пур аз
накшу нигор ба кор бурда мешуд. Сохт ва намуди
маснуоти сафолй дигар шуда буд. Устодои нодир дунари
худро ба шогирдон меомузониданд. Дар шадрдои калон
истедсоли маснуоти гуногуни сафолии сирдор дам ривоч
ёфта буд.
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Дар асри XIII ва аввали асри XIV санъати кулолгарй
низ хеле пеш рафт. Устодои мадаллй анъанадои пеш аз
истилои мугулдоро давом медоданд.
Савол ва супориш
1. Дар бораи Насируддини Тусй накл кунед.
2. Фазлуллод Рашидуддин дар кадом содадои илм
шудрат пайдо карда буд?
3. Асари машдури уро ном гиред.
4. Оид ба шахсияти Абуумари Чузчонй дикоя кунед.
5. Даёт ва эчодиёти Чалолуддини Румй чй хел чараён
ёфтааст?
6. Асардои нодири Муслидуддин Саъдии Шерозиро
гуфта дидед.
7. Аз панду дикмат ва шеърдои у чиро аз ёд медонед?
Шеъри дар ин китоб овардаи уро аз ёд кунед.
8. Аз хусуси эчодиёти Мудаммад Авфй накл кунед ва
номи асари машдурашро гуед.
9. Дар асри XIII ва нимаи дуюми асри XIV вазъи
меъморй дар Мовароуннадру Хуросон чй гуна буд?
10. Кадом макбарадои ин асрдоро медонед? Аз хусуси
ондо дикоя кунед.
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БОБИ V
ДАВЛАТДОИ ТОЧИКОН ДАР АСРДОИ XI-XIV
§ 35. ДАВЛАТИ ГУРИЁН
Таъсиси давлати точикон - Гуриён ва худуди он. Ин
давлати точикон аз нимаи асри XII то аввали асри XIII дар
кисми гарбии Афгонистони кунунй арзи вучуд кардааст.
Асосгузории он сулолаи Шансабониён аст. Гуридо гуфта
сулолаи точикони Шансабониён дар назар дошта мешавад,
ки аз замони ибтидои дини ислом то дучуми мугулдо
дукумат рондаанд. Аввал кудистони Гур ва баъдтар
тамоми Хуросон, чануби Мовароуннадр ва шимоли
Диндустонро дар итоати худ нигод доштаанд.
Асосгузори ин хонадон Шансаб ибни Хурнак буд ва аз
дамин сабаб ба худ номи сулолаи Шансабро гирифтааст.
Мардуми ин мамлакат асосан точикони кудистон буданд.
Давлати Гуриён аз чидати тараккиёти муносибатдои
феодалй назар ба Мовароуннадру Хуросон акибмонда буд.
Датто муносибатдои гуломдорй чой доштанд. Дар он
солдои зиёд демократияи дарбй амал мекард.
Иклими он барои ривоч додани кишоварзию
чорводорй ва богдорй багоят мусоидат менамуд. Гарчанде
аз дигар мамлакатдои дамсоя кафомонда бошад дам, аз
чидати истихрочи маъдан ва сохтани силоди чангй хеле
пеш рафта буд. Дар сохтану ба кор бурдани яроку аслида
дар байни мамлакатдои дамсоя ва берун аз ондо шудрат
дошт. Силоди истедсоли давлати Гуриён моли асосии
савдои хоричй дисоб меёфт.
Дини ислом дар байни мардуми ин сарзамин назар ба
давлатдои дамсоя хеле дер чорй шуд. Датто кабиладое
буданд, ки то миёнаи асри XI дини исломро намепарастиданд. Муносибати феодалй дам ба туфайли мубо
ризаи шадид реша давонда, дар охири асри XI пурра
галаба кард.
Мардуми ранчбари мамлакати Гур бордо ба мукобили
муштзурони худ шуришу исён бардоштаанд. Шуриши
калонтарини ин диёрро дануз Исмоили Сомонй бо кувваи
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зиёд пахш карда буд. Дануз дар охири асри X пешвои
кабилаи Шансабонй - асосгузори давлати Гуриён - Сури
Сайфуддин ибни Иззуддини Дусайн чандин кабиладоро ба
итоати худ дароварда, нуфузашро дар байни мардуми ин
кишвар афзуд. Дар нимаи дуюми асри XII докимони
музофоти Мандеш ба дигар музофотдо галаба карда,
заминашонро хеле васеъ карданд. Дар аввал пойтахти
Гуриён Фирузкуд буд, вале баъди галабаи комил бар
давлати Газнавиён шадри Газнаро пойтахт интихоб
намуданд.
Солдои 1156-1206 давлати Гуриён ба дарачаи олии
тараккиёт расид. Содадои иктисодиёт ва маданият пеш
рафтанд. Дар ин солдо дудуди он Афгонистон, Хуросон,
Сиистон, музофоти Диндустон - Синд, Панчоб, Кашмир,
инчунин вилоятдои чануби Точикистону Узбекистони
имруза, аз чумла Вахш, Чагониён, Хатлон, Шугнон, Вахон
ва гайраро дар бар мегирифт.
Гуриён дар давраи мавчудияти худ год-год мачбуран
ба итоати Газнавиён медаромаданд, вале ба ин нигод
накарда, барои истиклолияти худ дадсолдо мубориза
бурдаанд.
Чангхои давлати Гуриён. Душмани асосии давлати
Гуриён давлати Газнавиён буд. Газнавиён барои ба итоати
худ даровардани сулолаи Шансабониён бисёр кушишдо ба
харч додаанд. Дар солдои чилуми асри XII баробари ба
тахт нишастани писари амири Гур - Иззуддини Дусайн
дигаргунидои назаррас ба амал омаданд. Иззуддин дафт
писари часуру кордон дошт ва ондо барои васеъ намудани
замини давлаташон хизмати босазое кардаанд. Бародарон
замини алодида доштанд ва ба яке аз бародарон итоат
мекарданд (дар солдои аввал). Нахустин султони Гур
Сайфуддини Сурй буд. Сулолаи Шансабониён руз аз руз
пуркувват мешуд, ки аз ин давлати Газнавиён дар биму
дарос буд. Баъд дар байни бародарон мунокиша ба миён
меояд. Газнавиён аз ин истифода бурда, малик Кутбуддинро ба дарбори худ даъват мекунанд ва соли 1147 уро
задр дода мекушанд. Ин рафтори вадшиёнаашон боиси
кадру
газаби
хонадони
Шансабониён
мегардад.
Сайфуддини Сурй бо кувваи зиёд ба мукобили Газнавиён
бармехезад ва Бадромшоди Газнавй ба ин тоб наоварда ба
Диндустон мегурезад.
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Газнавиён дар таърихи зиёда 180-солаи дукмрониашон
бори нахуст шикаст хурда, пойтахтро монда фирор
мекунанд. Султон Сайфуддини Сурй ба тахт содиб
мешавад, вале Бадромшод зимистони дамон сол бо
лашкари хеле зиёд бозгашта, галаба мекунад. У
Сайфуддини Суриро асир гирифта, бо азобу шиканча ба
катл мерасонад. Ин амалиёти вадшиёнаи Бадромшод кадру
газаби Шансабониёнро дучанд мекунад. Бародари дигар
Шадобуддин фавран ба мукобили Газнавиён лашкар
кашида, Газнаро фатд менамояд. Ин галабаи бузургтарини
Шадобуддин (соли 1150) бар Бадромшоди Газнавй буд. Бо
амри у шадри Газна ба оташ дода мешавад. Аз дамин сабаб
вай лакаби «чадонсуз»-ро мегирад. Нидоят, Гуриён давлати
пурзуртарини замон, яъне давлати Газнавиёнро, ки зиёда
аз 180 сол дукмронй карда буд, бардам доданд. Баъд аз ин
Гуриён дар охири асри XII ба лашкари Салчукиён зарба
заданд. Дар натичд худуди
давлати Гуриён васеъ шуд.
Ба чуз ин, ондо тамоми
мулкдои дар Диндустон
доштаи Газнавиёнро тасарруф намуданд. Соли
1186 Шадобуддини Гурй
шадри Лодурро гасб на
муда, онро пойтахти дав
лати Гуриён эълон кард.
Бародари у Гиёсуддин Му
даммад Хуросонро дам ба
даст даровард, вале байни
у ва шодони Хоразм чанги
сахте ба вукуъ пайваст.
Кувва ва мадорати
чангии Шадобуддин ба
дарачае мерасад, ки ба му
кобили султон Санчари
Султон
Салчукй бармехезад. Дар
Гиёсуддини
Гурй
авчи задухурд туркон хиё175

нат карда, ба тарафи Султон Санчар мегузаранд. Чднг ба
нафъи Салчукиён хотима меёбад ва Шадобуддин асир
меафтад. Султон Санчар уро дамроди писараш Сайфуддин
ва бародарзодааш Гиёсуддин озод карда, дар мудорибаи
зидди гуздо истифода мебарад.
Дар давраи хукмронии Шадобуддин дудуди сулолаи
Шансабониён васеъ мешавад. Хусусан дар замони салтанати бародарон султон Гиёсуддин ва султон Муъиззуддин давлати Гуриён руз аз руз пуркувват мегардад. Ин
ду бародар, бешубда, сутуни хонадони Шансабониён
буданд. Ондо шадрдову музофотдои гирду атрофи Дирот,
Фушанч, Толикон, Маймана, Форёб, Панчдед, Марваруд
ва Балхро ба даст дароварданд.
Баъди бардам хурдани сулолаи Салчукиён (соли 1190)
Хоразмшодиён тадричан ба заминдои Салчукиён даст дароз
мекарданд. Аммо бародарон Гиёсуддин ва Муъизуддин
пеши роди Хоразмшодиёнро гирифтанд ва Нишопуру
Марвро фатд намуданд. Мудаммади Хоразмшод пай бурд,
ки мулк пурра аз даст меравад ва роди сулдро пеш гирифта,
назди бародарон элчй фи
ристод, вале кораш барор
нагирифт. Умуман баро
дарон дар кишвар-кушой
муваффакиятдои калон ба
даст дароварданд. Аммо
марг ба ондо имкон надод,
ки
накшадои кашидаашонро амалй гардонанд.
Гиёсуддин соли 1203 ва
Муъизуддин соли 1206
вафот карданд.
Баъд аз вафоти ондо
дар байни бародарон мудорибадои хунин авч ги
рифт. Нидоят, ин чангдо
ба нафъи туркдо ба охир
Султон
расиданд. Давлати Гуриён
Муъизуддини Гурй
аз байн рафт.
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Сабабхои таназзули давлати Гуриён. Дар замони
тобеъи Газнавиён будан Гуридо шадри Бомиён ва як кисми
Тахористонро (дудуди дозираи чануби Точикистон, вилояти Сурхондарёи Узбекистон ва Шимоли Афгонистон)
ба даст дароварда буданд. Дар охири асри XII давлати
Хоразмшодиён хеле пурзур мешавад. Ондо ба заминдои
сулолаи Шансабониён тез-тез дамла меоваранд. Гуриён ба
мукобили давлати Хоразмшодиён диловарона мечангиданд, вале ба ин нигод накарда, анчабиён соли 1204
Хуросонро ба даст дароварданд. Султон Шадобуддин ба
Урганч - пойтахти Хоразмшодиён дучум карда, онро ба
мудосира мегирад. Дар ин асно Мудаммади Хоразмшод бо
Карахитоидо забон як карда, ба мукобили давлати Гуриён
бархостанд. Дар натича чанги хунин ба амал омад ва аз
сабаби нобаробар будани куввадо лашкари Гуриён шикаст
хурд. Шадобуддин бо мадорати кордонй тавонист дар
байни иттифокчиён низоъ андохта, Мудаммади Хоразмшодро ба тарафи худ гардонад ва бо у сулд бандад. Дар
ибтидои соли 1206 Шадобуддин барои бар зидди
Карахитоидои Мовароуннадр лашкар кашидан омада буд,
вале ногадон аз дасти котиле кушта шуд. Ин зарбаи
вазнине буд бар Гуриён. Баъди ин давлати Гуриён ру ба
таназзул нидод. Датто иттифокчии пешинааш Мудаммади
Хоразмшод аз фурсати муносиб истифода бурда, Дирот ва
дигар мулкдои давлати Гуриёнро гасб намуд.
Солдои 1206-1216 дар байни бародарон барои Фирузкуд, ки дануз маркази асосй дисоб меёфт, мудорибадои
хунин давом доштанд. Давлати Гуриён дар муддати кутод
ба се кисм чудо шуд. Нидоят, панч бародар бо дамдигар
чангиданд ва бо дамин раванди инкирози давлати
Гуриёнро тезониданд.
Савол ва супориш
1. Давлати Гуриён дар кучо ва кай таъсис ёфтааст?
Мардуми ин сарзамин бо кадом кор ва касбу дунар
машгул буд?
12-65
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2. Сулолаи Шансабониён дар кадом зинаи тараккиёт
меистод?
3. Асосгузори хонадони Шансабониён кй буд?
4. Давлати Гуриён дар адди кадом султон ба авчи
тараккиёти худ расида буд? Дар бораи чангдои
давлатдои Газнавиён ва Гуриён накл кунед.
5. Кадом султони сулолаи Шансабониён давлати
Газнавиёнро бардам дод?
6. Оли Шансабониён кадом давлату музофотдоро ба
тасарруфи худ дароварда буд?
7. Сардади давлати Гуриёнро аз харита нишон дидед.

§ 36. ДАВЛАТИ КУРТДОИ ДИРОТ
Дудуди давлати Куртхои Дирот. Сулолаи Куртдои
Дирот дар асрдои XIII-XIV (солдои 1245-1381) арзи вучуд
кардааст. Дудуди кисми калони Хуросон, Сиистон ва
кисми гарбии Покистон ва вилояти Гурро дар бар
мегирифт. Асосгузори ин хонадон Курт буд ва аз дамин
сабаб ба худ ин номро гирифтааст. Бояд гуфт, ки Куртдои
Дирот бо курддои имруза, ки дар Эрон, Ирок ва дигар
мамлакатдо зиндагй мекунанд, деч наздикй надоранд.
Куртдои Дирот номи сулолаест монанди сулолаи
Тодириён, Сомониён ва гайра. Дар таърихи Куртдои
Дирот ва Гуриён малик Рукнуддини Абубакр накши бузург
бозидааст. Дар байни давлатдои Гур ва Куртдои Дирот
робитаи дарчонибаи дустй дукмрон буд. Малик Рукнуддин
тавонист бо мугулдо бо роддои гуногун созиш карда,
давлати худро нигод дорад. Вай яке аз шахсони муътабар
буд ва то истилои мугулдо давлати Гурро идора менамуд.
Баъд аз гасби он аз тарафи мугулдо худи Чингизхон
Рукнуддинро докими ин мамлакат таъйин намуд.
Баъд аз фавти Рукнуддин (соли 1245) набераи у
Шамсуддин Мудаммади Курт (солдои 1245-1278) бо
фармони амири мугул Тодирбадодур докими давлати Гур
гардид. Шамсуддин давлати мадаллии точиконро эдё
намуд, ки ба дайати он на тандо Афгонистони имруза,
балки кисми Покистони имруза низ дохил мешуд.
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Шамсуддин докими вилоятдои Дирот, Гур, Мургоб,
Форёб, Сиистон, Кандадор ва Кобулистон буд. Ин давлат
дар аввал гарчанде тобеи мугулон бошад дам, ба дар дол
дар Эрон ва Осиёи Марказй ягона давлати мадаллй дисоб
меёфт. Шамсуддин барои «вафодории» худро ба коони
бузурги Мугулистон нишон додан роди Туркистонро пеш
гирифт. Шамсуддин дар сафи лашкари коон чангида,
сазовори боварии у гардид. Мангукоон баъд аз галаба
кардан ва хони бузурги Мугулистон шудан амр намуд, ки
ба Шамсуддин ярлиг (фармони подшодй) нависанд. Дар
натича дудуди давлати Шамсуддин хеле васеъ шуд. Ба
замми ин Мангукоон амр намуд, ки дамаи докимони
Хуросон баъд аз ба тахти Дирот нишастани Шамсуддин ба
у ёрии пуливу молй расонанд ва дар таъсиси лашкар кумак
кунанд.
Албатта, ичрои ин фармон амри мадол буд, чунки
дамаи докимон мугул буданд ва бо фармони ин ё он коон
(подшоди бузурги мугулдо) таъйин шуда буданд. Бо вучуди
ин Шамсуддин тавонист дамаи докимони дар ярлиг
чогирифтаро ба итоат дарорад ва давлати пойдор таъсис
дидад.
Шамсуддини Курт баробари пуркувват шудани давлат
на дамаи фармондои коондои мугулро ба ичро мерасонд.
Дар роди пешгирифтааш задмати зиёд мекашид. У бордо
гирифтори тудмат шуда бошад дам, бо аклу заковат ва
суханони шухи дилнишин худро мудофизат карда
тавонист.
Шамсуддини Мудаммади Курт дар давоми дукмронии
бистусесолааш кордои зиёде кард, ки ба мугулдо маъкул
набуд ва нидоят ондо уро бо роди фиребу найранг ба
шадри Табрез даъват намуда (соли 1278), задр дода
куштанд.
Баъд аз Шамсуддин давлати Куртдо таназзул ёфт ва
тандо дар замони малик Фахруддин (солдои 1295-1307) аз
нав комат рост кард. Фахруддин аз рафтори падараш Шамсуддини Кедин (хурдй) норозй буд ва аз дамин сабаб
умраш дар мадбас мегузашт. У дамроди сарлашкари
Элхонй - амир Навруз маслидат карда, аз зиндон мебарояд
ва содиби тахти Дирот мешавад. Дар солдои давлатдории у
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давлати Куртдо хеле тараккй кард. Фахруддин тадричан
алокаашро бо Элхонон суст кард. Вакте ки соли 1304
Улчойту ба тахт нишаст, дамаи докимону амирон ба
табрики у рафтанд, вале Фахруддин на тандо нарафт, датто
намояндаи худ ва мактубе дам нафиристод. Ба замми ин
номи элхононро аз хутба гирифт. Чунин рафтори
Фахруддин боиси нохушии зиёде гардид.
Сипас Фахруддин ба мукобили Долокуиён чангида,
бордо ба пойтахти ондо шадри Тус лашкар кашид. Чунин
рафтор хашму газаби мугулдоро ба амал овард. Ондо ба
мукобили муборизони Дирот лашкари 10-дазорнафара
фиристоданд. Мугулдо бо мадади шайху козии Дирот ва
сарвари лашкараш Донишманд Бадодур дохили Дирот
шуданд, вале сокинони шадр адлона ба мукобили душман
бархоста, душманро шикаст доданд. Ин галабаи лашкари
Фахруддин дар байни элхонон нооромиро бавучуд овард.
Элхон аз пуркувват шудани давлати Куртдои Дирот ба бим
афтода, фавран бо сардории лашкаркаш Бучой 30 дазор
сарбозро ба Дирот фиристод. Пас аз се мод малик
Фахруддин вафот кард. Сарлашкари Куртдо Мудаммади
Сомй, ки чанде пеш сарлашкари мугулдо Донишманд
Бадодурро кушта буд, ба мугулдо таслим шуд. Мугулдо
адолии шадр ва лашкари асирафтодаро аз дами тег
гузаронданд.
Бародари малик Фахруддин - Гиёсуддин дар дарбори
элхонон даёт ба cap мебурд._Султон Улчойту уро содиби
тахти Куртдои Дирот кард. У солдои 1307- 1329 салтанат
ронда, хизматдои арзандае намудааст. Малик Гиёсуддин ба
мардуми гирду атрофи Дирот мактубдо фиристода, ондоро
даъват мекард, ки ба Дирот баргарданд ва дар ободонии
мамлакат дисса гузоранд. Ин рафтори у натичаи хуб
бахшид ва мамлакат дар муддати кутод обод гашт, хусусан
шадри Дирот.
Душманони давлати Курт аз пайи сиёд кардани
Гиёсуддин афтода, ба Улчойту хабар расонданд, ки у мисли
бародараш Фахруддин ба чамъ кардани силод машгул аст.
Гиёсуддин ба дарбори Улчойту султон даъват мешавад.
Вай далерона ба назди Улчойту рафта, бо зарби сухан
худро аз тудматдои беасос димоя менамояд, чанд сол дар
дарбори мугулдо монда, сазовори боварии Улчойту
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мешавад ва бо ваколатдои зиёд ба Дирот бармегардад.
Ягон докими Эрону Ирок ба чунин эътимод сазовор
нашуда буд. У барои ободии мамлакат фармондои махсус
медидад, то ки харобадо баркарор гарданд ва салтанати
Куртдо дар худуди пешина баркарор шавад.
Таназзули давлати Куртхои Дирот. Баъд аз вафоти
Гиёсуддин (соли 1329) писараш Шамсуддини III содиби
тахт шуд, вале дар идораи давлат ба камбудидо род дода,
баъд аз ду мод вафот кард. Муддате дар байни дарбориён
чангу низоъдо ба миён омаданд. Дар натича Малик Дофиз
кушта шуд.
Соли 1330 бо розигиву талаби ашрофи Гур
Муъизуддини Дусайн (солдои 1330-1370) ё Мудаммади
Гурй ба тахти давлати Куртдо нишаст. Солдои
давлатдории Муъизуддин солдои ободонй ва дигаргунидои
бузург буданд.
Муъизуддин дудуди давлаташро ба самтдои шимолу
гарб васеъ намуд, вале чангдое, ки дар байни ду давлати
точикон - Куртдои Дирот ва Сарбадорон ба вукуъ
пайвастанд, давлатро заиф гардонданд.
Амир Темур аз ин вазъият истифода бурда, соли 1381
шадри Диротро гасб намуд ва намояндаи охирини сулолаи
Куртдо Гиёсуддини Пиралиро бо адли оилаю хешу
табораш ба Самарканд бурда, ба катл расонд. Бо дамин
давлати точикон - Куртдои Дирот бардам хурд.
Дар солдои хукмронии сулолаи Куртдо Дирот ба
маркази маданияти точикон табдил ёфт. Ин шадр бордо
хароб шуда бошад дам, тез бунёд мегашт ва пеш мерафт.
Шадр дорои мадрасаю масчиддо, бозордо, корхонадои
бофандагй, силодсозй ва гайра буд.
Дар давраи салтанати Малик Фахруддин кариб 40
нафар шоирони содибдевон ба кордои эчодй машгул
буданд ва худи Фахруддин дам шеър менавишт.
Яке аз муаррихон ва шоирони машдури асри XIII
Сайфии Диравй аст. Асари барчастаи «Таърихномаи
Дирот» ба калами у тааллук дорад. Ин асар сарчашмаи
боэътимодест барои омухтани вокеадои таърихии як аср,
яъне солдои 1220-1321. Муаллиф даёти иктисодй ва сиёсии
вилояти Дирот ва салтанати давлати Куртдоро ба калам
додааст.
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Савол ва супориш
1. Дар бораи малик Рукнуддин дикоя кунед.
2. Аз хусуси Шамсуддин Мудаммади Курт чй медонед?
3. Кадом вилоятдо ба дайати давлати Куртдои Дирот
дохил мешуданд?
4. Баъди галаба хони бузурги Мугулистон Мангукоон ба
Шамсуддин чй гуна ярлиг дод?
5. Сабабдои дар байни хони мугулдо ва Шамсуддин
хусумат пайдо шуданро гуфта дидед.
6. Дар бораи ба сари докимият омадани Фахруддин ва
фаъолияти у накл кунед.
§ 37. ДАВЛАТИ САРБАДОРОН
Сарбадорон дар Хуросон. Ин давлати точикон дар
шадри Сабзавори Хуросон солдои 1337-1383 арзи вучуд
кардааст. Кувваи асосии ин даракат дедконон, дунармандон ва заминдорони хурд буданд. Ин даракат ба му
кобили истилогарони бодиянишини мугулу турк ва
давлатмандони мадаллй равона шуда буд. Шиори шуриш
чиён чунин буд: «Назар ба он ки аз тарс далок шавем,
бедтар аст сари худ ба дор бинем».
Таъсискунанда ва сарвари маънавии Сарбадорони
Хуросон Шайх Халифа буд. Вай аз Мозандарон ба шадри
Сабзавор омада, тарафдорони зиёди худро пайдо мекунад.
У соли 1335 кушта мешавад. Баъди Халифа яке аз
муридонаш - Шайх Дасани Чурй сарвари Сарбадорон
шуда, муридони зиёде чамъ мекунад. Дар як Сарбадор
мебоист узвияти худро махфй нигод дорад ва доим
мусаллад бошад ва бо амри аввалини Шайх дар хизмат
тайёр бошад.
Соли 1337 дедконони дедаи Боштини Хуросон аз зулму
бедодгаридои мугулдо ба чон расида, шуриш бардоштанд.
Шуришчиён шадри Сабзаворро ба даст дароварда, онро ба
пойтахти давлати худ табдил доданд. Пешвои Сарбадорон
Вачедуддин Масъуд (1338 -1344) бо дамродии Шайх Дасан
шадрдои Нишопур ва Тусро фатд намуданд ва бар мугулдо
ва туркони бодиянишин галаба ба даст дароварданд. Баъд
аз ин галабадо Вачедуддин Масъуд ба гирифтани унвони
султонй мушарраф гардид. Амир Вачедуддин амири ягона
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ва аз дама бузургтар эътироф шудааст. Баъд аз кушта
шудани у дар дохили давлат нотинчй ба миён омад.
Дамфикрй ва ягонагй набуд. Пас аз Вачедуддин дад нафар
ба сарварии давлат расиданд, вале ягон нафари ондо
лакаби амирй нагирифтанд.
Дар дохили давлати Сарбадорон ду чараён вучуд
дошт, яъне чараёни муътадил (намояндагони заминдорони
хурд, ки максадашон аз зулми мугулдо халос шудан буд ва
барои ин мубориза мебурданд) ва чараёни чап (ба он
дунармандон ва дедконони камбагал дохил мешуданд, ки
барои умумй кардани молу мулк даракат доштанд).
Намояндагони чараёни чап тарафдори баробардукукй
буданд.
Алкисса, соли 1364 чараёни муътадил ба галаба ноил
гашт ва чараёни чапро ба чазо гирифтор намуд.
Хоча Шамсуддин сарваре буд, ки баъди Вачедуддин то
андозае тартибу интизоми заифгаштаро баркарор карда
тавонист ва _шадри Домгонро, ки аз даст рафта буд,
баргардонд. У дам аз тарафи амалдоре кушта шуд. Ба чои
вай Хоча Ядё ном сарбадор таъйин шуд. Хоча Ядё дангоми
гуфтугуй бо охирин дукмрони Элхонй - Таготемурхон сулд
мебандем гуфта ваъда медидад. Аммо дар асл бо дастаи
сесаднафараи савора дамла оварда, Таготемурхонро ба
катл мерасонад. Бо дамин дукмронии зиёда аз садсолаи
мугулдои Элхонй дар Эрон (декабри соли 1353) хотима
меёбад.
Дар натичаи пароканда шудани давлати Элхонй
шадрдои Астаробод, Бастом, Суманон ва дедадои гирду
атроф тобеъи Сарбадорон шуданд. Муддате нагузашта,
Хоча Ядё низ катл мегардад. Тандо дар адди дукмронии
Хоча Алии Муайид, ки соли 1365 содиби тахт шуд, давлати
Сарбадорон кадре ором мегардад. Вале дар ин вакт
Темурланг аз Мовароуннадр дамла оварда, тамоми замини
Эронро тасарруф мекунад. У соли 1381 Хоча Алии
Муайидро дар Сабзавор чонишини худ мемонад. Дар
натича давлати Сарбадорон дар Хуросон бардам мехурад.
Худи Муайид ба тарафдории Темурланг чангида, дар яке
аз мудорибадо далок мешавад.
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Сарбадорони Самарканд. Вакте ки соли 1365 хони
мугул Илёсхоча барои забти Самарканд равон шуд,
мардуми шадр, асосан дедконон, дунармандон ва
заминдорони хурд бо сарварии муллобача Мавлонозода
мудофиаи шадрро ба зимма гирифтанд. Мавлонозода бо
мурочиати шуълавари худ дар дили дар як мудофиачии
шадр донаи умедро мекошт: «Фавчи (лашкари мусаллад)
бедисоби лашкари мугул, ки барои горат намудани мол ва
ашёи мардум ба ин мамлакат фуру рехтааст, ба шадр
наздик мешаванд. Дукуматдори мо, ки ба унвони бочу
хироч аз дар як cap нуфус маблаги зиёдеро ситонида,
мувофики майли худ харч менамуд, дар баробари падидор
шудани душмани мо, мусулмононро партофта, аз кофирон
гурехт ва чони худро халос кард... Доло кист ки меходад
вазифаи мудофиа намудани шадрро кабул карда, ин
масъулиятро ба удда бигирад? Мо дар пеши чунин шахс
сари таъзим фуруд оварда, ба ичро намудани вазифадои
худ машгул ходем шуд.».
Мавлонозода дамроди дамсафони худ - Мавлоно
Хурдаки Бухорой ва Абубакр Калавии Наддоф мудофиаи
Самаркандро хеле уддабароёна ташкил намуда, се
шабонаруз аз хоб мадрум гашта, аз пайи чо ба чо кардани
мудофиачиён буданд. Душман аз гурехтани амир Дусайн ва
Темурланг вокиф буд ва шадрро бесодиб шумурда, ба он
зада даромад, вале ба муковимати сахти мудофиачиён ру
ба ру шуд. Аз се тараф ба сару руи душман тиру санг
боридан гирифт ва мугулдои зиндамонда акиб гаштанд.
Рузи дигар душман бо тайёрии пухта ва бо кувваи тоза боз
ба дучум гузашт, аммо ин дафъа дам тираш хок хурд ва ба
горату торочи дедадои атрофи шадр каноат карда,
мачбуран роди гурезро пеш гирифт.
Шуришчиён ба мукобили бойдову судхурон муборизаро давом дода, бойгаридои ондоро кашида мегирифтанд. Хабари ба дасти Сарбадорон гузаштани шадр ба
гуши амир Дусайн ва Темурланг мерасад. Ондо байни худ
маслидат карда, ба наздикии Самарканд меоянд ва ба
Сарбадорон тудфадо фиристода, ваъдадои зиёд медиданд.
Сарони шуриш ба дилаю найранги амир Дусайн ва
Темурланг фирефта шуда, бо тудфадо ба назди ондо
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меоянд. Ондо ба чуз Мавлонозода дигаронро аз дами тег
мегузаронанд.
Дамин тарик, шуриши мардуми камбагали озодиходи
Самарканд бо вадшоният пахш карда шуд. Даракати
Сарбадорон гарчанде дар Самарканд фуру нишонда шуда
бошад дам, дар гарби Хуросон ва дигар чойдо кариб ним
аср давом кард.
Лашкари ин давлатро фарзандони камбагалон ташкил
медоданд. Хатто сардорон дам либоси оддй мепушиданд.
Дама чизи ганиматгирифта баробар таксим мешуд. Барои
дама хуроки якхела тайёр мекарданд. Датто дар давраи
дукмронии Темур дам бокимондадои Сарбадорони Са
марканд нуд маротиба шуриш бардошта буданд. Хуллас,
адволи камбагалони шадру дедот кадре бедтар гардид.
Дамаи андоздову мачбуриятдои гайришаръй бардам дода
шуданд. Вазъи иктисодиву ичтимоии Сарбадорони Хуросон назар ба Сарбадорони Мовароуннадр бедтар гардид.
Савол ва супорин
1. Кадом табакадои мардум кувваи асосии шуриши
Сарбадорон буданд?
2. Шиори Сарбадоронро гуфта дидед.
3. Дар бораи амир Вачедуддин накл кунед.
4. Хоча Шамсуддин кй буд?
5. Дукмронии мугулдо дар Эрон кай ба охир расид?
6. Дар бораи фаъолияти Хоча Алии Муайид дикоя
кунед.
7. Темурланг бо кадом роддо ба сари докимият омад?
Оид ба Темурланг ва амир Дусайн дикоя кунед.
8. Сарбадорон чй хел мудофизати Самаркандро аз
мугулдо ташкил намуданд?
9. Давлати Сарбадоронро кадом табакадои адолй идора
менамуд?
10. Тадбирдои андешидаи Сарбадоронро гуфта дидед.
11. Давлати Сарбадорон чанд сол салтанат кард ва онро
кй бардам дод?

186

Аз "Таърихи Сарбадорон”
Зикри хукумати Хоча Алии Муайид
бо иттифоки Дарвеш Азиз

Чун дукумат бар Хоча ва Дарвеш карор гирифт ва нуд
мод бар ин казия (вокеа, додиса) бигузашт, Дарвеш ба
Хоча Алии Муайид гуфт, ки аз малик Дусайни Курт
меходам, ки интиком кашам. Хоча Алй гуфт, ки самъан ва
тоатан (мешунавам ва итоат мекунам). Ва ба ин азамат
лашкаре мураттаб сохт.
Ва Хоча Алии Муайид дар дукумат мустакил шуд. Ва
Хоча бо он ки бангу шароб намехурд, аммо мардуми худро
аз он кор бознамедошт ва аксари мулозимони у ба шаробу
шодид (мадбуб ва мадбуба) ва базморой иштигол (бо коре
машгул шудан) менамуданд...
Ва чун хотираш аз чониби Дарвеш фориг шуд, даст ба
изои (ранч додан, азоб додан) дарвешони шайх Дасани
Ч,урй кушод ва фармуд, то макбараи шайх Халифа ва шайх
Дасанро хароб сохтанд ва мазбалаи (чои рехтани
ифлосидо) адли бозор карданд. Ва дукм кард, то халоик
бад-он дар ду шайх забон ба лаънат бикушоданд... Ва Хоча
Алй ба тайъиди Эзадй (худо, эзид) муддате мадид аз руи
истибъоду истиклол ба дукумат машгул гашт. Ва чун
дазрати Содибкирони гетиситон (чадонгир) навбати аввал
ба Хуросон омад, Хоча Алии Муайид... руй ба остони
фархунданишони он дазрат овард...
Темур... дукумати Сабзаворро ба Алии Муайиди
Сарбадор дод. (Дар соли 1387 Темур ба суи Эрон лашкар
кашида, дар Луристон чанги сахт ба амал меорад). Дар
чанги Луристон Хоча Алии Муайиди Сарбадор захмй шуд
ва пас аз чанде бо он чародат даргузашт (Бо дамин давлати
Сарбадорон бардам хурд).
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СОЛХ,ОИ ^УКМРОНИИ АМИРОНИ СОМОНИ
Амирони Сомони

Солхои хукмрони

Нуд ибни Асад

819-842

Адмад ибни Асад

842-864

Насри I ибни Асад

864-874

Исмоил ибни Адмад

874-907 (аз с. 892 амири
Мовароуннадр, аз с. 905
амири Хуросон)

Адмад ибни Исмоил

907-914

Насри II ибни Адмад

914-943

Нуди I ибни Насри II

943-954

Ибни Абдулмалик ибни
Нуди I

954-961

Мансури I ибни Нуди I

961-976

Нуди II ибни Мансури I

976-997

Мансури II ибни Нуди II

997-999
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Шерназар Ч,артиев

Мударрири ороиш

Иброхим Ганиев

Чопи компютерй

Фируза Ч,ахонова
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Когази офсет. Чопи офсет.
Адади нашр 125 000.
Супориши №65.

Дар матбааи
Ч.СНК «МАТБУОТ»-и
Вазорати фарданги
Чумдурии Точикистон
чоп шудааст.
734025, ш. Душанбе,
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