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ПЕШГУФТОР 
 

Таърих илмест, ки аз даврањои мухталиф оид ба њаёти 
сиёсї, иљтимої ва тамаддуну фарњанги миллатњо бо роњу 
услубњои гуногун маълумот гирд меоварад. Таърихнигорон 
ахбори гузаштаро аз сарчашмањои боэътимоди таърихї 
гирифта, онро бо њама ѓановаташ баррасї менамоянд ва тасвири 
гўёи зиндагии љомеањо ва инсонњоро дар гузаштањои дур 
воќеъбинона аз нав эњё мегардонанд. 

Омўзиши илми таърих барои њар шахс муњим аст, зеро аз 
таърих инсон сабаќ омўхта, он чиро ки боиси рушду тараќќист, 
ба он рў меоварад ва он чиро ки боиси аќибмондагї хоњад шуд, 
аз он даст мекашад. 

Илми таърих барои пешрафти љањонбинии хонандагон 
мусоидат намуда, онњоро аз гузаштаи пурифтихори аљдоди худ, 
ки дар фарозу нишеби рўзгорон бо комёбиву нокомињо рўбарў 
шудаанд, ба марзњои таърихии сарзамини аљдодии худ, 
сарнавишти шахсиятњои маъруфе, ки дар раванди пешрафти 
љомеањо дар гузашта сањм гузоштаанд, огоњ месозад. 

Акнун шумо аз таърихи халќи тољик аз ибтидои асри IX аз 
замони ба сари њокимият омадани сулолаи Тоњириён дар 
Нишопур (821-873) то миёнаи асри XIV, яъне то ба сари 
њокимият омадани сулолаи Темурињо шиносої пайдо намудед. 

Дар ин китоби синфи 8 шумо аз таърихи халќи тољик дар 
асрњои XIV− нимаи аввали асри XIX маълумот пайдо мекунед. 
Ибтидои асри XIV мутобиќ ба замони пош хўрдани њукумати 
марказии Љаѓатоиён дар Мовароуннањр мебошад. Дар нимаи 
дуюми асри XIV муборизаи байни амирон ва хонњои муѓулї дар 
Мовароуннањру Хуросону Эрон шиддат ёфта, боиси комилан 
заиф гардидани њокимияти хонии муѓулњо дар ин сарзаминњо 
мегардад. Ин омилњо сабаб мешаванд, ки ќудрати идораи 
њокимиятро дар ин сарзаминњо хонадони нав, ки асосгузори он 
Темуриён буд, ба даст гирад. 

Бо такя ба сарчашмањои таърихї ва илмї дар ин љо дар 
бораи чї гуна њокимиятро ба даст овардани Темурланг дар 
маркази Мовароуннањр – Самарќанд, хоинона ба ќатл расидани 
роњбарони нањзати мардумии Сарбадорон дар Самарќанд, 
њуљумњои Темурланг ба мамлакатњои гуногун, ќатлу ѓорати 
мардум ва харобии мамлакатњо аз дасти Темурланг маълумот 
дода шудааст. 

Империяе, ки Темурланг дар натиљаи кишваркушоињояш 
ба вуљуд оварда буд, баъд аз сари ў бар љой намонд. Худи 
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Темурланг низ пош хўрдани империяашро пешбинї карда буд, 
ки њангоми зинда буданаш ин сарзаминро миёни писарон ва 
наберагонаш таќсим кард. Баъд аз Темурланг Шоњрух, ки 
њокимиятро ба даст гирифт, бо мушкилињои зиёде рў ба рў 
гашта, бо вуљуди ин беш аз 40 сол ин сарзаминро идора кард. 
Аммо пас аз марги ў заволи босуръати давлати Темуриён, ки аз 
як марказ (дар замони Темурланг аз Самарќанд ва дар замони 
Шоњрух аз Њирот) идора мешуд, оѓоз гардид. Бо вуљуди ин ки 
дар зоњир дарборњои Самарќанд, Њирот, Бухоро ва дигар 
шањрњо дар гузашта њамчун марказњои тамаддуну ва фарњанг 
буданд ва адибон, фозилон, донишмандону њунармандон њамаи 
ин марказњоро пур мекарданд, њомиёни ин табаќањо андак-андак 
ќудрати худро аз даст дода, барои дубора неруманд шудан ба 
бародаркушї пардохтанд. Ќудратталабињои пай дар пай ва 
бешумори Темуриён боиси иваз шудани султонњо мегашт. Њељ 
намояндае аз ин хонадон набуд, ки дар фикри ба даст овардани 
њукумат набошад ва бештари онњо ба муддати на чандон зиёде 
дар ин ва ё он вилояти хурд ба ќудрат мерасиданд ва раванди 
таљзияи давлатро суръат мебахшиданд. Дар империяи як замон 
неруманди Темурланг дар нимаи дуюми асри XV бенизомї ва 
фасод ављ гирифт. Парокандагии сиёсию иќтисодї, људоихоњии 
њокимони вилоятњои мухталиф ва шиддат ёфтани ихтилофоти 
дохилї давлати Темуриёнро заиф намуд ва барои мутеъ сохтани 
Мовароуннањр ба бодиянишинони Дашти Ќипчоќ шароит 
фароњам овард. 

Бо истифода аз ин буњрони шадиди сиёсї ќабилањои Дашти 
Ќипчоќ, ки бо номи ўзбек ёд мешуданд, бо сарварии Муњаммади 
Шайбонї ба таври дастљамъї ба сарзаминњои Мовароуннањру 
Хуросон сарозер шуданд ва ба фољиаи дигари бузурге барои 
сарнавишти мардуми муќимї–тољикон оѓоз бахшиданд. 
Хонадони Шайбониён дар Мовароуннањр ва ќисман дар 
Хуросон то охири асри XVI њукмронї карданд. 

Баъд аз Шайбониён сулолаи дигаре бо номи Аштархониён, 
ки дар таърих бо номи Љониён низ зикр шудаанд ва бо 
Шайбониён муносиботи хешутаборї доштанд, ба сари ќудрат 
омада, то нимаи дуюми асри XVIII давлатдорї менамоянд. 

Аз нимаи дуюми асри XVIII њокимият ба дасти хонадони 
Манѓитиён гузашта, баъд аз истилои Осиёи Миёна аз тарафи 
Русияи подшоњї таърихи халќи тољик дар ду маљро љараён 
мегирад. Ноњияњои шимолии Тољикистони кунунї (Хуљанд, 
Истаравшан, Конибодом, Исфара, Ашт, Панљакент ва болооби 
Зарафшон) дар њайати генерал-губернатории Туркистон чун 
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мустамлика дохил шудаанд. Ноњияњои марказї, љанубї ва 
кўњистонии Тољикистон (водињои Њисор, Рашт, вилоятњои 
Кўлобу Бадахшон ва водии Вахш) дар њайати аморати Бухоро 
ќарор гирифтанд. 

Дар ин китоб њамчунин дар бораи вазъи иќтисодию 
иљтимої ва фарњангии асри XIV то нимаи аввали асри XIX 
маълумот ба даст хоњед овард.  

Мувофиќи дастуруламал дар охири бобњо иќтибосњое, ки 
ба матни боб вобастагї доранд, аз сарчашмањои таърихї оварда 
шуданд. Ин иќтибосњо илова бар он, ки шуморо ба услуби баёни 
асарњои таърихї ошно месозанд, дар бештар донистани 
воќеањои таърихии он замон ба шумо ёрмандї мекунанд. 

Таърихи асри XIV то нимаи аввали асри XIX халќи тољик 
барои хонандагони синфи 8 бори нахуст бо чунин густурдагии 
баёни воќеањо пешнињод мешавад. Муаллифон умедворанд, ки 
омўзгорони соњибтаљрибаи таърих баъди ошної бо матолиби ин 
китоб пешнињод ва нуќтаи назари худро иброз медоранд, то дар 
нашрњои оянда ба инобат гирифта шаванд.  
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МАВЗЎИ I 
ВАЗЪИ СИЁСИИ МОВАРОУННАЊРУ ХУРОСОН ДАР 

НИМАИ ДУЮМИ АСРИ ХIV 
 

§ 1. ШИДДАТЁБИИ МУБОРИЗАИ БАЙНИ ХОНЊОИ  
МУЃУЛ ДАР МОВАРОУННАЊРУ ХУРОСОН  

ДАР СОЛЊОИ 60-УМИ АСРИ XIV 
 

Баъди Мовароуннањро забт кардани муѓулон хонњои онњо, 
ки сарварии ин сарзаминро ба даст гирифта буданд, ибтидо 
оини бутпарастии худро риоя менамуданд. Дар байни хонњои 
муѓул Кебекхон, ки солњои 1318 – 1326 њукумат кардааст, барои 
пазириши дини ислом миёни хонњои муѓул хидмат намудааст. 
Аммо то дами маргаш Кебекхон ба оини буддої содиќ монд. 
Баъд аз Кебекхон бародаронаш Илчиѓидой (1326–1328), 
Дурратемур (1328 – 1330) ва Тармаширин (1330 – 1334) паси 
њамдигар хонњои Мовароуннањр интихоб гардиданд. Дар 
замони хон Тармаширин ислом куллан ба дини хонњои муѓули 
Мовароуннањр табдил гашт. Хонњои муѓул барои пойдории 
њукумати худ дар Мовароуннањр аз бутпарастї даст кашиданд, 
зеро дигар намехостанд мардум ба хотири оини бутпарастияшон 
ба онњо нафрат дошта бошанд. Бинобар ин, Тармаширин дини 
исломро ќабул карда, ба худ номи султон Алоуддинро гирифт. 
Хонњои муѓул дар атрофи худ намояндагони рўњониён ва 
тољирони мањаллиро љамъ намуда, сиёсати марказият додани 
њокимиятро пеш гирифтанд. Аммо ин рафтори онњо боиси 
норозигии пешвоёни ќабилањои муѓул ва турк гардида, дар 
улуси Чаѓатой, яъне Мовароуннањр, муборизаи байни онњо 
шиддат гирифт. Дар натиљаи ин муборизањо пешвоёни 
ќабилањои муѓул нуфуз пайдо намуда, њокимияти хониро заиф 
гардониданд. 

Дар нимаи дуюми асри XIV вазъияти сиёсию иљтимої дар 
сар то сари Мовароуннањр, Хуросону Эрон дар њолати 
парешонию нооромї ќарор дошт. Дар њар вилояту кишваре аз 
ин сарзаминњо давлату њокимиятњои зиёди мустаќилу 
нимамустаќиле, мисли Љалоириён дар Баѓдоду Ироќи Араб 
(1340 – 1410), Оли Инљў дар Форс (1342 – 1358), Чўпониён дар 
Озарбойљон (1344 – 1356 – 59), Музаффариён дар Язду Кирмон 
ва Форсу Исфањон (1313 – 1395), Сарбадорон дар Хуросони 
Марказию Ѓарбї (1337 – 1388), Куртњои Њирот дар Хуросони 
Шарќиву Љанубї (1245 – 1383) ва ѓайра ба вуљуд омаданд. Ин 
давлатњо на танњо байни якдигар њамеша дар њолати љангу 
љидол ќарор доштанд, балки аз дохил низ миёни мансабдорони 
онњо барои ба даст овардани њукумат муборизањо мерафт.  
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Дар Мовароуннањр баъд аз солњои 50-уми асри XIV 

сарзамини зери њокимияти Чаѓатоиён пора-пора гардида, ба 
бештар аз 30 мулки људогона таќсим шуд. Њељ кадоме аз ин 
мулкњо дар алоњидагї ќудрати бо душмани хориљї муќовамат 
карданро надошт. Он замон дар Мовароуннањр Ќазонхон (1333 
– 1346) писари Бесвар аз улуси Чаѓатої, ки берањмтарин ва 
золимтарин шахс буд, њокимият мекард. Соли 1345 шахсе бо 
номи Ќазаѓан – аз амирони Мовароуннањр ва аз саркардагони 
њамон улус бар зидди ў бархост. Ў Ќазонхонро маѓлуб карда, ба 
ќатл расонид ва Донишмандчї ном шахсро, ки насабашро ба 
писари дуюми Чингиз – Чаѓатой мерасонд, ба хонї таъйин 
намуд.  

Бояд гуфт, ки баъд аз ба ќатл расидани Ќазонхон дар 
Мовароуннањр идораи њукумат аз насли Чингиз ба ашрофи 
кўчии турк – амирњо ва бекњо гузашт. Бо дарназардошти ин ки 
мафњуми њуќуќи меросии намояндагони хонадони Чингиз барои 
њокимият њанўз њифз шуда буд, бинобар ин, дар Мовароуннањр 
ќонуни нави ба маќоми хонї таъйин намудани намояндагони 
хонадони Чингиз ба вуљуд омад. Амир Ќазаѓан аз нахустин 
амироне буд, ки бо ќонуни нави ќабулгардида аз номи хони 
таъйиншуда њукумат кард.  

Ду сол баъд амир Ќазаѓан Донишмандчиро бо гуноњи он 
ки ў аз насли Чаѓатой нест, ба ќатл расонда, шахсеро бо номи 
Баёнќулихон, ки насаби ў низ ба Чаѓатой мерасид, хони 
Мовароуннањр таъйин кард. Аз соли 1347 амир Ќазаѓан аз номи 
ин хон њокимияти Мовароуннањрро ба даст гирифта, онро идора 
мекард. 

Амир Ќазаѓан мисли дигар амирони муѓулї ба 
лашкаркашию ѓорати дигар сарзаминњо, инчунин ба шикору 
зиёфат оростанњо њамеша шуѓл меварзид. Яке аз 
лашкаркашињояш ба тарафи Њирот дар соли 1351 буд, ки ин 
шањрро муддати 40 рўз дар муњосира нигоњ дошт. Писари амир 
Ќазаѓан – Абдуллоњ бошад, ба тарафи Хоразм лашкар кашида, 
он вилоятро забт кард. 

Соли 1358 амир Ќазаѓан ба дасти шавњари хоњараш бо 
номи Ќутлуѓтемур ба ќатл расид ва писари амир Ќазаѓан – 
Абдуллоњ дар Самарќанд ба тахт нишаст. Абдуллоњ монанди 
падар Баёнќулихонро њамчун хон пазируфт. Чун Абдуллоњ бо 
яке аз занњои Баёнќулихон робита барпо кард, дере нагузашта 
Баёнќулихонро ба ќатл расонид ва як тан аз хешовандони 
Чингизро бо номи Шоњтемур ё Темурхон уѓлун (1358 – 1360) 
хони Самарќанд интихоб кард ва аз номи ў њукумати ин љойро 
ба даст гирифт. Аммо яке аз амирони Абдуллоњ бо номи Баён 
Сулдуз бар зидди ў бархост ва лашкаре љамъ оварда, ба тарафи 



 

8 

Тасвири нимпайка-
раи Темурланг, ки 
онро инсоншинос 
М. М. Герасимов 
дар асоси баќоёи 
љасади ў офарида-
аст. 

Кеш омад. Дар ин љо ба Баён Сулдуз шахсе бо номи Њољї 
Барлос ибни Бурулќї, ки пешвои ќабилаи барлос буд, њамроњ 
шуда, Абдуллоњро ба ќатл расонид. Нооромии бузурге дар 
минтаќа ба вуљуд омада, њокимият дар дасти амирони мањаллї 
ќарор гирифт. Хони нав – амир Баён Сулдуз, ки Њољї Барлос 
тобеъ ва муттањиди ў буд, дар Самарќанд истиќомат мекард ва 
ба кори мулк чандон эътиное надошт. Њамин тариќ, Њољї 
Барлос дар вилояти Кеш, амир Боязиди Љалоир дар Хуљанд, 
Улљоњуќ ибни Буќо Сулдуз дар Балх, Кайхусраву Улљойту дар 
Хатлон ва Муњаммадхољаи Апардї дар Шибирѓон њокимиятњои 
мањаллиро ба даст гирифтанд. Амир Њусайн – набераи Ќазаѓан 
низ даъвои њукумат дар Кобулро мекард ва барои ба ин њадаф 
расидан фурсат мељуст.  

Аз тарафи хони Муѓулистон Туѓлуќтемур ишѓол гардидани 
Самарќанду Кеш. Бо истифода аз ин вазъияти пешомада дар 
Мовароуннањр хони Муѓулистон кўшиш мекард то ин 
сарзаминро ба даст биёварад. Ин буд, ки хони он замони 
Муѓулистон – Туѓлуќтемур (1347–1363) дар моњњои феврал-
марти соли 1360 бо лашкари зиёде барои забти Мовароуннањр 
вориди он гардид. Дар миёни њокимони ин сарзамин як нафар 
њам пайдо нагашт, ки бо ў мубориза кунад. Туѓлуќтемур бо 
осонї Самарќандро гирифт ва ба тарафи Кеш њуљум кард. 
Њокими Кеш Њољї Барлос ин шањрро гузошта, ба сўйи Хуросон 
фирор намуд. Њамроњи Њољї Барлос – Темур – писари Тараѓай 
низ буд. Темур ба Хуросон нарафта, аз соњили рўди Ому ба 

тарафи Кеш баргашт ва бо Туѓлуќтемур 
пайваст. Амирони Туѓлуќтемур ба Темури 
25-сола эътимод карда, шањри Кешро ба 
ихтиёри ў гузоштанд. Туѓлуќтемур ба 
Темур рутбаи «туманбошї» (афсаре, ки ба 
дањ њазор сарбоз фармондењ аст)-ро дод. Ба 
ин восита соли 1360 Темур – писари 
Тараѓай дар як муњити љанг ва нооромї дар 
Мовароуннањр ќадам ба сањнаи њодисањои 
замон зад. 

Ба сањнаи муборизањо ворид гаштани 
Темур. Темур соли 1336 дар дењаи Хоља 
Илѓори шањри Кеш, дар хонаводаи 
Тараѓай, ки аз ќабилаи барлоси муѓул буд 
ва дар асрњои миёна сокини 
Мовароуннањр гардидааст, таваллуд 
шудааст. Мувофиќи ахбори сарчашмањо 
Темур насабашро ба Ќарачори Нўён, ки аз 
хешовандони Чингиз буд, мерасонад. 
Падари Темур, ки сарвате надошт, 
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зиндагиро дар дења авлотар аз шањр медонист.  
Дар бораи шахсияти Тараѓай сарчашмањои таърихї зикр 

кардаанд, ки ў бо шайхону дарвешон, бахусус бо Шайх 
Шамсиддини Кулол, ки орифи замони хеш буд, робитаи дўстона 
дошт. То њанўз маълумоти даќиќ дастрас нагардидааст, ки оё 
бобои Темур мусулмон буд ё не. Дар њар сурат аз љониби 
хонадони темурї пазириши ислом на дертар аз замони 
таваллуди Темур, яъне то соли 1336 ба вуќўъ омадааст.  

 Тараѓай соли 1360 вафот мекунад ва дар оромгоњи 
хонаводагї дар шањри Кеш (Шањрисабз) дафн мегардад. Темур 
солњои 1373–74 дар Кеш дар наздикии масљиди љомеъ, ки 
марќади Шайх Шамсиддини Кулол он љо буд, оромгоњи 
боњашмате сохта, боќимондањои љасади падари хешро ба ин 
оромгоњ интиќол медињад, то ояндагон ба шарофати мазори 
Шайх Шамсиддини Кулол оромгоњи падари ўро низ муќаддас 
дониста, зиёрат кунанд. 

Темур дар љавонї чањор ва ё панљ нафари савораро дар 
атрофи худ муттањид карда, ба дуздии гўсфанду гов аз галањои 
њамсоягон машѓул мешавад. Ин молњои дуздиро ба хона оварда, 
аз як ќисми онњо зиёфатњо меорост ва баќияи онро байни њам 
таќсим мекарданд. Њамин тариќ, шумораи тарафдорони ў 
торафт зиёд шуда, то ба 300 тан расид. Темур бо ин гурўњ 
тамоми роњњои аз ин минтаќа мегузаштаро зери назорат 
гирифта, аз њама бозаргононе, ки аз он љо мегузаштанд, хирољу 
бољ мегирифт. Хабари ин њодиса ба зудї ба гўши султони 
Самарќанд расид. Вай фармон дод, ки Темур ва њамроњонашро 
њар куљо, ки бошанд, бигиранд ва бикушанд. Аз ќабилаи Темур 
дар дарбори Самарќанд нафароне кор мекарданд ва онњо аз 
њокими Самарќанд узрхоњї карданд, то султон ўро бибахшад. 

 
Сарчашма: 

Хондамир дар бораи берањмињои Ќазонхон менависад: «Ќазон 
султон валади Бесвар…дар санаи 733 њ.ќ. бар тахти салтанат суъуд 
намуд (нишаст) ва ливои зулму бедод афрохта, бунёди њаёти бисёре аз 
умаро ва нуйинонро барандохт… сиёсаташ ба мартабае буд, ки 
акобиру аъён њар сабоњ, ки мутаваљљењи мулозиматаш буданд, аз ѓояти 
вањм кафан дар зери љома пўшида, ањлу аёлро видоъ менамуданд…ва 
њар шом, ки аз ќайди хидматаш наљот ёфта, ба сињат назди фарзандон 
мерасиданд,… шукри илоњї ба љой меоварданд ва назру садаќот ба 
мустањаќќон (муњтољон) мерасониданд…». 

Хондамир. Таърихи њабиб-ус-сияр, љ. 3, Тењрон, 1380 њ.ш, сањ. 
91. 

Дар бораи ба тахти Самарќанд нишастани Абдуллоњ баъд аз 
марги падараш Ќазаѓан Мирхонд чунин менависад: «Баъд аз њодисаи 
амир Ќазаѓан валади ў амирзода Абдуллоњ аз Самарќанд омада, ба 
љойи падар биншаст ва умаро сар дар мутобаат (тобеъшавї) ва 
мутоваати (итоат) ў оварда, бар маснади њукумат мутамаккин (љойгир) 
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гашт. Ва чун амирзода Абдуллоњ ба Самарќанди фирдавсмонанд хў 
карда буд, хост, ки ба он тараф равад ва Баёнќулиро ба дастури маъњуд 
(муќаррарї), ки ўро хон ангошта буд, бо худ њамроњ барад. Умаро аз 
роњи давлатхоњї маъруз гардониданд (арз намуданд), ки маќоми аслї 
гузоштан аз њазму таяќќуз (њушёрию эњтиёткорї) дур менамояд. 
Амирзода сухани носењон гўш накарда, ба Самарќанд рафт. Ва дар он 
љо њам дар он сол бинобар тамае (умеде), ки ба њарами Баёнќулихон 
дошт, бар ќатли он бечора иќдом намуд ва Темурхон уѓлон писари 
Яйсун Темурхонро ба хонї баргирифт. Ва наъши (љасади) Баёнќулиро 
ба Бухоро бурда, дар љавори мазори фойизуланвори шайх Сайфиддини 
Бохарзї… дафн фармуданд. Ва умаро аз ин ќазия мутавањњим (тарсон) 
шуда, оѓози мухолифат бо амирзода Абдуллоњ карданд». 

Мирхонд. Таърихи равзат-ус-сафо, љ. 6, Тењрон, 1380 њ.ќ , сањ. 
4535.  

 

Хондамир дар бораи ишѓоли Самарќанд ва Шањрисабз аз 
љониби Туѓлуќтемур чунин маълумот медињад: «Туѓлуќтемур… инони 
азимат ба тарафи Самарќанд маътуф гардонид (рўй овард). Баъд аз 
вусули Љоноќийлоќ, ки наздики оби Хуљанд аст, Улуѓтемур ва 
Њољибеки Арканутї ва Бекљекро бо фавље аз сипоњи манѓалой (пештоз) 
сохт. Чун ин тоифа аз оби Хуљанд бигузаштанд, амир Боязиди Љалоир 
теѓи хилоф дар ѓилоф карда, ба эшон мулњаќ гаштанд (пайваст шуданд) 
ва рўй ба Шањрисабз нињоданд. Амир Њољї Барлос њароси беќиёс ба 
худ роњ дода, ба савби Хуросон таваљљуњ намуд ва амир Темури 
Курагон то канори оби Ому бо амир Њољї њаминон буда, љињати 
маслињати интизоми муњоми элу улус аз он љо иљозати мурољиат 
талабид ва рухсат ёфта, ба урдуи умарои манѓалой шитофт. Ва он 
љамоатро, ки хотир бар ѓорату торољи хиттаи (вилояти) Кеш ќарор 
дода буд, ба таќдири дилпазир аз маќоми хашму кин бигузаронид ва 
умаро… он њазратро мањсуби хеш назди Туѓлуќтемурхон бурданд ва он 
чи аз камоли киёсат (зиракї) ва фаросаташ маълум доштанд, арз 
карданд. Туѓлуќтемурхон мансаби њукумати тумоноти Шањрисабзро, 
ки абоанљад (аз падару бобо монда) ба умарои барлос мутааллиќ буд, 
ба амир Темури Курагон тафвиз фармуд (супорид)». 

Хондамир. Таърихи њабиб-ус-сияр, Тењрон, 1380 њ. ш, сањ. 398 – 
399. 

 

Ахбори Ибни Арабшоњ дар бораи роњзанї ва ѓоратгарињои 
Темур: «Аз он замон, ки (Темур) аз итоати султон сар боз зад, бо ёрони 
хеш дар билоди Мовароуннањр роњзанї пеша кард…Ва љамъе аз ањли 
фасод бад-эшон пайвастанд ва шумораи њамроњони ў ба 300 тан 
расид». 

Ибни Арабшоњ. Зиндагии шигифтовари Темур. Тењрон, 1381, 
сањ.10 –12. 

Санањои муњим: 
1336 – таваллуди Темур 
1333 – 1346 – њукмронии Ќазонхон дар Мовароуннањр 
1347 – хони Мовароуннањр таъйин гардидани Баёнќулихон 
1351 – лашкаркашии амир Ќазаѓан ба тарафи Њирот  
1358 – кушта шудани амир Ќазаѓан  
1360 (феврал-март) – ба Мовароуннањр ворид гаштани Туѓлуќтемур  
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Савол ва супориш: 
1) Сабаби аз бутпарастї даст кашидани хонњои муѓулро шарњ 

дињед. 2) Чаро амир Ќазаѓан бар њокимияти Чаѓатоиён ѓолиб омад? 3) 

Дар бораи ба тахт нишастани Абдуллоњ ва Баён Сулдуз маълумот 
дињед. 4) Чаро Туѓлуќтемур ба Темур эътимод намуда, ба ў рутбаи 
«туманбошї»-ро дод? 5) Темур дар айёми љавонї ба чї корњо машѓул 
буд?  

 
§ 2. МУБОРИЗА БАРОИ БА ДАСТ ОВАРДАНИ 

 ЊОКИМИЯТ ДАР САМАРЌАНД 
 

Њуљуми дубораи Туѓлуќтемур ба Мовароуннањр ва ба 
тарафи истилогарони муѓул гузаштани Темур. Њангоме ки 
Туѓлуќтемур дар Мовароуннањр буд, дар сарзаминњои 
Туркистону Муѓулистон, ки ў дар он љо њокимият мекард, байни 
амирони муѓул љангу низоъњо ба вуљуд меояд. Туѓлуќтемур 
барои ором кардани вазъияти кишвараш ба зудї 
Мовароуннањрро тарк мекунад.  

Дар Мовароуннањр боз байни њокимони мањаллї ва сарони 
ќабилањои муѓулу турк муборизањо шиддат гирифт. Туѓлуќтемур 
дубора соли 1361 ба Мовароуннањр њуљум кард. Чун ба наздики 
Хуљанд расид, њокими ин шањр амир Боязиди Љалоир ба 
истиќболи ў баромад. Инчунин, амир Баён Сулдуз – њокими 
Самарќанд низ изњори итоат аз Туѓлуќтемур кард. Туѓлуќтемур 
то ба вилояти Кеш пеш омад. Баъди баргаштани Њољї Барлос аз 
Хуросон ба Кеш муносибаташ бо Темур хеле бад гардид. Бо 
шунидани хабари њуљуми Туѓлуќтемур Њољї Барлос бори дигар 
ба сўйи Хуросон фирор карда, баъдан дар вилояти Сабзавор ба 
ќатл расид.  

Аз њокимони мањаллї танњо амир Њусайн–набераи Ќазаѓан 
бар зидди Туѓлуќтемур мубориза кард. Ў аз Кобулу Балх, ки 
доираи ќаламрави ў буд, лашкари зиёде гирд оварда, то рўди 
Вахш пеш омад. Мирхонд менависад: «Чун њар ду лашкар дар 
канори оби Вахш ба якдигар расиданд ва сафњо биёростанд, 
Кайхусрави Хатлонї (њокими Хатлон) аз амир Њусайн људо 
шуда,… ба мухолифон пайваст. Ва амир Њусайн… роњи гурезро 
пеш гирифт».  

Њамин тариќ, дар љангњое, ки байни Туѓлуќтемур ва амир 
Њусайн дар Мовароуннањр рух дод, амир Њусайн шикаст хўрд ва 
ба љониби Хуросон паноњ бурд.  

Туѓлуќтемур баъд аз шикасти амир Њусайн ва аз байн 
бурдани дигар мухолифони худ ва ѓорати Баѓлону Ќундуз 
дубора хоњиши ба Туркистону Муѓулистон баргаштан кард ва 
писари худ Илёсхољаро њокими Мовароуннањр таъйин намуд. 
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Темур, ки шахси фурсатљўе буд, бо изњори итоат аз 
Туѓлуќтемур ба тарафи истилогарон гузашта, шањри Кешро дар 
ихтиёри худ нигањ дошт.  

 
Созиши Темур бо њокими Балх амир Њусайн ва хиёнати ў 

бар зидди Туѓлуќтемур. Хидмати Темур ба хони Муѓулистон 
бисёр давом наёфт, зеро ў бо Илёсхоља созиш карда натавонист 
ва аз ин муносибати Темур Туѓлуќтемур ба хашм омада буд. 
Темур аз ќудрати Туѓлуќтемур ба њарос омада, маљбур шуд бо 
амир Њусайн муттањид шавад. Ин иттињод боис шуд то Темур бо 
хоњари амир Њусайн – Улљойтурќон низ издивољ кунад. Темур 
баъд аз шиддат ёфтани мухолифаташ бо Илёсхоља маљбур шуд 
шањри Кешро тарк намуда, ба љустуљўйи амир Њусайн барояд. 
Темур баъд аз љустуљўи зиёде амир Њусайнро дар биёбонњои 
Хоразм пайдо кард. Њар ду ба умеди ёрї гирифтан ба назди 
њокими Хоразм омаданд. Њокими Хоразм чун тарафдори хонњои 
муѓули Мовароуннањр буд, онњоро бо љанг пешвоз гирифт. Бо 
вуљуди ин ки дар ин љанг њокими Хоразм кушта шуд, Темур ва 
Њусайн низ талафоти зиёд дода, маљбур шуданд фирор намуда, 
ба Марв биёянд. Аммо дар Марв онњоро њокими он Алибек 
Љониќурбонї асир гирифта, ба зиндон андохт. Муддати ду моњ 
Темур ва Њусайн дар зиндон буданд. Бародари Алибек, 
Муњаммадбеки Љонї онњоро харида, аз банд рањо кард. Амир 
Њусайн ба сўйи Њилманди Хуросон рафт ва Темур чанде дар 
Кеш дар назди хешовандони худ пинњонї зиндагї кард. Баъд аз 
муддате ў бо гурўње аз тарафдорони худ ба Њирот омад ва ба 
њокими он љо Малик Муиззиддин Оли Курт мулоќот карда, чанд 
ваќти дигар дар паноњи ў зиндагї кард. Аз ин воќеа амир 
Њусайн бохабар гашт ва ў низ ба назди Малик Муиззиддин 
омад. Аз омадани амир Њусайн ба Њирот Туѓлуќтемур огоњ шуд 
ва намояндаи худро ба назди Малик Муиззиддин фиристода, 
талаб кард, ки амир Њусайнро асир карда, ба назди ў фиристад. 
Малик Муиззиддин амир Њусайнро дар яке аз ќалъањои худ њабс 
кард ва намояндаи худро ба назди Туѓлуќтемур фиристода, 
хабари дурўѓин фиристод, ки амир Њусайн дар њабс вафот 
кардааст, то ин ки Туѓлуќтемур ором шуда, ба ин љониб лашкар 
накашад. Амир Њусайн аз њабс фирор карда, ба љониби 
Ќандањор рафт.  

Ба Систон фирор намудани Темур ва амир Њусайн. Захмї 
гардидани Темур ва Темурланг ном гирифтани ў. Дар ин муддат 
Темур дар Њирот буд ва бо иљозати Малик Муиззиддин ба 
тарафи Систон омад. Темур бо худ ин замон 500 савора дошт. Ў 
дар Систон ба ѓорат кардани галањои гўсфанду аспи мардум 
машѓул шуд. Дар яке аз шабњое, ки Темур ба ѓорати галањо 
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меомад, мардуми Систон ба ў ва њамроњонаш њамла карданд, ки 
дар натиља тарафдорони Темур зиёд кушта шуданд. Дар ин љанг 
Темур аз пойи рост захм бардошт ва аз ду ангушти дасти росташ 
мањрум шуд. Темур худро ба яке аз хаймањои сањронишинон 
расонид ва муддате пинњонї худро табобат кард. Дар он љанг 
пойи росташ чунон зарба дид, ки то поёни умр мелангид ва ба 
ин љињат ўро Темурланг номиданд.  

Амир Њусайн ва Темурланг дар Хуросон лашкари 
ќудратманде гирди њам оварданд. Барои онњо имкон фароњам 
омад, ки дубора вориди Мовароуннањр шаванд. Дар зимистони 
солњои 1363–64 вазъияти Мовароуннањр дигар шуда, њукумати 
минтаќа аз вуљуди њукмронони муѓул холї гашт. 

Аз тасарруфи хони Муѓулистон озод кардани 
Мовароуннањр. Соли 1363 Туѓлуќтемур дар Кошѓар вафот 
мекунад. Писари ў Илёсхоља барои ба даст овардани тољу тахти 
Муѓулистон аз Мовароуннањр равонаи Кошѓар мегардад. Аз ин 
фурсат истифода бурда, бањори соли 1364 амир Њусайн ва 
Темурланг бо машварати њамдигар Илёсхољаро дар роњ таъќиб 
намуда, ба ў зарбаи сахт мезананд. Дар натиља Илёсхоља шикаст 
хўрда, муѓулон аз Мовароуннањр ронда мешаванд. Баъд аз ин 
амир Њусайн ва Темурланг муваќќатан њукмронии 
Мовароуннањрро ба даст гирифтанд. Мардуми Мовароуннањр 
амир Њусайн ва Темурлангро бад медид. Бадбинии халќ хусусан 
нисбат ба амир Њусайн бештар буд, зеро ў ба мардум зулми 
беандоза мекард. Њангоми шунидани арзу хоњиши мардуми 
Самарќанд ў дар даст њамеша силоњи шашпари оњаниро дошта 
меистод. Аксар ваќт амир Њусайн ба љойи ба арзу шикоят љавоб 
додан, ба шахси мурољиаткунанда дарафтода, ўро бо шашпар 
берањмона мезад ва ба љазои сахт гирифтор мекард.  

Забти дубораи Мовароуннањр аз тарафи писари 
Туѓлуќтемур – Илёсхоља. Шикасти амир Њусайн ва Темурланг 
дар муњорибаи «Љанги гилї» ва ба Балх фирор кардани онњо. 
Хони Муѓулистон намехост, ки барои њамешагї 
Мовароуннањрро аз даст бидињад, аз ин рў, ба хотири дубора 
соњиб шудан ба сарзамини аздастрафтааш, ба ин самт хост 
лашкар кашад. Баъд аз вафоти Туѓлуќтемур (соли 1363), писар 
ва вориси ў Илёсхоља бо маќсади дубора забт намудани 
Мовароуннањр бањори соли 1365 бар зидди амир Њусайн ва 
Темурланг лашкар кашид. Амир Њусайн ва Темурланг ќаблан аз 
лашкар кашидани Илёсхоља ба Мовароуннањр хабар ёфта, ба 
љанг тайёрї дида, лашкари бисёр љамъ карданд. Ду лашкар дар 
соњили дарёи Чирчиќ бо њам рўбарў шуданд. Љанг дар байни 
Чиноз ва Тошканд ба вуќўъ пайваст. Ин љанг дар таърих бо 
номи «Љанги гилї» ё «Љанги лой» машњур аст, зеро њангоми 
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љанг борони сел борида, њама љойро лой карда буд. Дар натиља 
аспњо дар гилу лой лаѓжида меафтоданд ва талаф мешуданд. 
Лашкари Темурланг дар ин љанг тарафи рости лашкари 
Илёсхољаро ба аќибнишинї маљбур кард, вале лашкари амир 
Њусайн дар тарафи чап аз лашкари Илёсхоља шикаст хўрда, рў 
ба гурез овард. Дар натиља Темурланг њам маљбур шуд, ки 
майдони љангро тарк кунад. Њамин тавр, Темурланг ва Њусайн 
дар ин муњориба тамоман торумор гардида, нахуст ба 
Самарќанд, аз он љо ба Кеш ва аз Кеш ба Балх фирор карданд. 
Самарќанд он замон девори муњофизатї ва ќалъа надошт, ки 
дар њолати муњосираи шањр ањолї пинњон шавад. Илова бар он, 
тамоми лашкар ва фармондењони Темурланг ва Њусайн низ 
њамроњи онњо фирор карда буданд. Дар ин љанг лашкари муѓул 
беш аз 10 њазор нафарро аз даст дод. 

 
Сарчашма: 

Низомиддини Шомї дар бораи «Љанги гилї» чунин менависад: 
«Ногоњ њаво мутаѓаййир шуд ва абру борон падид омад ва камонњову 
тирњо ба мартабае расид, ки як тир чунончи ба хасм (душман) тавон 
андохт, намонд ва љомањову мўзањо дар об ѓарќ шуд ва дасторњо бар 
сарњо гарону саќил (вазнин) гашт ва гилу вањал (лой) дар мартабае буд, 
ки аспонро маљоли њаракат намонд. Ва лашкари душман љомањои 
намад пўшида ва осуда ба љойи худ њаракат накарданд». 

Низомиддини Шомї. Зафарнома, љ. 1, сањ. 28.  
 

Хондамир дар бораи «Љанги гилї» ва шикасти амир Њусайн ва 
Темурланг чунин маълумот медињад: «Билохира, амир Шамсиддин бо 
тоифае аз мардуми љалодатойин (боѓайрат) ба маърака расид ва… ба 
њайати иљтимої бар лашкари Мовароуннањр њамла карда, ѓолиб 
омаданд. Амир Њусайн ва амир Темур бо хайлу њашм (аскарони савора 
ва навкарон) пушт бар маърака гардонида (яъне фирор карда), аспони 
эшон бар болои лою гил афтод ва дањ њазор нафар аз лашкари Чаѓатой 
арсаи (дар майдон) талаф гаштанд. Ва умаро ба њаволии (гирду 
атрофи) Самарќанд ва Шањрисабз шитофтанд. Амир Њусайн бе 
таваќќуф ба Солисарой рафт ва элу улуси (ќавм ва ќабилаи) худро аз 
Љайњун гузаронид ва дар Шерту манзил гузид. Аммо амири 
Соњибќирон (Темур) ба умеди он ки шояд муњиме аз пеш тавонад бурд, 
рўзе чанд аз об убур накард (нагузашт) ва дувоздањ ќушун мураттаб 
сохта, Темурхоља уѓлон ва Човарљї ва Аббосро бо њафт ќушун 
манѓалой (пештоз) гардонид ва фармуд, ки ба тарафи Самарќанд 
раванд. Он тоифа аз он њазрат људо гашта, аксар бо аъдо (душман) 
пайвастанд. Лољарам (ночор)… соњибќирон… аз об гузашта, дар 
њудуди Балх ливои (байраќи) иќомат барафрошт (баланд кард)». 

Хондамир. Таърихи њабиб-ус-сияр. Бо муќаддимаи Љалолиддин 
Њумої. Тењрон, 1380 њ.ш , сањ. 405 – 406. 
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Санањои муњим: 
1361 – дубора ба Мовароуннањр њуљум кардани Туѓлуќтемур 
1363 – вафот кардани Туѓлуќтемур дар Кошѓар 
1364 – ба муќобили Илёсхоља бархостани амир Њусайн ва Темурланг  
1364 – аз Мовароуннањр ронда шудани муѓулњо 
1365 – лашкаркашии Илёсхоља ба Мовароуннањр 

 
 

Савол ва супоришњо: 
1) Дар бораи дубора ба Мовароуннањр њуљум овардани 

Туѓлуќтемур наќл кунед. 2) Аз чї сабаб Темурланг бо амир Њусайн 
муттањид гардид? 3) Наќл кунед, ки њокими Хоразм Темурланг ва амир 
Њусайнро чї тавр пешвоз гирифт ва онњоро дар Марв кї аз њабс озод 
намуд? 4) Чаро ба Темур лаќаби Темурлангро доданд? 5) Маќсади ба 
Мовароуннањр лашкар кашидани Илёсхоља дар соли 1365 аз чї иборат 
буд? 6) Чаро љанги байни Илёсхоља ва Њусайну Темурланг бо номи 
«Љанги гилї» машњур гаштааст? 7) Натиљаи љанг бо чї анљом ёфт? 8) § 
1-ро такрор намоед. 
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МАВЗЎИ II 
ЉУНБИШИ САРБАДОРОН ВА МУБОРИЗАИ  

ОНЊО БАР ЗИДДИ МУЃУЛЊО 
 

§ 3. ОМИЛЊОИ БА ВУЉУД ОМАДАНИ  
ЉУНБИШИ САРБАДОРОН 

 

Љунбиши Сарбадорон бо сарварии Мавлонозода дар 
Самарќанд. Баъди шикасти амир Њусайн ва Темурланг ва 
фирори онњо ба Балх муѓулњои истилогар гумон доштанд, ки бе 
ягон душворї ба Самарќанд ворид шуда, онро талаву торољ 
мекунанд. Њукуматдорони боќимонда ва ашхоси дигари 
мансабдори Самарќанд мехостанд, ки шањрро бе муќобилият ба 
муѓулон таслим карда, ба ин восита љони худро аз марг наљот 
дињанд, вале кор ранги дигар гирифт. Дар чунин лањзаи мушкил 
мардуми бономус ва муборизи Самарќанд барои мудофиаи шањр 
ташаббусро ба дасти худ гирифта, рўзи љумъа барои маслињат 
дар масљиди љомеи шањр љамъ омаданд. Онњо њифзи ватани 
худро аз њимояи љон муњимтар дониста, роњи мубориза ва 
муќовимат бо душманро интихоб намуданд. Шахсе бо номи 
Мавлонозода, ки яке аз шогирдони мадрасаи Самарќанд буд, ба 
минбар баромада, суханронї кард. Ў ба мардум мурољиат карда, 
аз љумла гуфт, ки лашкари бешумори ѓоратгарони муѓул барои 
торољ намудани молу ашёи мардум ба шањр наздик шудаанд. 
Њукуматдорони шањр бошанд, бо шунидани ин хабар барои 
халосии љони худ шањрро тарк карда, гурехтанд. Ба љуз аз 
мубориза мардуми Самарќанд аз душман роњи халосї надорад. 
Бинобар ин, мо бояд худамон шањрамонро аз душман мудофиа 
намоем. Агар касе масъулияти мудофиаи шањрро ба уњда 
гирифтанї бошад, мо дар назди ў сари таъзим фуруд оварда, 
тайёрем, ки фармонњои ўро иљро кунем.  

Аъён ва ашрофи Самарќанд дар љавоби даъвати 
Мавлонозода хомўш монданд ва касе љавоби мусбат надод. Он 
гоњ ў гуфт, ки маълум мешавад касе ин масъулиятро ба зимма 
гирифтанї нест, бинобар ин, агар шумо маро дастгирї намоед, 
мудофиаи шањрро ба уњдаи худ мегирам. Њамин тариќ, бо 
ризояти њамаи ширкаткунандагони он љамъомад вазифаи 
сардори мудофиаи шањр ба уњдаи Мавлонозода гузошта шуд. 
Љамъомадагон ќасам ёд карданд, ки дар роњи мубориза барои 
дифои шањр ќурбон мешаванд, аммо ѓоратгарони муѓулро ба 
Самарќанд роњ намедињанд. Дар њамин љо 10 њазор љавон барои 
њифзи ватан дар пеши Мавлонозода савганди садоќат ёд 
карданд. Дар ташкили корњои мудофиавї барои Самарќанд ба 
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љуз аз Мавлонозода боз Абўбакри Калавї ва Мавлоно Хурдаки 
Бухорої низ сањми бузург гузоштанд. 

Ин муборизаи мардуми Самарќанд бар зидди муѓулон дар 
таърих бо номи «Љунбиши Сарбадорон» маъруф гаштааст. 
Пайдоиши истилоњи «сарбадор» ба шўрише, ки соли 1337 дар 
Сабзавори Хуросон бар зидди хонњои муѓул ва заминдорони 
мањаллї сар зада буд, алоќаманд аст. Шўришгарон савганд 
хўрданд, ки ё бедодгарињоро дар Хуросон барњам медињанд ва ё 
сари худро ба дор месупоранд. Бинобар ин, аз он замон номи 
Сарбадорон ба вуљуд омадааст.  

Барномаи амалиёти љунбиши Сарбадорон ба муќобили 
муѓулњо. Пешвоёни он мубориза барои мудофиаи Самарќанд 
тадбирњои бисёр муњим андешиданд. Мавлонозода рўйхати 
мардуми ба хизмати њарбї мувофиќро тартиб дода, неруи 
мардуми шањрро барои омодагї ба мудофиа аз душман 
моњирона истифода намуд. Ањолии шањр дар муддати се 
шабонарўз барои мудофиаи шањр тайёрї дид. Гирду атрофи 
шањрро бо сангарњо ињота карда, дар паси он сангарњо 
тирандозони моњирро пинњон намуданд. Тамоми силоњњои дар 
шањр мављудбударо љамъоварї намуда, ба муборизон таќсим 
карданд. Шањрро ба ќитъањо људо намуда, дар наздикии 
дарвозањои шањр дидбонгоњњо гузоштанд. Даромадгоњи асосии 
шањрро кушода дошта, дигар њамаи дарвозањоро бастанд. Дар 
ду тарафи хиёбони асосї сангарњои мустањкам сохта, дар он љо 
одамони мусаллањро љойгир карданд. Дар охири хиёбон 
Мавлонозода бо шумораи зиёди тирандозони моњир камин 
гирифта, барои ба душман зарба задан омода шуд. Наќшаи 
мудофиакунандагони шањр чунин буд: њангоми ба хиёбон дохил 
шудани саворагони муѓул бояд онњо ногањон аз љониби кўчањои 
танги бо сангарњо мустањкамшуда ба истилогарон зарбањои сахт 
мерасониданд. Барои риоя кардани интизом ва ба фармони 
Мавлонозода итоат намудан муњофизони шањр ба Ќуръон ќасам 
ёд карданд. Мардуми шањр шабонарўз мењнат карда, дар 
муддати се рўз шањрро барои мудофиа пурра омода сохтанд. 

 
Сарчашма: 

Абдурраззоќи Самарќандї доир ба мурољиати Мавлонозода ба 
ањолии Самарќанд ва омодагии Сарбадорон барои мудофиаи шањр 
чунин менависад: «Чун амир Њусайн ва амири соњибќирон (Темурланг) 
аз «Љанги лой» ба њазимат шуда (шикаст хўрда), аз Љайњун гузаштанд ва 
лашкари муѓул ба њаволии Самарќанд расид, ањолии он љо дар ин ќазия 
(њодиса) њайрон буданд. Рўзи љумъа хавоссу авом (одамони 
баландмартаба ва одї) дар масљиди љомеъ љамъ омада, хотир бар амре 
ќарор намегирифт. Дар ин њол марде донишманд аз бузургзодагони 
Бухоро, машњур ба Мавлонозода тирандозе далер, шамшер њамоил 
карда (ба китф овехта), бар пой хост ва оњиста-оњиста рафта, ба болои 
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минбар баромад ва салом карда, овоз баровард, ки: – Ё 
маъшарулмуслимин (эй мусулмонон)! Имрўз ѓалабаи куффор (кофирон) 
ба ќасди хонумони мусалмонон омадаанд. Ва њокиме, ки љизяи 
мусулмониро «бољу хирољ» ном карда, меситонад ва ба хотири худ 
мегирад, чун душман пайдо шуд, мусулмононро ба тарњ рехт (партофт) 
ва аз пеши куффор гурехт! Ва њарчанд ањолии ин шањр амонию суде 
дињанд, халос нахоњанд ёфт. 

Ва рўзи ќиёмат суол аз шумо, бузургон хоњад буд: Кист, ки 
мутасаддии (бауњдагирандаи) ин амри ислом ва мутаањњиди 
(ањдкунандаи) хавоссу авом шавад, то мо низ сар дар ќадами ў нињода, 
ба хидматгорї ќиём намоем? 

Маљмўи акобири (мансабдорони) Самарќанд хомўш шуда, касе 
љавоб надод. Мавлонозода гуфт: – Чун касе ба уњда намегирад, агар 
ман мутаањњид шавам, мададу њамроњї мекунед? Халоиќ мувофиќ 
шуда, ўро ба сардорї ќабул карданд. Мавлонозода хутбаи балиѓ 
(мукаммал) адо карда, ба љанги куффор тариќ намуд (чора дид). Ва 
мардуми бисёр пеши ў њозир шуда, дафтари кадхудоён ва муљаррадону 
ѓурабо ба даст овард (яъне рўйхати сардорони оила ва мардњои 
муљарраду муњољирро тартиб дод) ва дар дарвозањо мустањфизон 
боздошт (муњофизон таъйин намуд) ва сарњои кўчабоѓњоро чунон банд 
кард, ки савор дарнатавонад ва сарњои бандро ба толорњо мањкам 
карда, тиркашњои мураттаб сар то сари кўчањо фурў бурид. Ва ќавл 
кард, ки њељ офарида шабњо ба хона наравад ва агар љое љанги сахт 
воќеъ шавад, маќоми худ нигоњ дошта, ба мадад наравад ва аз сари 
девор бо муѓулон ќалоча накунанд. Ва дар чањор њадди шањр 
камондорони љалд (чусту чолок) таъйин кард љињати кумак ва як роњ 
холї гузошта, љамъе дар камин нишонд ва худ бо понсад пиёдаи 
тирандоз дар поёни кўчабоѓ истод. 

Ва ќаровулони муѓул фориѓу ѓофил (бепарво) ба он кўча 
даромаданд ва аз камингоњњо гузашта, ба Мавлонозода расиданд. 
Ишорат кард, то дохил фурў кофта, санги дасту калмосанг ва тиру 
чўбдасте дар кор омаданд, то муѓулон сари асп гардонида, њазор кас 
маљрўњ ва сад кас гирифтор шуданд». 

Абдурраззоќи Самарќандї. Матлаъ-ус-саъдайн ва маљмаъ-ул-
бањрайн, дастхати №347 аз Ганљинаи дастхатњои Институти 
шарќшиносї, сањ. 195 – 196.  

 
Санаи муњим: 

 
1337 – сар задани шўриши Сарбадорон дар Сабзавори Хуросон  

 
Савол ва супориш: 

 
1) Ба љунбиши мардуми Самарќанд кї роњбарї мекард? 2) Чаро 

ин љунбиш номи «Сарбадорон»-ро гирифт? 3) Мазмуни мурољиати 
Мавлонозодаро ба ањолии Самарќанд наќл кунед. 4) Шўришгарон бар 
зидди истилогарони муѓул чї гуна тадбирњо андешиданд? 5) § 2-ро 
такрор намоед. 
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§ 4. МУБОРИЗАИ АЊОЛИИ САМАРЌАНД 
БАР ЗИДДИ МУЃУЛОНИ ИСТИЛОГАР 

 
Ба Самарќанд ворид гаштани лашкари муѓул ва 

муќобилати ањолии шањр бар зидди онњо. Хони муѓул Илёсхоља, 
ки аз фирори Њусайн ва Темурланг ба Балх воќиф буд, умед 
дошт, ки Самарќанд бе мудофиа мондааст ва тасаввур кард, ки 
шањрро бе муќовимат бо осонї соњиб мешавад. Бањори соли 
1365 дастањои пешљангии лашкари муѓул бе њељ гуна эњтиёткорї 
ба воситаи хиёбони асосї ба маркази шањр дохил шуданд. 
Њангоми ба љойи камингирифтаи дастаи Мавлонозода расидани 
муѓулњо, ба мудофиакунандагони шањр ишора шуд, ки ба њуљум 
гузаранд. Онњо аз се љониб бар зидди душман њамла карда, аз 
паси сангарњо муѓулњоро њам бо даст ва њам бо фалахмон 
сангборон намуданд. Муѓулњо, ки инро интизор набуданд, ба 
воњима афтода, ба њар тараф гурехтанд, вале дар њама љой 
онњоро тир ё санг дунболагир буд. Дар ин набард аз тарафи 
муѓулњо зиёда аз ду њазор нафар кушта шуд. Муѓулњо маљбур 
шуданд аќибнишинї кунанд.  

Ѓалабаи Сарбадорон дар Самарќанд. Рўзи дигар муѓулњо 
дубора ба Самарќанд њуљум карданд, вале ба ѓалаба муваффаќ 
нашуданд. Ба тамоми кўшиши онњо барои ишѓоли шањр зарбаи 
сахт зада мешуд. Пас муѓулњо ба назди мудофиакунандагони 
шањр ќосид фиристода, иброз намуданд, ки агар ба онњо 
туњфањои зиёд фиристонанд, онњо шањрро тарк мекунанд. Ба ин 
пешнињоди муѓулњо љавоби рад дода шуд. Он гоњ онњо шањрро 
ба муњосира гирифта, ба ѓорати ањолии гирду атрофи он шурўъ 
намуданд. Муњосираи давомдор низ ба муѓулон натиљаи мусбат 
надод. Дар ин муддат њодисае рўй дод, ки вазъияти мављударо 
дигаргун сохт. Дар урдугоњи муѓулњои бодиянишин марази 
тоуни асп (бемории вабо) пайдо шуд ва шумораи зиёди аспони 
онњо ба њалокат расиданд. Муњосираи минбаъдаи шањр ба 
муѓулњо ѓайриимкон гашт ва онњо маљбур шуданд, ки аз 
муњосираи он даст кашида, аќибнишинї кунанд.  

Њамин тавр, ањолии Самарќанд, бо неруи худ ва бе 
иштироки намояндагони њукумат, тавонистанд шањри худро аз 
њуљуми душманони аљнабї сарбаландона дифоъ намоянд. 
Сарбадорон манфиатњои табаќањои зањматкаши ањолии шањрро 
њимоя мекарданд ва тамоми иќдомоти онњо бар зидди 
манфиатњои аъён ва ашрофи Самарќанд ва сулолаи муѓулњои 
ѓоратгар равона гардида буданд. Дар ин мубориза бебизоатон 
дар Самарќанд бар зидди тавонгарон баромаданд ва табаќаи 
зањматкаши ањолї аз золимон ва судхўрони манфур ниќор 
гирифтанд.  
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Барќарор шудани робита байни Мавлонозода бо амир 
Њусайн ва Темурланг. Ањдшиканона ба ќатл расонидани 
пешвоёни љунбиши Сарбадорон. Њангоме ки Темурланг хабари аз 
муњосираи Самарќанд даст кашида, аќибнишинї кардани 
муѓулњоро шунид, дарњол амир Њусайнро аз ин хабар огоњ 
намуд. Онњо бо њам вохўрда, ба чунин хулоса омаданд, ки њоло 
барои ишѓоли Самарќанд шитоб накунанд, зеро аз муќовимати 
мудофиакунандагони шањр метарсиданд. Онњо ќарор доданд, ки 
аз макру њила истифода баранд. Бо ин маќсад амир Њусайн ва 
Темурланг бањори соли 1366 бо лашкари худ ба наздикии 
Самарќанд омада, дар мањалли Кони Гил ќарор гирифтанд. 
Онњо ба унвони роњбарони Сарбадорон нома навишта, савганд 
хўрда, изњор намуданд, ки амали муборизонро дастгирї 
мекунанд. Дар ин нома зикр карданд, ки онњо хоњиши вохўрдан 
бо роњбарони Сарбадоронро доранд. Њамчунин, дар ин нома 
навиштанд, ки њокимияти шањри Самарќанд ба роњбарони 
Сарбадорон дода мешавад ва ваъда доданд, ки касеро љазо 
намедињанд. Номаи онњоро сафирони хушзабон бо туњфањои 
гаронбањо ба Самарќанд оварданд. Њамроњи ин фиристодагон 
намояндагони махсуси амир Њусайн ва Темурланг низ буданд. 
Вазифаи онњо иборат аз он буд, ки ба шањр ворид шуда, барои 
забт кардани он замина тайёр намоянд. Роњбарони Сарбадорон 
ба суханони маккоронаи ин фиристодагон бовар карда, ба 
лашкаргоњи амир Њусайн ва Темурланг омаданд. Рўзи аввал 
амир Њусайн ва Темурланг намояндагони Сарбадоронро гарму 
самимї ќабул карданд. Вале рўзи дигар, њангоми ба ќароргоњи 
онњо расидан, њамаи намояндагони Сарбадорон дастгир 
гардида, ба ќатл расонида шуданд. Аз байни онњо фаќат 
Мавлонозода аз марг наљот ёфт. Њамин тавр, љунбиши 
мардумии Сарбадорон аз љониби амир Њусайн ва Темурланг 
ањдшиканона пахш гардид. Амир Њусайн ва Темурланг дар 
охири бањори соли 1366 аз нав ба Самарќанд соњиб гардиданд. 

Љунбиши Сарбадорони Самарќанд баъд аз љунбиши 
Сарбадорони Хуросон, ки дар нимаи аввали асри XIV ба 
муќобили сиёсати хонњои муѓул равона гардида буд, аз дуюмин 
њаракати бузурги мардумї бар зидди давлати муѓулони Осиёи 
Марказї ба њисоб меравад. Љунбиши Сарбадорони Самарќанд 
аз ањамияти бузурги таърихї бархурдор аст. Танњо мардум, ки 
ба муњофизати ватани худ бархоста буданд, тавонистанд то ба 
охир бо душмани аљнабї мубориза баранд ва муѓулонро аз 
Мовароуннањр берун ронанд. Ба амирон ва феодалони чаѓатоии 
Мовароуннањр, ки пароканда буданд ва доимо бо њамдигар дар 
љангу љидол ќарор доштанд, муяссар нагардид, то бо муѓулони 
истилогар мубориза кунанд. Сарбадорон Самарќандро аз 
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муѓулон озод карда, дар он њудуди як сол (1365 – 1366) њукмронї 
намуданд. Њадафи асосии Сарбадорон озод кардани ватан аз 
муѓулон буд ва ба ин маќсад бо сарбаландї расиданд. Ин 
муборизаи онњоро метавон муборизаи миллї-озодихоњї номид. 
Аммо ин ѓалабаи онњо аз тарафи амир Њусайн ва Темурланг бо 
макру фиреб аз дасташон гирифта мешавад. 

Ба вуљуд омадани ихтилоф байни амир Њусайн ва 
Темурланг. Кушта шудани амир Њусайн аз тарафи Темурланг. 
Темурланг дар гирифтани њокимияти Самарќанд ва бо макру 
фиреб куштани роњбарони Сарбадорон ба амир Њусайн ёрмандї 
кард. Аммо амир Њусайн ба ин нигоњ накарда, баъзе аз 
тарафдорони Темурлангро, ки дар Самарќанд ва атрофи он ба 
ѓорат ва бедодгарї машѓул буданд, љарима баст. Аз ин рафтори 
амир Њусайн Темурланг ранљида, љаримаи тарафдоронашро аз 
амволи бо ѓорат бадастовардаи хеш пардохт ва бо ин робитаи 
худро бо амир Њусайн ќатъ кард. Темурланг аз Самарќанд ба 
шањри Кеш баргашт. Чун ихтилофи ў ва амир Њусайн шиддат 
ёфт ва иловатан дар ин муддат њамсари Темурланг – 
Улљойтуркон низ вафот карда буд, бинобар ин, барои Темурланг 
зарурати идома додани дўстї бо амир Њусайн дигар боќї 
намонд. Ин ихтилоф сабаб шуд, то байни Темурланг ва амир 
Њусайн чандин љанг сурат гирад. Охирин љанги онњо дар моњи 
марти соли 1370 дар ќалъаи Њиндувон, ки дар наздики Балх 
ќарор дошт, ба вуќўъ пайваст. Темурланг сипоњи амир Њусайнро 
ба муњосира гирифт, ки дар натиља лашкари амир Њусайн дар ин 
набард маѓлуб ва худаш кушта гардид.  

 
Сарчашма: 

Ахбори Хондамир дар бораи тайёрии ањолии Самарќанд ба 
муќобили њуљуми муѓулони истилогар чунин аст: «Чун амир Њусайн ва 
амир Темур шикаст ёфта, аз Љайњун убур намуданд ва муѓулони 
беимон ба азми нањбу (ѓорату) торољ ба савби (тарафи) Самарќанд 
таваљљуњ фармуданд, селоби изтирори (парешонии) бинои субот ва 
ќарори мутаваттинони (сокинони) он диёрро мунњадим (вайрон) 
гардонида, Мавлонозодаи Самарќандї, ки ба сифати љилодат ва 
мардонагї иттисоф дошт (машњур буд), мардумро ба дафъи муѓулон 
тањриз намуда (барангехта), дар бораи вуљуби сиёнати нафс (зарурияти 
муњофизати худ) ва мол ва ањлу аёл суханон бар забон гузаронид. 
Самарќандиён он калимотро ба самъи ризо љой дода, зимоми ихтиёри 
худро дар ќабзаи (дасти) иќтидори Мавлонозодаи Самарќандї ва 
Мавлоно Хурдаки Бухорї, ки тирандози љалд (чусту чолок) буд ва 
Абўбакри Калавї, ки авсофи сарбадорї бар вай содиќ меомад, 
нињоданд ва эшон шањрро кўчабанд карда, бар љодаи мамониати 
сипоњи љита (муѓулон) субот ќадам варзиданд». 

Хондамир. Таърихи њабиб-ус-сияр. Бо муќаддимаи Љалолиддини 
Њумої. Тењрон, 1380 њ.ш , сањ. 406. 
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Мирхонд дар бораи муборизаи ањолии Самарќанд бар зидди 
истилогарони муѓул чунин маълумот медињад: «Арбоби Самарќанд 
мутобаати (итоати) эшонро намуда, дар маќоми мамониат омаданд ва 
тариќи омадушуд масдуд гардониданд (банд карданд) ва асбоби 
муќобала ва муќотала соз доданд. Ва сипоњи љита (муѓулон) муддатњо 
бар гирди Самарќанд хаймаи иќомат мутаннаб гардонида, дар тасхири 
(забти) он маросими эњтимом ба љой оварданд. Ва чун айёми муњосира 
имтидод (кашол) ёфт ва наздик ба он шуд, ки шањр мусаххар (маѓлуб) 
гардад ва амволу димоъи мусулмонон дар маърази талаф ояд, насими 
азалї… вазида, вабо дар миёни аспони љита афтода, аз њар чањор асп 
яке (беш) зинда намонд ва аз ин љињат хавфу руъби (тарси) тамом бар 
замоири (ќалбњои) мухолифон истило ёфта, ољиз ва саросема гаштанд. 
Ва баъд аз таќдими машварат маслињат чунон диданд, ки руљўъ 
намоянд (баргарданд) ва ба имзои ин азимат аксари он љамоат 
тиркашњо бар пушт баста, пиёда ва мубтазал (хору залил) рўй ба диёри 
худ нињоданд». 

Мирхонд. Таърихи равзат-ус-сафо, љ.6, Тењрон, 1380 њ.ш, сањ. 4569 
– 4570. 

 

Ибни Арабшоњ дар бораи чї гуна ба ќатл расидани пешвоёни 
Сарбадорон менависад: Темурланг «љамъе аз ёрони хешро дар камин 
бигмошт ва муќаррар дошт, ки њар касро, ки ба сўйи онон фиристад, 
нобуд кунанд. Пас сарони аќвомро аз њар пеша ва маќом бихонд ва ба 
дасти худ љоми сањбо нўшонд ва хилъати зебо пўшонд ва чун навбат ба 
он тоифаи ошўбгар (яъне Сарбадорон) расид, њамчунон якоякро 
бинавохт ва ба шарбати май ва хилъати фохир сарафроз дошт ва бо 
ишора ба сўйи камингоњ равона сохт, то хилъаташ бозгиранд ва љомаи 
зиндагониаш бидаранд ва чунон карданд, то як тан аз онон бар љой 
намонд. Њамаро ба диёри нестї ронданд… Темурро бад-ин тадбир 
асоси давлат устувор ва роњи фармонравої њамвор шуд». 

Ибни Арабшоњ. Зиндагии шигифтовари Темур (Аљойиб-ул-маќдур 
фї ахбори Темур). Тарљума ба форсї Муњаммад Алии Наљотї, Тењрон, 
1383 њ.ш., сањ. 18. 

 

Маълумоти Абдурраззоќи Самарќандї дар бораи хоинона ба 
ќатл расидани роњбарони Сарбадорон: «Амир Њусайн аввали бањор бо 
лашкари Балху Бадахшон ва Ќундузу Баѓлон ва Андхўю Шибурѓон 
озими Самарќанд шуд. Ва ба каррот (ба такрор) ањком ба сардорони 
Сарбадорони Самарќанд фиристод. Мазмун он, ки моро бар шумо 
эътимоди куллист ва аз љамеи умаро бењтар донистаем, то урду дар 
сањрои Кони Гил наёрем, аслан истиќбол менамоед. Он мискинон 
тамаллуќи (хушомадгўйии) он тарози муѓул бовар карданд. Чун амир 
Њусайн ба Кони Гил омад, Сарбадорон анвои такаллуф (мурооти 
барзиёд ва сохта) тартиб дода, ба хидмат расиданд ва пешкашњо ба арз 
расониданд. Ва амир Њусайн эшонро ба иноят (мењрубонї) 
баргардонид. Рўзи дигар тансуќоти (туњфањои) зиёда оварда, чун ба 
Карёс расиданд, ба муљиби фармуда њамаро гирифта, сиёсат (яъне 
ќатл) намуд.  

Амири соњибќирон Мавлонозодаро дархост карда, аз пойи дор 
бозовард ва дигарон ба роњи адам рафтанд. Ва амир Њусайнро 
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мамлакат софї шуда, мутамаккин гашт ва њирси љамъи мол бар ў ѓолиб 
шуда, ќоидаи зулму бедод бунёд нињод». 

Абдурраззоќи Самарќандї. Матлаъ-ус-саъдайн ва маљмаъ-ул-
бањрайн, дастхати №347 аз Ганљинаи дастхатњои Институти 
шарќшиносї, сањ. 197. 

 
Санањои муњим: 

1365 – муќовимати ањолии Самарќанд бо сардории Мавлонозода бар 
зидди истилогарони муѓул  
1366 – ба ќатл расонидани роњбарони шўриши Сарбадорон ва 
њокимияти Самарќандро соњиб шудани амир Њусайн ва Темурланг 
1370 (март) – охирин љанги Темурланг бо амир Њусайн  

 
Савол ва супориш: 

1) Наќл кунед, ки сокинони Самарќанд ба муќобили истилогарон 
чї гуна муќовимат карданд. 2) Чаро истилогарони муѓул дар ин 
муњориба ба шикаст дучор омаданд? 3) Дар бораи аз тарафи амир 
Њусайн ва Темурланг бо макру фиреб ба ќатл расидани роњбарони 
шўриши Сарбадорон маълумот дињед. 4) Ањамияти таърихии љунбиши 
Сарбадорон аз чї иборат буд? 5) Сабаби ихтилофи байни Темурланг ва 
амир Њусайнро шарњ дињед. 6)§§ 2 ва 3-ро такрор намоед. 
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МАВЗЎИ III 
БА САРИ ЌУДРАТ ОМАДАНИ ТЕМУРЛАНГ ДАР 

САМАРЌАНД ВА ЗАБТКОРИЊОИ Ў 
 

§ 5. ЊОКИМИЯТИ МОВАРОУННАЊРРО  
ГИРИФТАНИ ТЕМУРЛАНГ  

 
Амир эълон шудани Темурланг дар Хуросон. Омадани 

Темурланг ба Самарќанд. Бо ѓалаба дар Балх Темурланг ба 
фармонравоии мустаќил расид ва худро дар Балх амири кабир 
эълон кард.  

Темурланг пас аз куштани амир Њусайн зани ў 
Сароймулкхонумро, ки духтари Ќазанхони Чингизї буд, ба 
никоњи худ даровард. Сароймулкхонум бо номи Бибихонум низ 
маъруф буд. Чун ў духтари хони муѓул буд ва зани калонии 
Темурланг ба њисоб мерафт, ба ин сабаб ба Темурланг лаќаби 
Курагон, ки муѓулон домодро мегуфтанд, дода шуд. Ба 
Темурланг фарзандонаш Мироншоњ, Шоњрух ва наберааш 
Улуѓбек ва дигарон таќлид карда, бо хонадони чингизї 
пайванди хешу таборї барќарор карданд. Дар ин робита бояд 
гуфт, ки таърихнигори асри XVII Мањмуд ибни Валї хонадони 
Темуриёнро Гуркониён низ номидааст. 

Насаби Темурланг бевосита ба хонадони Чингиз 
намерасид, бинобар ин, пас аз гирифтани њукумати 
Мовароуннањр унвони хониро ба номаш илова накарданд. Аммо 
Темурланг аз намояндагони ќабилањои муѓулие буд, ки бољуръат 
аз анъанањои муѓулї дар Мовароуннањр тарафдорї мекард. 
Барои ваколатњои зиёд доштан дар корњои идораи давлат 
тарафдорї аз анъанањои муѓулї ва робитаи хешутаборї бо 
хонадони хонї кифоят намекард. Аз ин рў, барои дар 
Мовароуннањр њаќќи њукумати Темурлангро собит намудан, 
ќиссањои хаёлиеро бофта бароварданд. Маќсади ин ќиссањо 
ќонунї гардонидани њукумате буд, ки Темурланг бо макру 
фиреб ба даст овард. Мувофиќи ин ќиссањои хаёлї гўё 
бобокалони Чингиз – Кобулшоњ бо бародараш–Качулї, ки 
аљдоди афсонавии Темурланг ба шумор меравад, ќарордоде ба 
имзо расонида буданд. Тибќи он ќарордод авлоди Чингиз бояд 
њамеша шоњ ва авлоди Качулї њокими мутлаќи сарзаминњои 
ишѓолгардида бошанд. Бинобар ин, Темурланг худро соњиби 
тахт њисоб мекард. 

Мувофиќи анъанаи мављудбудаи он замон, ки бояд амири 
Мовароуннањр аз номи хони хонадони чингизї њукумат кунад, 
Темурланг низ ин анъанаро вайрон накарда, як тан аз хонњои 
маъруфнабудаи чингизиро бо номи Сиюрѓитмиш (1370–1388) 
хони Мовароуннањр эълон кард ва аз номи ў њукумат мекард. 
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Ибни Арабшоњ менависад, ки Темурланг Сиюрѓитмишро барои 
он хон интихоб кард, ки ѓорату куштори худро бо номи ў анљом 
дињад, то мардум ўро маломат накунанд. «Дар њоле ки, – 
менависад Ибни Арабшоњ, – њар амире ба дасти Темурланг асир 
ва њар хон дар баробари вай нотавон буд». 

Сиюрѓитмиш дар лашкаркашињои Темурланг иштирок 
намуда, соли 1388 вафот кард. 

Баъди амир эълон шудани Темурланг дар Хуросон, ибтидо 
ќарор буд, ки Темурланг шањри Кеш – зодгоњашро пойтахти 
давлати худ созад, вале ба далели маъруф будани Самарќанд ин 
шањрро пойтахт интихоб карда, 10 апрели соли 1370 худро 
соњиби тахт эълон намуд. 

Темурланг аз Балх ба шањри Самарќанд омада, ба 
фољиањои худ оѓоз бахшид. Аз фољиаи Чингиз то фољиаи 
Темурланг якуним аср гузашта буд. Фољиаи Чингиз аз љониби 
Муѓулистон ба Мовароуннањр омада буд, аммо фољиаи 
Темурланг аз Мовароуннањр оѓоз гашта, аз миёни вайронањои 
давлати Чингиз шакл гирифта, дар муддати фармонравоии 
Темурланг ва хонадони ў саросари Хуросону Эрон ва Осиёи 
Хурдро арсаи тохтутози туркон сохт. 

Оѓози забткорињои Темурланг. Муборизаи мардуми Хоразм 

бар зидди лашкаркашињои Темурланг. Темурланг эњсос мекард, 
ки бе шикасти хонњои Муѓулистон ва ба худ тобеъ намудани 
Хоразм наметавонад ба осонї дар Самарќанд њукумат кунад. 
Темурланг пеш аз њама, ба маќсади таъмин кардани амнияти 
пойтахти давлати худ, наќшаи тобеъ намудани Хоразм ва 
хонњои Муѓулистонро кашид. Ў тайи солњои 1370 – 1376 се бор 
ба Хоразм ва панљ бор ба ќаламрави хонњои Муѓулистон дар он 
сўйи Сайњун њуљум кард. Њокими Хоразм Њусайн Сўфиро тайи 
ин се њуљум Темурланг асир гирифта натавонист ва танњо 
вилояти Хоразмро ѓорат ва вайрон карда, ба Самарќанд 
баргашт. Ба ў муяссар шуд, ки баъд аз дањ соли ба ќудрат 
расиданаш дар Самарќанд, яъне соли 1380 Хоразмро тобеи худ 
гардонад. Баъд аз фатњ ва ѓорати он вилоят донишмандон, 
косибон ва њунармандони Хоразмро ба шањрњои Самарќанду 
Кеш кўчонид ва ин шањри ќадимро вайрон ва парешон сохт. 

Муносибати Темурланг бо се ќудрати сиёсии Хуросон: Оли 

Курт дар Њирот, Љониќурбонї дар Тўс ва Сарбадорон дар 

Сабзавор. Темурланг некињои њокими Њиротро, ки ба њангоми 
паноњ љустанаш ба он шањр карда буд, фаромўш намуда, номае 
ба султони Њирот – Малик Ѓиёсиддини Курт фиристода, аз ў 
хост, ки ин султон тобеи ў шавад ва њадяю туњфањои шоистае 
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барояш фиристад. Султони Њирот бо номаи тањќиромез ба 
Темурланг љавоб гардонд. Темурланг бо гирифтани ин паём дар 
ѓазаб шуд ва дар моњи марти соли 1381 ба љониби Њирот 
њамлавар гардид. Тамоми он вилоятро забт карда, Малик 
Ѓиёсиддини Оли Куртро тобеи худ сохт.  

Темурланг бо фатњи Њирот дарвозањои Хуросонро ба рўйи 
худ боз кард. Барои забти комили ин сарзамин дигар монеае 
намонда буд. Темурланг тамоми њукмронони Оли Куртро 
њамроњи худ ба Самарќанд овард ва баъдан ба ќатл расонид. 
Дар тўли солњои 1381–1383 Темурланг чањор маротиба аз 
Самарќанд ба Хуросон лашкар кашид.  

Дар њамон соле, ки Темурланг ба Њирот мехост лашкар 
кашад, аз Алибеки Љониќурбонї – њокими Калот ва Тўс хоњиш 
кард, ки дар гирифтани Њирот ба ў ёрї дињад. Аммо Алибеки 
Љониќурбонї ин хоњиши Темурлангро рад кард. Баъд аз 
гирифтани Њирот Темурланг ба тарафи сарзамини Љониќурбонї 
лашкар кашид. Пас аз муњосираи тўлонї Алибеки Љониќурбонї 
ба Темурланг таслим шуд. Темурланг ўро ба Мовароуннањр 
фиристод ва каме баъд аз он дастур дод, то Алибеки 
Љониќурбониро ба ќатл расонанд.  

Њангоме ки Темурланг вориди Нишопур шуд, Хоља Алии 
Муайид–саркардаи Сарбадорони Сабзавор ба пешвози ў 
баромад ва ба вай пайваст. Темурланг ўро дар маќоми њокими 
Сабзавор дубора тасдиќ кард. Хоља Алї то поёни умри худ ба 
Темурланг вафодор буд. Ў дар лашкаркашии Темурланг ба 
Луристон дар соли 1386 иштирок намуда, бар асари захме, ки 
дар он љанг гирифт, вафот кард. 

Тасарруфи Хуросон аз љониби Темурланг. Темурланг тайи 
лашкаркашињои минбаъдааш ба Хуросон Ќандањору Балхро 
гирифт ва пас аз он Пушанг ба дасти ў афтод, Исфароин ба хок 
яксон шуд ва Систон мавриди ѓорати лашкари Темурланг ќарор 
гирифт. Дар љараёни ин лашкаркашињо ба саркўбии Амир Валї 
фармонравои туркманони Љузљон шитофт ва ўро ба итоати худ 
даровард. Соли 1383 ваќте боз ба Њирот лашкар кашид, мардуми 
он ба дифоъ бархостанд ва дар он љо аввалин калламанорањоро 
аз сари шўришиёни кушташуда баланд кард. Дар тамоми ин 
муддат њар шањреро, ки аз Хуросон ишѓол мекард, ба дунболаш 
љўйи хуни сокинони он диёр равона мегашт. Темурланг бо ин 
аъмоли худ фољиаи њуљуми Чингизро такрор кард. Ин бор 
вайронгар ва хунхори Хуросон дигар бутпараст набуда, балки 
фармонравои мусулмон буд. 
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Дар фосилаи ин њуљумњо, ки Темурланг байни Хуросон ва 
Мовароуннањр дар њаракат буд, ба ноњияњои Кошѓар ва Дашти 
Ќипчоќ низ тохтутоз кардааст. Њокими Кошѓар амир 
Ќамариддини Дуѓлотро ба Дашти Ќипчоќ [сањроњои байни 
Уралу Сибир, сарзаминњои байни бањри Хоразму (Арал) бањри 
Хазар (Каспий) ва поёноби Сирдарё] ронда, баъди ѓалаба бар 
хонњои Дашти Ќипчоќ яке аз хонзодањои муѓулии он љойро бо 
номи Тухтамиш, ки худро аз хонадони Ботухон медонист, ба 
сари њокимият овард. 

 
Сарчашма: 

Мирхонд дар бораи муњосираи ќалъаи Њиндувон ва маѓлубияти 
амир Њусайн чунин маълумот медињад: «Ва рўзи дигар… љавонони 
љонибайн рўй ба майдон нињода, даст ба тиру теѓ кушоданд ва баъд аз 
ситезу овези (љангу љидоли) бањодурони амир Њусайн аз ѓояти бухлу 
имсок (бахилї ва хасисї), ки бар табиати ў ѓолиб буд ва ќуввати он 
надошт, ки зару сим виќояи (њимояи) љони ширин созад… Амир 
Њусайн аз камоли хавфу њарос дари дарвоза бибаст ва њазрати 
соњибќирони зафарќарин (Темурланг) кас пеши ў фиристод, ки агар 
љон мехоњї, давон аз ќалъа берун ой. Ва ба ќадам атрофу љавониб 
баста дид ва аз пасу пеш селоби балои ано (машаќќат) ба њам пайваста, 
даст дар домани тазарруъ ва истимон (зориву талаби амон) зада, 
писари бузурги худро бо љавоне, ки ихтиёр карда буд, пеши њазрати 
соњибќирон (Темурланг) равон сохта, гуфт: «дар маќоми инќиёду 
изъонам (итоату мутеиятам) ва љуз мутобаату мутоваат (тобеияту 
фармонбардорї) чорае намедонам». 

Ва мутаоќиби дигареро фиристода, пайѓом дод, ки «офтоби 
давлати ман ба њадди уфул (фурў рафтан) расида ва кавкаби иќболи 
ман аз хонаи иззу (иззату) бурљи шараф ба дараљаи њубут (фурудої) ва 
манзилу бол интиќол карда, дархост аз ту, ки саодат ва фирўзии 
њаминон дорї. Њамин аст, ки бар љони ман бибахшої ва роњ бар ман 
бикушої, то аз ин тангнои (сахтию фишори) мењнат ва машаќќат берун 
омада, рўй ба Каъбаи муаззама нињам ва зиёрати Байтуллоњ ба љой 
оварда, аз љароиму осоми (хатоњои) забон ба эътизору истиѓфор 
(узрхоњиву бахшиши гуноњњо) кушоям….Ва њазрати соњибќирон… 
ќарор бар он ёфт, ки рўзи дигар ба саломат берун омада, ба њар љо ки 
хоњад, биравад». 

Мирхонд. Таърихи равзат-ус-сафо, љ.6, Тењрон, 1380 њ.ш, сањ. 
4618-4619. 
 

Хондамир дар бораи Алибеки Љониќурбониро бахшидани 
Темурланг чунин маълумот медињад: «Шайх Алї Бањодур дар он айём, 
ки дар ќалъаи Ќањќања нишаста буд, шабе хаёл намуд, ки ба ќадами 
эњтиёл (макру њила) худро дар ќалъаи Калот андозад. Бо тоифае аз 
навкарони хосса пиёда ба кўњи баланд баромад ва… сабоњ (ваќти субњ) 
далерони Љониќурбонї хабар ёфта, бар сари Шайх Бањодур тохтанд ва 
ўро гирифта, назди Алибек бурданд. Ва амир Алибек шайх Алї 
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Бањодурро таъзим ва эњтироми тамом намуд ва хиргоње (хаймае) ба 
такаллуфи наздик ба висоќи (манзили) хеш барои ў насб (љойгир) 
кард... Забони тазарруъ (илтиљо) бикшод, ки хуни маро аз 
соњибќирон… дармебояд хост. Амир Шайх Алї ин маъниро ќабул 
намуд ва… нузули амир Темури Курагон гашт. Амир Шайх Алї ба 
мулозамат (хизматгузорї) шитофта, кайфияти изтирори (парешонии) 
Алибек ва иттибоъ (пайравї кардан) ба арз расонид ва гуноњони 
эшонро авф талабид. соњибќирон… љаримаи Љониќурбониёнро 
бахшид ва амир Алибек ба хидмат шитофт ва бештар аз пештар 
тарбият ва эъзозу (иззату) њурмат ёфт… ўро бо тамоми элу улуси 
Љониќурбонї ба Самарќанд кўчонанд. Ва ба нафсу нафис мутаваљљењи 
Мовароуннањр гашта, малик Ѓиёсиддин Пиралиро бо авлод њамроњ 
барад». 

Хондамир. Таърихи њабиб-ус-сияр, Тењрон, 1380 њ.ш , сањ., 433. 
 

Санањои муњим: 
 1370 (10 апрел) – соњиби тахт эълон шудани Темурланг 
1370 – хони Мовароуннањр таъйин гардидани Сиюрѓитмиш  
1380 – Хоразмро тобеъ гардондани Темурланг  
1381(март) – њамлаи Темурланг ба Њирот 
1383 – њамлаи дубораи Темурланг ба Њирот 
1383 – сохтани аввалин калламанорањо дар Њирот  
     

Савол ва супоришњо: 
1) Чаро унвони хонї ба номи Темурланг илова нагардид? 2) 

Барои чї ба Темурланг лаќаби Курагон доданд? 3) Чаро Темурланг яке 
аз хонњои маъруфнабудаи чингизиро хони Мовароуннањр эълон кард? 
4) Дар бораи лашкаркашии Темурланг ба Хоразм наќл кунед. 5) 
Сабаби ба Њирот лашкар кашидани Темурланг аз чї иборат буд? 6) 
Лашкаркашињои Темурланг ба Хуросон ва хунхории ўро наќл кунед. 7) 
§§ 3 ва 4-ро такрор намоед. 

 
 
 § 7. ОЃОЗИ ЛАШКАРКАШИЊОИ ТЕМУРЛАНГ 

 

Њуљуми сесолаи Темурланг. Соли 1386 Темурланг њуљуми 
худро, ки дар таърих бо номи њуљуми сесола маъруф аст, оѓоз 
кард. Ў аз тариќи Хуросон ба љониби Рай ва Мозандарон 
лашкар кашид. Њадафи ў аз ин лашкаркашї гирифтани Баѓдод 
аз дасти султон Ањмади Љалоир буд. Темурланг саъй кард нахуст 
Луристон ва Озарбойљонро ишѓол кунад ва дар ин мубориза 
Малик Иззиддини Лур – њокими Луристонро дар Хуррамобод 
маѓлуб карда, асири худ сохт. Хуррамобод ва Буруљардро 
вайрон карда, ба тарафи Озарбойљон њаракат кард. Дар роњи 
Озарбойљон шањрњои Султония ва Табрезро аз дасти султон 
Ањмади Љалоир гирифт ва Гурљистону Арманистонро таќрибан 
бе њељ мубориза ба даст овард. Бо Ќароюсуфи Туркман, ки 
љонибдори султон Ањмади Љалоир буд, Темурланг дар Диёрбакр 
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љангид ва Ќароюсуф дар муќобили сипоњи Темурланг тоб 
наоварда, фирор кард. Диёрбакр арсаи ѓорат ва вайронии 
сарбозони Темурланг гардид. Баъд аз ин Темурланг барои 
танбењи Зайнулобидини Оли Музаффар – њокими Форс, ки аз 
ќабули фармонравої ба ў сарпечї карда буд, ба тарафи Шероз 
лашкар кашид. Бояд гуфт, ки Шоњ Шуљоъ Оли Музаффар – 
њокими пештараи Форс дар поёни умри худ бо номае ба 
Темурланг мурољиат карда, изњор дошта буд, ки писараш – 
Зайнулобидин, ки ба љойи ў ба тахт менишинад, аз ў итоат хоњад 
кард. Аммо Зайнулобидин ба ин номаи падар эътиное накарда, 
фиристодаи Темурлангро, ки ба Шероз омада буд, иљозати 
бозгашт надод. Дар роњи Форс, ки аз тариќи Њамадон ва 
Исфањон мегузашт, Темурланг ин шањрњоро ишѓол кард ва 
андози вазнине барои сипоњиёнаш аз мардуми ин шањрњо 
ситонид. Мардуми Исфањон аз ин љабри Темурланг ба шўр 
омада, дар моњи декабри соли 1387 сар ба ќиём бардошта, 
теъдоде аз сарбозони Темурлангро ба њалокат расониданд. Ин 
шўриши хурд, ки ба ќиёми мардумї табдил ёфта буд, дарвоќеъ 
Темурлангро сахт тарсонд. Вуќўи њамчунин њодисаро Темурланг 
интизор надошт ва чун аз пойгоњи худ – Самарќанд дур шуда 
буд, ин муќовимати мардум њастии онњоро тањдид ба њалокат 
мекард. Бинобар ин, Темурланг дар фурў нишонидани ин шўриш 
аз њељ гуна аъмоли ѓайрибашарї даст накашид. Интиќоми 
Темурланг аз сокинони Исфањон на танњо вањшатнок, балки 
вањшиёна буд. Темурланг њукми ќатли оми мардуми Исфањонро 
дод, ки 70 њазор тан дар он воќеа ба ќатл расид. Ба дастури 
Темурланг аз сарони ин кушташудагон калламанорањо сохтанд. 
Таърихнигори њамзамони Темурланг Ибни Арабшоњ менависад, 
ки бузургони шањри Исфањон ба хотири дар дили Темурланг 
рањм андохтан то ки ќатли мардумро бас кунад, иддае аз 
кўдаконро, ки ятим монда буданд, дар яке гузарњои шањр, ки 
бояд Темурланг аз он љо мегузашт, гузоштанд. Темурланг 
њангоме ки бо гурўњи кўдакон рў ба рў шуд, ба онњо таваљљуњ 
накарда, њамроњи сарбозонаш роњашро идома дод. Ин кўдакон 
дар зери пойи аспон монда, њалок гардиданд. 

Бо ин ќатли ом Темурланг дар дили мардуми Шероз тарс 
афканда буд. Њокими Форс Зайнулобидин ба љониби Баѓдод 
фирор кард, то дар даргоњи султон Ањмади Љалоир пинњон 
шавад. Аммо дар байни роњ дар наздикии Шуштар 
Зайнулобидин ба дасти писари амакаш Шоњ Мансур асир афтод 
ва дар ќалъаи Салосил ба њабс гирифта шуд. Соли 1387 Шероз 
таслими Темурланг шуд. Њарчанд ин шањр аз вайронкорї ва 
кушторњои Темурланг эмин монда бошад њам, аммо мардуми 
Шероз ба Темурланг хирољи зиёде дода, хонахароб шуданд.  
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Тасвири калламанора. Амали рассом В.В. Верешагин 

 

Темурланг вилояти Форсро байни султон Ањмад – 
бародари Зайнулобидин, ки њокими Кирмон буд ва Шоњ Яњё – 
писари амакаш, ки њокими Язд буд ва ба Темурланг итоат 
мекарданд, таќсим кард. Бо шунидани хабари шўришњое, ки дар 
Хоразм ва Дашти Ќипчоќ рўй доданд, Темурланг саросема 
вилояти Форсро тарк гуфта, ба Мовароуннањр баргашт. 

Ба њар њол лашкаркашии сесолаи Темурланг нотамом 
монд, зеро њокими Форс – Зайнулобидин ба асорати Темурланг 
наафтод ва муњимтар аз њама Баѓдодро ба даст наовард. 

Њуљуми панљсолаи Темурланг. Тобистони соли 1392 
Темурланг сеюмин њуљуми худро, ки дар сањифањои таърихи ин 
давр аз љониби таърихнигорон бо номи њуљуми панљсола зикр 
шудааст, оѓоз кард. Дар ин лашкаркашї ўро писаронаш– 
Умаршайх ва Мироншоњ, наберааш – Пирмуњаммад (писари 
Љањонгир) њамроњї мекарданд. Бањонаи ин лашкаркашї саркўб 
кардани шўришњо дар Мозандарон, танбењ намудани Оли 
Музаффари Форс ва њадафи асосї ба даст овардани Баѓдод буд. 
Дар Мозандарон Сайид Камолиддини Маръаширо, ки ба 
истиќлол расида буд, Темурланг саркўб кард ва ўро ба асорат 
гирифта, аз тариќи киштї ба Хоразми вайрона фиристонд. 
Чанде дар Мозандарон монд ва дар моњи декабри соли 1392 
барои танбењ додани Оли Музаффар аз тариќи Рай ба Буруљард 
ва аз он љо ба Дизфулу Шуштар омад. Темурланг ба таъќиби 
шоњ Мансури Оли Музаффар, ки тамоми Музаффариёнро бар 
зидди ў ба мухолифат бархезонида буд, оѓоз кард. Шоњ Мансур 
бо андак сипоњи вафодори худ дар Рай бо Темурланг ба љанг 
бархост ва љасорату шањомати фавќулодаи ў боис шуд, ки дар ин 



 

31 

љо ба Темурланг зарба занад, аммо худи ў захмї гардида, ба 
дасти сипоњиёни Темурланг асир афтод ва кушта шуд. Дар моњи 
майи соли 1393 Темурланг дигар шоњзодагони Оли Музаффарро, 
ки ба мухолифати ў бархоста буданд, аз миён бардошт. 
Њокимияти вилояти Форсро ба писари худ Умаршайх вогузор 
карда, ба љониби Баѓдод бар зидди султон Ањмади Љалоир 
лашкар кашид. Дар моњи августи соли 1393 Темурланг тахтгоњи 
деринаи Аббосиён – Баѓдодро таќрибан бидуни љанг фатњ кард. 
Султон Ањмади Љалоир Баѓдодро рањо карда, ба љониби Шому 
Миср фирор намуд. 

Темурланг чанд муддат дар Баѓдод монда, ба лашкаркашї 
ба тарафи Шому Миср тайёрї медид. Дар ин муддат, яъне дар 
моњи январи соли 1394, писари Темурланг – Умаршайх, ки аз 
Форс ба дидорбинии падар меомад, дар наздикии Баѓдод аз 
љониби мардуми мањаллї кушта мешавад ва Темурлангро ба 
шиддат мотамзада мекунад.  

Њукумати Форсро Темурланг ба наберааш – 
Пирмуњаммади Љањонгир вогузошта, барои тасхири ноњияњои 
шимоли Байнаннањрайн ба он љониб њаракат кард ва дар 
Тикрит, ки паноњгоњи роњзанони курду араб буд, калламанорањо 
барпо сохт. Чун аз лашкаркашии Тухтамишхон ба ноњияњои 
Арон ва Дарбанди Ќафќоз огањї ёфт, рў ба тарафи Ќафќоз кард. 
Арманистону Гурљистонро дубора фатњ намуд ва дар Ќафќоз 
Тухтамишхонро шикасти сахт дод. Ба таъќиби Тухтамишхон аз 
вилоятњои Черкес убур карда, дар соњили дарёи Волга бори 
дигар ба Тухтамишхон зарба зад ва лашкари ўро пароканда 
сохт. Аз ин љо ба дохили хоки Русия ба тохтутоз пардохта, 
шањри Маскавро гирифта, дар ин љо ѓорату куштор намуд. 
Шањрњои Сарой ва Аштархон (Астрахан) низ мавриди ѓорат ва 
харобкорињои Темурланг ќарор гирифтанд. Темурланг дар 
бозгашт ба Озарбойљон чанде ваќти худро барои хомўш кардани 
ошўбњо сарф карда, њукумати Озарбойљон ва вилоятњои ѓарбии 
Эронро ба писараш–Мироншоњ ва Хуросону ноњияњои шарќиро 
ба писари дигараш – Шоњрух вогузошта, билохира, баъд аз панљ 
соли љангњои хунин ба Мовароуннањр боз гашт. 

Њосили сеюмин њуљуми Темурланг низ мисли 
лашкаркашињои пештарааш ба љуз аз ба даст овардани 
ѓаниматњо, куштори инсонњои бегуноњ ва харобии кишварњо аз 
чизи дигаре иборат набуд ва ин њамаро ў навъе аз рисолат ва 
маъмурияти илоњии худ медонист. 

Забти Њиндустон ва ќатли сад њазор асир. Темурланг дар 
тўли се њуљуми худ сарзаминњои мусулмоннишинро хароб карда, 
ќатлу куштор менамуд. Ин бор њуљуми худро ба Њиндустон, ки 
дар моњи марти соли 1398 оѓоз карда буд, «ѓазавот зидди куффор 
номид», дар њоле ки подшоњи он замони Њиндустон султон 
Мањмуди Туѓлуќї низ мусулмон буд ва дар Дењлї фармонравої 
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мекард. Темурланг Панљоб ва Мултонро ишѓол карда, дар моњи 
декабри соли 1398 дар наздикии Дењлї сипоњи султон Мањмуди 
Туѓлуќиро маѓлуб намуд. Тибќи хабари муаллифи «Таърихи 
равзат-ус-сафо» Мирхонд ќабл аз вуруд ба Дењлї Темурланг аз 
тарси шўриши эњтимолии 100 њазор њиндуи дар роњ асир афтода, 
фармон медињад, ки онњоро ба ќатл расонанд. Ин њодиса 17 
декабри соли 1398 дар соњили дарёи Љамаи наздики Панипат ба 
вуќўъ пайваст. 

Ба њангоми воридшавї ба Дењлї сипоњиёни Темурланг 
фармон гирифтанд, то мардуми Дењлиро ќатли ом намояд, ки 
дар натиља 80 њазор нафар аз сокинони шањр кушта шуданд. Дар 
ин куштор на танњо њиндуњо, балки мусулмонони шањр њам ба 
њалокат расиданд. Бисёре аз њиндуњо барои он ки худ ва аъзои 
хонаводааш ба дасти туркон наафтанд, худро бо аъзои хонавода 
ва тамоми молу амволи хеш оташ заданд. Султон Мањмуди 
Туѓлуќї ба ноњияњои шарќии Њиндустон фирор кард ва 
Темурланг ўро дунболагирї карда, ноњияњои атрофи дарёи 
Гангро ѓорату вайрон намуд. Ў ќаламрави шоњони Туѓлуќиро 
байни сардорони лашкари худ, ки омодаи њифз ва идораи он 
набуданд, таќсим карда, бо ѓаниматњои бисёре Њиндустонро 
тарк кард. Дар муддати панљ моњу њабдањ рўзе, ки Темурланг 
дар Њиндустон буд, ба љуз аз ѓорату куштори мардуми бегуноњ 
ва вайронии ин сарзамини афсонавї чизе аз худ ба љой намонд. 
Ин лашкаркашї, ки чањордањ моњ тўл кашид, Њиндустонро ба 
ќаламрави фармонравоии Темурланг низ дохил накард. 

Њуљуми њафтсолаи Темурланг. Њангоме ки дар Њиндустон 
Темурланг ба ѓорату куштор машѓул буд, ба ў аз нооромињо ва 
ошуфтагии авзои Эрон, бахусус Озарбойљон, ки писараш 
Мироншоњ дар он љо њукумат мекард, хабар расониданд. 
Мувофиќи ахбори сарчашмањои таърихї Мироншоњ бар зидди 
Темурланг изњори мухолифат мекунад. Изњори мухолифат 
кардани Мироншоњ дар номае, ки навишта ба Њиндустон ба 
падараш мефиристад, баён шудааст. Мироншоњ дар ин нома 
адабро нигоњ надошта, Темурлангро мазаммату тањќир 
менамояд. Ин сабаб шуд, ки Темурланг Њиндустонро ба зудї 
тарк намуда, ба Самарќанд биёяд. Њамчуноне ки сарчашмањои 
таърихї хабар медињанд, бар асари афтодан аз болои асп маѓзи 
сари Мироншоњ осеб мебинад ва ўро дучори парешонии њавос 
мекунад. Дар натиљаи ин беморї Мироншоњ ба корњои 
ношоистае даст зада, иддае аз шахсиятњои маъруфро ба ќатл 
расонида, хазинаро бо айшу нўш холї мекунад. Девонагии 
Мироншоњ то ба љое расида буд, ки фармон медињад ќабри Хоља 
Рашидуддини Фазлуллоњро, ки пешвои тариќати њуруфия буд, 
кушоянд ва боќимондаи љасади ўро дар ќабристони яњудон дафн 
намоянд. 
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Бо шунидани хабари лашкаркашии Темурланг ба 
Озарбойљон, Мироншоњ ба урдуи ў меояд. Темурланг њайатеро 
пешакї ба Табрез–маркази идории Мироншоњ фиристод, то 
корњои ўро тафтиш кунанд. Дар натиљаи тафтиш зердастони 
Мироншоњ, ки бе фармони ў њељ кореро анљом намедоданд, 
гунањгори асосї дониста шуданд. Мувофиќи хабари Мирхонд бо 
фармони Темурланг ширкаткунандагони маљлисњои Мироншоњ: 
олими маъруф Мавлоно Муњаммади Кўњистонї, мусиќидонони 
бузург Устод Ќутбуддини Нойї, Њабиби Удї ва Абдулмуъмини 
Гўянда ба ќатл расонда шуданд. Шоири маъруфи тољик Камоли 
Хуљандї низ мавриди ѓазаби Темурланг ќарор гирифт ва дастур 
дод шоирро ба мавзеи Валиёнкўњи Табрез табъид намоянд. 

Темурланг бо ќатли олимону њунармандон, ки гуноње 
надоштанд, мардумро бовар мекунонид, ки воќеан њам барои 
љазо додани Мироншоњ омадааст. Ў Мироншоњро аз њукумати 
Озарбойљон барканор карда, ба љойи ў писари Мироншоњ– 
мирзо Абўбакрро таъйин мекунад. Бо вуљуди ин ки 
Мироншоњро аз вазифа барканор намуд, ба гуфтаи Мирхонд, 
баъд аз ин низ Мироншоњ «дар маќоми салтанат бар маљмўи 
шоњзодагон муќаддам менишаст». 

Шоњрух писари дигари Темурланг, ки аз љониби падар 
њокими Хуросон таъйин шуда буд, дар ин њуљум ба сипоњи 
Темурланг пайваст. Ин лашкаркашии Темурланг њарчанд панљ 
сол тўл кашида бошад њам, аммо он бо номи «њуљуми њафтсола» 
маъруф аст. Дар моњи сентябри соли 1399 Темурланг нахустин 
зарбаро ба Гурљистон, ки мардумаш даст ба ошўб зада буданд, 
ворид кард. Темурланг ба зимистони сарду пурбарф, ки дар 
асари он лашкараш талафоти зиёд дида буд, нигоњ накарда, аз 
роњи Ќарабоѓ ба љониби Гурљистон њаракат кард. Дар тайи роњ 
Темурланг њар куљое, ки калисо медид, вайрон намуда, 
шўришиёни гурљиро, ки аз бими ў дар кўњњо паноњ бурда буданд, 
таъќиб карда, ќалъањо ва сангарњои онњоро дарњам мешикаст. 
Пешрафт дар Гурљистон ўро ба сарњади давлати Усмонии 
Туркия расонида буд. Ин замон султони Туркия Илдирим 
Боязид буд, ки бо лашкаркашї ва ѓалабањои худ Аврупоро ба 
ларза оварда, бар Осиёи Хурд фармонравої мекард. Ду раќиб, 
ки њар ду маѓрур, берањм ва ѓоратгар буданд, дар муќобили 
њамдигар ќарор гирифтанд. Темурланг Арзрум ва Арзинљонро, 
ки дар ќаламрави Боязид буданд, ѓорат карда, ба љониби Севос 
њаракат намуд. Мардуми Севос ба муќовимат бархостанд, аммо 
дар моњи августи соли 1400 Севос аз љониби Темурланг фатњ 
шуд. Бар хилофи одате, ки дар љангњои дигараш дошт, 
Темурланг асирони мусулмонро, ки аз сипоњи Боязид гирифта 
буд, афв намуд. Ин ба он сабаб буд, ки ў намехост дар аќибгоњи 
худ аз љониби мусулмонони ин љо тањдид шавад, аммо чањор 
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њазор арманиро, ки њамроњи мусулмонон ба дифоъи Севос 
бархоста буданд, зинда ба гўр кард.  

Темурланг барои љанг бо султон Боязид бањона мељуст. 
Бинобар ин, аз ў дархост кард, то султон Ањмади Љалоир ва 
Ќароюсуфи Туркманро, ки назди Боязид паноњ љуста буданд, ба 
ў таслим кунад. Аммо Боязид ин дархости Темурлангро ќабул 
накард. Фазои љанг бо султони Усмонї барои Темурланг 
фароњам омад.  

Темурланг нахуст яке аз шарикон ва њампаймонњои 
Боязид – султони Миср Малик Носирро хост аз байн бибарад ва 
ба ин маќсад ба љониби Шом–ба ќаламрави султони Миср ворид 
гашта, дар моњи октябри соли 1400 Њалабро гирифт. Муддати се 
рўз Њалаб арсаи ѓорати лашкари Темурланг гашт ва ѓаниматњое, 
ки аз ин љанг ба даст овард, бо корвоне ба Самарќанд фиристод. 
Дар наздикии Димишќ як тан аз фидоиёни исмоилия бо 
мусоидати султони Миср суиќасде ба Темурланг кард, аммо ин 
суиќасд бемуваффаќият анљомида, он шахс дастгир ва ба ќатл 
расид. 

Султони Миср натавонист, ки ба лашкари Темурланг 
муќовимат намояд ва аз Шом ба Миср фирор кард. Темурланг 
Димишќро забт кард. Дере нагузашта мардуми ин шањр бар 
зидди ў шўриш бардоштанд. Темурланг ин шўришро берањмона 
пахш карда, дубора Димишќро фатњ намуд ва дар масљиди 
љомеи он ба номи худ хутба хонд. 

Темурланг аз Шом бори дигар ба љониби Баѓдод лашкар 
кашид. Мардуми Баѓдод бар зидди лашкари Темурланг 
мубориза бурданд, ки дар асари ин мубориза теъдоди зиёде аз 
тарафдорони ў кушта шуданд. Аммо ба ин нигоњ накарда, 
Темурланг љангро идома дода, дар моњи июни соли 1401 
Баѓдодро муњосира кард. Муњофизони Баѓдод њудуди як моњ 
муќовимат карданд. Нињоят, 9 июли соли 1401 Темурланг 
Баѓдодро фатњ намуда, њукми ќатли ом дод. Дар натиља беш аз 
чил њазор аз сокинони Баѓдод кушта шуданд. Њокимияти шањри 
Баѓдодро ба наберааш Абўбакр – писари Мироншоњ супорида, 
Темурланг ба љониби Гурљистон њаракат кард ва зимистони он 
солро дар Ќарабоѓ сипарї намуд. 

Дар муддате, ки Темурланг дар Гурљистону Ќарабоѓ буд, 
Ќароюсуфи Туркман ба љониби Баѓдод лашкар кашид ва хост ин 
шањрро аз дасти набераи Темурланг – Абўбакр бигирад. Аммо 
Абўбакр дар љанги назди Баѓдод Ќароюсуфро шикаст дод ва ў 
ба назди Боязид гурехт. Султон Ањмади Љалоир бошад, дар 
назди султони Миср Малик Носир ќарор дошт. 

Темурланг ба султони Усмонї – Боязид номаи тањдидомез 
навишта, боз султон Ањмади Љалоир ва Ќароюсуфи Туркманро 
талаб кард. Султон Боязид, ки баъд аз ѓалабањо дар Аврупо ва 
Осиёи Хурд хеле маѓрур шуда буд, Темурлангро дар номаи 
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љавобї дашном дода, талаби ўро рад кард, ки дар натиља љанг 
байни онњо ногузир шуд. Дар моњи июли соли 1402 дар шимолу 
шарќии Анќара байни лашкари султон Боязид ва Темурланг 
љанг оѓоз шуд. Лашкари Боязид бо вуљуди гармои сахт ва беобї 
диловарона бо душман љангид, аммо дар ин мубориза султон 
Боязид шикаст хўрда, асир афтод. Таърихнигори њамзамони 
Темурланг Ибни Арабшоњ дар китоби худ «Аљойиб-ул-маќдур 
фї ахбори Темур» менависад, ки Темурланг Илдирим Боязидро 
дар ќафаси оњанине мањбус карда буд ва њар куљое, ки мерафт, 
њамроњи худ мебурд. Ба ин тањќири Темурланг Боязид тоќат 
накарда, дар моњи феврали соли 1403 дар наздикии Оќшањр 
вафот кард. Сабабњои шикасти султони Усмонї – Боязид он буд, 
ки дар муддати њуљуми Темурланг ба Гурљистон ва Баѓдод ў 
лашкари худро бо љанги Темурланг омода накарда, бештари 
ваќти худро ба шикору истироњат мегузаронид. Илова бар ин, 
Боязид баъзе амирони худро, ки аз ночорї дар наздикии 
Анатолия ба Темурланг таслим шуда буданд, бо иѓвои 
Ќароюсуфи Туркман танбењ дод. Ба ин сабаб ќисме аз лашкари 
Боязид аз ў ранљиданд ва дар љанги Темурланг мубориза 
накарданд. 

Султони Миср – Малик Носир аз шикасти Боязид ба њарос 
афтод. Барои он ки ба боварии Темурланг дарояд, ў султон 
Ањмади Љалоир ва Ќароюсуфи Туркманро, ки дар сарзаминаш 
паноњ бурда буданд, ба њабс гирифт. Ин султон барои пешгирї 
кардани лашкаркашии Темурланг ба Миср, назди ў сафири 
махсуси худро фиристод ва ба воситаи сафир хабари тобеъ 
будани худро ба Темурланг расонид. Бо ин амал султони Миср 
сарзамини худро аз вайронї ва харобкорињои Темурланг наљот 
дод. 

Темурланг њанўз аз Осиёи Хурд берун нарафта буд, ки 
хабари марги наберааш Муњаммад султон (писари Љањонгир), ки 
ўро Темурланг валиањди худ мехонд, ба ў мерасад. Муњаммад 
султон 13 марти соли 1403 дар синни 19-солагї вафот мекунад. 
Дар њамин айём хони муѓул – султон Мањмудхон, ки Темурланг 
ба риоя ва пайравї аз расми замони худ баъди марги падараш – 
Сиюрѓитмиш ўро дар соли 1388 хони Мовароуннањр интихоб 
карда буд, вафот мекунад. Темурланг дар замони зинда будани 
султон Мањмудхон расман ягона амири бузурги Мовароуннањр 
ба њисоб мерафт ва аз номи ин хон љангњои берањмона мебурд. 
Султон Мањмудхон дар лашкаркашињои Темурланг иштирок 
карда, њатто соли 1402 дар набарди назди Анќара султон 
Боязиди Усмониро ба асорат гирифт. Баъд аз вафоти султон 
Мањмудхон дигар аз байни хонњои муѓул касеро фармонраво 
интихоб накарда, Темурланг худ њокими мутлаќи сарзаминњои 
забткардааш гардида, амр дод, то дар масљидњо хутбаро ба номи 
ў хонанд ва сиккањо ба номаш бароранд. 
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Темурланг дар моњи апрели соли 1404 вориди Султония 
шуда, аз тариќи Хуросон Љайњунро убур карда, ба Самарќанд 
боз гашт.  

 

Сарчашма: 
Маълумоти Мирхонд дар бораи њуљуми Темурланг ба 

Озарбойљон чунин аст: «Билљумла… ин ањвол ба самъи њазрати 
соњибќирон (Темурланг)… расид, ки султон Ањмади Љалоир лашкарњо 
љамъ оварда, аз Баѓдод ба Табрез омадааст. Ва он њазрат амирзода 
Мироншоњро бо тоифае аз умарои номдорони даргоњ ба расми 
манќалой фиристод ва шайх Алї Бањодурро дар Оѓруќ гузошта, худ 
низ равон шуд. Султон Ањмад хабари таваљљуњи лашкари фирўзасар 
шунида ва калимаи ал-фирору фи ваќтињи зафарун (фирор дар ваќташ 
зафар аст) бар забон ронда, ба љониби Баѓдод шитофт. Ва њазрати 
соњибќирон (Темурланг)… амир Њољї Сайфиддинро бори дигар бо 
умаро ва бањодурон ба такомишї (дунболагирї) равон фармуд. 

Ва чун эшон ба султон Ањмад расиданд, хидматашро эњмол ва 
асќол (бепарвої ва вазнинї) гузошта, љон аз он варта берун бурд. Ва 
Илёсхоља писари амир шайх Алї Бањодур бо маъдуде чанд (якчанд 
нафар) аз аќиб рафта, дар мавзеи Намакзор султон Ањмадро дарёфт ва 
бо ў гурўњи анбўњ буд. Њарбе саъб (шадид) рўй намуд ва Илёсхољаро 
захми гарон расида, султон Ањмад аз он мањлака (хатар) халос ёфта, 
дар рафтор бо боди сабо њаминонї намуда ва љароњати Илёсхоља ба 
суулмизољ мунљар шуда (анљом ёфта), зањмати фаровон кашид…. ва 
дар пояш андак нуќсоне боќї монд.  

Ва дар он юриш дар Нахљувон хунрезиши азим воќеъ шуд ва 
мардуми бисёр арзаи талаф гаштанд, аз он љумла, Ќиморї иноќ 
миќдори 500 кас ба коњдуд њалок сохт ва тару хушки он вилоят ба 
оташи интиќом бисўхт. Ва мамолики Озарбойљон дар тањти тасарруфи 
бандагони соњибќирон (Темурланг)… омада, он њазрат ба њаволии 
(гирду атрофи) Ѓозон нузул фармуда, акобиру ашроф ва содоту уламои 
Табрез мубодарат (кўшиш) ба хидмат намуда, саодати дастбўсї 
дарёфтанд ва ба муљиби (мувофиќи) фармон моли амонї бар арбоби он 
вилоят њавола рафта, дар андак замоне ба вусул пайваст (яъне ба 
маќсад расид)». 

Мирхонд. Таърихи равзат-ус-сафо, љ.6, Тењрон, 1380 њ.ш., сањ. 
4706-4707. 
 

Мувофиќи маълумоти Ибни Арабшоњ, њангоми дар Њиндустон 
будани Темурланг Мироншоњ ба ў мактуб навишта, мухолифати худро 
ба Темурланг изњор менамояд ва мазмуни он мактуб чунин аст: 
«Њамоно дарозии даврони зиндагї ва шикастагї ва нотавонї љисми 
турост ва ночиз намуда ва аз анљоми маросими раёсат ва иљрои умури 
сиёсат бидоштааст. Пас шоистатар он ки роњи ибодат ва бандагї 
гузинї (интихоб намої) ва дар гўшаи узлати парњезгорї нишинї, то 
замонат сар ояд (яъне ба охир расад). Фарзандон ва наводагони ту 
тавонанд, ки амри раиятро риоят ва кори лашкару кишварро кифоят 
(бас) кунанд. 
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Туро, ки нишони марг дар чењра падид аст, ба кори салтанат чї 
кор аст? Агарат чашми биност, ки тавонад нек аз бад њар чиз шинохт, 
яке бояд аз кори ин љањон бо мар саройи дигар пардохт… 

Магар надонї, ки даври зиндагиро поён аст ва гўр охирин 
манзили њар корвон? 

…Ту бар њама љањониён чира (ѓолиб) шудї ва азл (дур) кардї, 
аммо аз дини Худо густурдаї, аммо бисоти ѓорату яѓмо барангехтаї, 
аммо оташи љавру фасод ва фурўрехтї асоси кинаву бедод. 

Ту агар бар осмонњо бар шавї (боло равї) хештан ба пойгоњи 
Фиръавн нарасонї ва агар пояи кохњо ба зирва (ќулла)-и кўњњо гузорї, 
яке чун бињишти Шаддод сохтан натавонї. 

Пас боре бад-ин мардумон бингар, ки бар љањон дасти тасаллут 
(њокимият) кушуданд ва нањйњо (манъ) карданд ва амрњо фармуданд ва 
саранљом даргузаштанду бирафтанд ва роњи саркашону гунањкорон 
дар пеш гирифтанд. 

Пас бењтар он ки корњо ба кордон супорї ва хона ба хонаи Худо 
во гузорї ва фармони Худо ва расул ва онон, ки ба дини вай 
даромадаанд, пазирї (ќабул кунї), вагарна ту низ дар шумори он касон 
дарої, ки рўйи замин ба ѓалабаву ќањр гирифтанд ва бедод 
барошуфтанд…» 

Ибни Арабшоњ. Зиндагии шигифтовари Темур (Аљойиб-ул-маќдур 
фї ахбори Темур). Тарљума ба форсї Муњаммад Алии Наљотї, Тењрон, 
2536 шоњаншоњї, сањ. 105 – 109. 

 

Санањои муњим: 
1386 – оѓози њуљуми сесолаи Темурланг 
1387 – фатњи Шероз аз тарафи Темурланг 
1387 (декабр) – шўриши мардуми Исфањон 
1392 – оѓози њуљуми панљсолаи Темурланг 
1393 (май) – аз миён бардоштани шоњзодагони Оли Музаффар  
1393 (август) – фатњи Баѓдод аз тарафи Темурланг 
1394 (январ) – фавти писари Темурланг – Умаршайх 
1398 (март) – оѓози њуљуми Темурланг ба Њиндустон 
1398 (декабр) – маѓлубияти султон Мањмуди Туѓлуќ дар наздикии 
Дењлї 
1398 (17 декабр) – ќатли 100 њазор нафар асири њинду дар соњили дарёи 
Љамаи наздики Панипат. 
1399 (сентябр) – нахустин зарбаи Темурланг ба Гурљистон 
1400 (август) – фатњи Севос 
1400 (октябр) – фатњи Њалаб 
1401 (9 июл) – фатњи Баѓдод 
1402 (июл) – оѓози љанги байни лашкари султон Боязид ва Темурланг 
дар Анќара 
1403 (феврал) – вафоти Боязид 
1404 (апрел) – ба Самарќанд бозгаштани Темурланг 
 

Савол ва супориш: 
1) Њуљуми сесолаи Темурлангро шарњ дињед. 2) Дар бораи 

ќиёми мардуми Исфањон бар зидди Темурланг ва аз љониби 
Темурланг ба љазои сахт гирифтор шудани ањолии Исфањон 
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маълумот дињед. 3) Њуљуми панљсолаи Темурланг ва њадафњои 
онро шарњу эзоњ дињед. 4) Темурланг дар Њиндустон ба чї гуна 
бедодгарї ва куштор даст зад? 5) Дар бораи лашкаркашї ва 
берањмињои Темурланг бар зидди Гурљистон, Туркияи Усмонї, 
Димишќ ва Баѓдод наќл кунед. 6) Сабабњои шикасти султони 
Усмонї – Боязид аз чї иборат буд? 7) Султони Миср Малик 
Носир бо кадом роњ сарзамини худро аз њуљуми Темурланг 
наљот дод? 8) § 5-ро такрор намоед. 

 

 
§ 8. МУНОСИБАТИ ТЕМУРЛАНГ БО ТУХТАМИШХОН. 

УСУЛЊОИ МУБОРИЗАИ ТЕМУРЛАНГ БА  
ЊАНГОМИ ЗАБТКОРИЊОЯШ 

 

Муборизаи Темурланг бо Урдаи Сафед ва Урдаи Тиллої. 
Шикасти Тухтамишхон. Ѓиёсиддин Тухтамишхон ёздањумин аз 
хонони Урдаи Сафед дар Дашти Ќипчоќ ва аз хонадони Урдо ва 
Боту буд, ки солњои 1376 – 1395 дар ин љо њукумат мекард. Дар 
он њангом миёни њукмронони Дашти Ќипчоќ зиддият ављ 
гирифт. Ин сарзамин бо номи «улуси Љўљї» зикр мешуд ва дар 
он ду хонигарї – Урдаи Тиллої ва Урдаи Сафед мављуд буданд. 
Темурланг Тухтамишро дар муборизањои зидди хони Урдуи 
Сафед – Урусхон (1361–1377) истифода мебурд. Ба кумаки 
Темурланг Тухтамиш вилояти Сайрон ва Сиѓноќро ба даст 
овард. Аммо ў дар асари љанге, ки бо Ќутлуќ-бўѓо, писари 
Урусхон дошт, шикаст хўрд ва ба даргоњи Темурланг паноњ 
бурд. Темурланг Тухтамишро дубора ба он минтаќа барои 
гирифтани сарзаминњои аздастрафтааш фиристод. Дар ин љанг 
низ Тухтамиш шикаст хўрд. Ўро ба Бухоро ба назди Темурланг 
оварданд. Урусхон аз Темурланг талаб кард, ки Тухтамишро ба 
ў таслим кунад. Аммо Темурланг дар соли 1376 ба сарзаминњои 
Урусхон лашкар кашида, Тухтамишро њукмрони Урдаи Сафед 
таъйин кард. Дар соли дигар Тухтамиш музаффариятњои дигаре 
ба даст оварда, њар ду урдаи Дашти Ќипчоќро зери итоати худ 
даровард. Дар ибтидо Тухтамиш бо Темурланг муносибати 
дўстона дошт, аммо бо ба даст овардани ду урда Тухтамиш 
неруманд шуд ва барои Темурланг ба душмани хатарнок 
мубаддал гашт.  

Дар бањори соли 1378 хони Дашти Ќипчоќ – Тухтамиш аз 
роњи Дарбанд ба тарафи Озарбойљон, ба сарзаминњое, ки 
Темурланг забт карда буд, лашкар кашид. Темурланг дар љанги 
Тухтамиш писараш Мироншоњро бо лашкари зиёд фиристод, ки 
дар натиља Тухтамиш шикаст хўрда, фирор намуд. 

Соли 1385 Тухтамишхон бори дигар аз Дарбанд ба Табрез 
њуљум намуда, ин шањрро ѓорат кард. Тухтамишхон дар ќатори 
дигар ѓаниматњои худ яке аз шоирони маъруфи форс-тољик 
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Камоли Хуљандиро, ки дар Табрез зиндагї мекард, чун асир ба 
маркази Урдаи Сафед – шањри Сарой (дар наздикии Астрахани 
њозира) бурд, ки муддати зиёде дар он љо монд.  

Ба њангоми лашкаркашињояш ба Исфањону Шероз соли 
1387 ба Темурланг хабар расид, ки Тухтамиш ба љониби 
Мовароуннањр лашкар кашидааст. Ин дафъа Темурланг писари 
дигараш Умаршайхро ба љанги ў ба Утрор фиристод. Тухтамиш 
дар ин љанг ѓалаба ба даст овард ва Умаршайх бо сипоњи 
боќимондаи худ ба Андигон аќибнишинї намуд. Баъд аз ин 
ѓалаба гурўње аз лашкари Тухтамиш аз роњи Хоразм ба ќасди 
гирифтани Бухоро омад, вале ба онњо муяссар нашуд, ки ин 
шањрро забт намоянд. Хондамир дар «Њабиб-ус-сияр» 
менависад, ки чун ўзбекон (яъне лашкари Тухтамиш) донистанд, 
ки забти шањр ба осонї муяссар намешавад, ба харобии 
вилоятњои Мовароуннањр пардохта, шањри Саройро оташ зада, 
то Кўйтан ѓорату торољ намуданд. 

Хабари нобасомонињои Мовароуннањр ба Темурланг, ки 
ба гирифтани шањрњои Эрон машѓул буд, расид. Ў фавран сї 
њазор лашкари савораро зери сарварии амир Усмони Аббос ба 
таъљил аз роњи Язд равонаи Самарќанд кард ва худаш низ баъди 
таќсими њукуматњои Шероз, Исфањон, Кирмон, Сирљон ба 
хешовандон ва тарафдоронаш дар моњи феврали соли 1388 ба 
тарафи Самарќанд рањсипор шуд. 

Дар охири соли 1388 Тухтамиш дарёи Сайњун (Сирдарё)-
ро убур намуда, ба љониби Темурланг лашкар кашид, аммо дар 
ин љанг Темурланг ѓалаба кард. Барои он ки Тухтамиш дигар ба 
сарзаминњои забткардаи Темурланг њуљум накунад, ў ба Дашти 
Ќипчоќ њамлавар гардид. 19 июни соли 1391 Темурланг ба 
бузургтарин љанг бар зидди Тухтамиш мепардозад. Баъди 
шикасти лашкари Тухтамиш ва фирори ў мисли њамешагї 
Темурланг ба ѓорату куштор машѓул шуд. Дар моњи октябри 
соли 1391 Темурланг бо лашкараш аз Сайроб гузашта, ба Утрор 
расид. Муддати ин њуљум ба Дашти Ќипчоќ ёздањ моњ буд. 

Соли 1394 њангоме ки Темурланг Гурљистон ва пойтахти 
он Тифлисро забт мекард, ба ў хабар доданд, ки лашкари 
Тухтамиш аз Дарбанд гузашта, баъзе вилояти Шервонро ѓорат 
кардааст. 28 феврали соли 1395 Темурланг ба тарафи Тухтамиш 
бори охирин лашкар кашид ва ба гуфтаи Шарафиддин Алии 
Яздї дар «Зафарнома», то «ўро аз нав гўшмоле дињад, ки 
дигарбора пойи ѓурур аз њадди ќудрати худ фаротар нанињад». 
Темурланг баъди шикасти Тухтамиш Темурќутлуѓ-уѓлонро дар 
Дашти Ќипчоќ хон таъйин намуд. 

Аз хонњои Дашти Ќипчоќ Тухтамиш ягона касе буд, ки аз 
Темурланг намењаросид ва доим бо ў дар љанг буд. Аз ахбори 
сарчашмањо маълум мешавад, ки хони Урдаи Сафед ва Урдаи 
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Тиллої – Тухтамиш њамеша ба Темурланг бо назари тањќир 
менигарист ва ўро сазовори њукумат намедонист. 

Вањшонияти Темурланг њангоми забткорињояш. Баъд аз 
Чингиз дуюмин чењраи берањму хунрези таърих Темурланг аст 
ва аз забткорони олам дигар касеро наметавон бо вай ќиёс кард. 
Дар бисёр маврид Темурланг аз Чингиз берањмтар будааст. Ба 
њар љое, ки лашкари ў мерасид, маргу вайронї ба њамроњ 
мебурд. Ваќте ки Темурланг фармони ќатли ом ва ѓоратро дар 
як шањр медод, сарлашкарони ў парчами сиёњро боло 
мекарданд. Шањре, ки дар он парчами сиёњи Темурланг афрошта 
мешуд, комилан хароб ва ба вайрона мубаддал мегашт.  

Дар бораи њуљуми дуюми Темурланг ба Хуросон ва фатњи 
Сабзавор ва ба ќалъаи Бадрободи он паноњ бурдани мардумро 
Мирхонд тасвир карда, менависад, ки баъди шикасти мардуми 
Сабзавор, Темурланг ду њазор касро аз ќалъаи Бадробод берун 
оварда, зинда болои якдигар нињода, аз болои онњо гил рехт ва 
хишт чида, девори баланд сохт. Чанд рўз ин девор мељунбид, то 
мардум комилан љон доданд. 

Темурланг њангоми лашкаркашияш тамоми иморатњою 
иншооти обёрии Систонро вайрону валангор кард, ки баъд аз он 
Систон дигар обод нагашт, њатто осори он харобкорї то имрўз 
дар он сарзамин ба назар мерасад. Ба гуфтаи Ибни Арабшоњ 
Темурланг барои он ки ўро дар Систон ланг карда буданд, ин 
вилоятро ба ин њоли табоњ овард. Ба ибораи Мирхонд темуриён 
Систонро «маъвои зоѓу заѓан гардониданд».  

Дар соли 1387 Темурланг аз Њамадон гузашта, ба Исфањон 
наздик шуд, чун бузургони шањр изњори итоат карданд, 
Темурланг бар исфањониён моли амонї, яъне барои зинда 
монданашон андози вазнин бор кард, ки мардум аз уњдаи адои 
он набаромада, ба шўр омаданд ва хирољѓундоронро бо 
сипоњиёнашон ба ќатл расониданд. Темурланг ба ѓазаб омада, 
бо лашкари худ ба шањр њуљум овард ва њукми ќатли оми 
мардуми ин шањрро дод, ки 70 њазор тан дар он воќеа ба ќатл 
расиданд. Дастањои лашкари Темурланг, ки ба «дањњазора», 
«њазора» ва «сада» људо мешуданд, дастур гирифтанд, то ба 
теъдоди сарбозони худ сарњои буридаи мардумро оварда, ба 
маъмурони Темурланг биспоранд. Мувофиќи ахбори Мирхонд 
дар «Равзат-ус-сафо», баъзе сипоњиёни Темурланг, ки аз 
куштани мардум хаста шуда буданд, сарњои буридаро аз 
«ёсоќиён», яъне сарбозони муѓулии Темурланг мехариданд, то аз 
номи худ ба маъмурон биспоранд. Ў менависад, ки дар аввали 
рўз нархи сарњои бурида 20 динор хариду фурўхт мешуд ва чун 
куштор хеле зиёд шуд, дар охири рўз бањои як сари бурида ба 
ним динор расида буд. Ба фармони Темурланг аз ин сарони 
буридаи мардуми Исфањон дар атрофи ќалъаи шањр 50 
калламанора сохтанд. 
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Темурланг соли 1388 ба Хоразм лашкар кашида, дар асари 
он њуљум шањри Хоразмро ба хок яксон намуда, дар љойи он љав 
кошт ва кулли ањолии шањрро ба Самарќанд кўчонид. Баъд аз ин 
кўчонидани маљбурии мардум дар он сарзамин теъдоди тољикон 
хеле кам шуд.  

Темурланг аз Ќарабоѓ бо лашкари худ ба Туркия њуљум 
намуда, шањри Сабастия (Сиваси имрўза дар Туркия)-ро 
муњосира кард. Шањриён аз оќибати кори Темурланг андеша 
карда, бо ў дар гуфтугў шуданд, ки аз шањр мебароянд ва барои 
Темурланг туњфањои ќимат дода, љони худро мехаранд. 
Темурланг розї шуд ва ќасам ёд кард, ки хуни касеро намерезад. 
Мардуми шањр баромада, туњфањои худро супурданд. Аммо 
Темурланг ба ваъдаи худ вафо накарда, фармон дод, ки чоњњо 
кананд ва 5000 одами аз шањр ба пешвози ў баромадаро зинда 
дар он чоњњо гўрониданд. Ќисми зиёди ањолии Сабастияро ба 
асирї бурданд, ки аз љумлаи он асирон 9000 духтари ќадрас буд. 

Ѓорати мамлакатњои истилошуда аз тарафи Темурланг. 
Тамоми лашкаркашињои Темурланг ошкоро ѓоратгарона 
буданд. Масалан, њангоми љангњояш бо Тухтамиш ободињои 
соњили дарёи Волгаро чунон торољ ва хароб намуд, ки дар он љо 
ќањтї ва гуруснагї рўй дод. Лашкари торољгари Темурланг 
ноњияњои ободи шимоли Њиндустонро вањшиёна ба харобазор 
табдил дода, аз Њиндустон сарвати беандоза ба даст оварда, пас 
аз рафтани Темурланг дар Њиндустон фаќат шањру дењањои 
хароб ва вабою гуруснагї боќї монд. Темурланг Арманистонро, 
њамчуноне ки шоњидон менависанд, бо дами теѓ, бо асорат, бо 
ќањтию азоби мардум ба биёбон мубаддал сохт. Пас аз 
гирифтани шањри Њирот дар соли 1381 њатто дарвозањои 
ќадимаи ин шањрро, ки ба ќавли таърихнигори он вилоят 
Мирхонд «муѓарраќ (ѓарќ) ба оњану музаййян (зинатдодашуда) 
ба наќшу китоба буд», ба шањри Кеш фиристод. 

Темурланг ба њангоми лашкаркашињо ва њукумати 35- 
солааш шањрњои Балх, Гурганљ, Њирот, Исфароин, Сабзавор, 
Заранг (Систон), Ќандањор, Астаробод, Буруљард, Тўс, Исфањон, 
Шероз, Табрез, Султония, Омул, Нахљувон, Сюник (Ќарабоѓи 
Кўњї), Ани (маркази тиљоратии Арманистон, ки ањолиаш иборат 
аз тољику арманињо буд), Сурмалу (њоло Игдир дар Туркия), 
Диёрбакр (Амиди имрўза дар Туркия), Сабастия, Дењлї, 
Фатњобод, Панипат, Туѓлуќпур, Диболбур, Љамма, Баѓдод, 
Њалаб, Димишќ, Сарой, Астрахан (Њољитархон), Маскав, Азов 
ва дигар шањрњову ќалъањову водињои мамлакатњои гуногунро 
ѓорат ва вайрону валангор кардааст. Ѓаниматњое, ки аз ин 
шањрњо ба даст меовард, барои хурсанд нигоњ доштани 
сарлашкарон ва аскаронаш ба онњо таќсим карда, боќимондаи 
онро бо корвонњо ба Самарќанд мефиристод. 
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Маљбурї ба Самарќанд овардани мутахассисони бењтарин 
аз мамлакатњои истилошуда. Ба њангоми њуљумњояш ба 
кишварњои гуногун Темурлангро иморатњои шоњнишин, 
корвонсаройњо ва масљидњои онњо ба њайрат оварда буд. 
Бинобар ин, мехост дар Самарќанд ва зодгоњаш Шањрисабз 
чунин биноњо созад.  

Темурланг соли 1381 вилояти Њиротро забт карда, баъд аз 
вайрон кардани ќалъаи Њирот чанде аз њунармандони онро 
маљбуран ба Самарќанд кўчонид. Пас аз гирифтани Тўс дар соли 
1381 теъдоди зиёде аз мардуми онро ба Самарќанд фиристод. Ин 
мардум чун ѓулом дар сохтани биноњои боњашамат истифода 
мешуданд. 

Мувофиќи ахбори Мирхонд дар Дењлї чандин њазор ањли 
њунару санъатро асир карда, ба шоњзодагону умаро таќсим 
намуданд. Темурланг барои худ сангтарошонро интихоб кард, 
зеро мехост дар Самарќанд масљиди љомеъ аз санги тарошида 
бисозад. 

Ѓорату торољи кишварњо ва шањрњои зиёд аз тарафи 
Темурланг боис мешуд то корвонњои бешуморе бо сарвати 
бењисоб вориди Самарќанд гарданд. Њамроњи ин корвонњо 
меъморон, косибон ва њунармандони зиёде чун асир ба пойтахти 
ў фиристода мешуданд. Шањри Самарќанд маркази 
донишмандон, ки аксаран мазњабї буданд ва косибону 
њунармандон гардид. Кошинкории биноњоро њунармандони 
Њирот ва нуќракориро њунармандони баѓдодї ба уњда доштанд. 
Санги яшм аз Хутан ва санги мармар аз Табрез ба Самарќанд 
ворид мешуд. Дар Самарќанд ва Шањрисабз биноњое монанди 
биноњои Њирот, Исфањон, Баѓдод ва ѓайра пайдо мешуданд. 

Робитаи аврупоињо бо Темурланг. Соли 1404 Темурланг 
баъд аз њуљуми њафтсола ба Самарќанд баргашт ва таќрибан 
баъд аз як моњи омадани вай ба Самарќанд сафирони 
мамлакатњои дуру наздик, ки аз љониби подшоњонашон барои 
табрики ѓалабањои Темурланг вазифадор шуда буданд, ба 
пойтахти ў ворид гардиданд.  

Дар миёни онњо, аз љумла Руи Гонсалес де Клавихои 
испанї – сафири дарбори Костилия буд, ки баъди баргаштан ба 
ватанаш гузориши муфассале аз ин сафари худ навишт, ки он бо 
номи «Рўзномаи сафар ба Самарќанд, ба дарбори Темур» (1403 – 
1406) маъруф аст. Дар ин китоб дар бораи маљлисњои дарбори 
Темурланг, одобу анъанањои маъмул дар љашнњои туркону 
муѓулон маълумоти муфассал ва беназире дода шудааст.  
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Харитаи лашкаркашињои Темурланг 
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Аврупоињо бо робита намудан бо Темурланг ва дарбори ў 
мехостанд ба ин восита аз лашкаркашии Темурланг ва вайронии 
сарзаминњояшон пешгирї намоянд. Онњо бо туњфањои бисёр 
гаронбањо ба дарбори Темурланг меомаданд. Темурланг низ 
онњоро ќабул мекард ва дар навбати худ ба шоњони онњо номаи 
љавобї ва туњфањо мефиристод. 

Наќшаи њуљум ба Чин ва марги Темурланг. Темурланг, ки 
ин замон 72 сол дошт, њанўз рўњияи љангљўйии худро аз даст 
надода буд. Ба љойи он ки якчанд муддат дар Самарќанд монда, 
хастагии љангњои тўлониро аз худ ва лашкараш барорад, ў 
баръакс, дар андешаи забту ѓорати мамлакатњои нав афтод. 
Сарзаминњои зиёде, ки дар натиљаи лашкаркашињои Темурланг 
ба даст омада буданд, пеш аз њама ба низому тартиб ва њукумати 
ягона зарурат доштанд. Аммо Темурланг ба њукумати ягона ва 
назму тартиб коре надошт ва марди љангу ошўбу вайронї буд. 
Аз ин рў, андешаи лашкаркашии нав ўро ором намегузошт. Ин 
бор Темурланг мамлакати Чинро њадафи њуљуми худ ќарор дод. 
Чизе, ки дар ин айём замони ин лашкаркаширо тезонид, 
омадани сафири Чин ба дарбори ў буд. Сафири Чин аз љониби 
подшоњи худ аз Темурланг талаби пардохтани хирољро кард. Ин 
талаб Темурлангро ѓазабнок карда буд. Дар машварате, ки бо 
амиронаш орост, зарурати љанг бо Чинро ногузир донист. Дар 
моњи ноябри соли 1404, ки зимистони сарде буд, Темурланг аз 
Самарќанд ба охирин лашкаркашии худ ба сўйи Чин рањсипор 
шуд. Лашкари ў аз Сирдарёи яхбаста убур карда, баъди чанд 
моњ ба шањри Утрор, ки дар соњили рости Сирдарё воќеъ аст, 
расид. 12 феврали соли 1405 Темурланг бемор шуд ва ба гуфтаи 
Шарафиддини Яздї дар «Зафарнома», «мараз ва шиддати он 
замон то замон меафзуд».  

Бо вуљуди ин ки табиби њозиќе мисли Мавлоно 
Фазлуллоњи Табрезї дар табобати ў саъй мекард, аммо шиддати 
беморї зиёд мешуд ва шаби чањоршанбеи њабдањуми шаъбони 
санаи 807 њиљрї мутобиќи 18 феврали соли 1405 милодї 
Темурланг дар чодари низомии худ дар Утрор љон дод.  

Васияти Темурланг дар бораи баъди ў ба тахти Самарќанд 
нишастани Пирмуњаммад. Темурланг чун фањмид, ки бемории ў 
илољнопазир аст, амирон ва ањли хонаводаи худро, ки дар ин 
лашкаркашї њамроњаш буданд, ба наздаш даъват карда, васияти 
худро ба онњо эълон кард. Мувофиќи хабари Шарафиддини 
Яздї дар «Зафарнома», Темурланг аз љумла дар васиятномааш 
гуфтааст: «Акнун фарзанд–Пирмуњаммади Љањонгирро 
валиањди… худ гардонидам, ки тахти Самарќанд тањти фармони 
ў бошад… шумо мебояд, ки мутобеати… ў ба љой оваред (ба ў 
итоат кунед)… ва рўй ба фарзандон карда, фармуд, ки њарчи дар 
боби маслињати мамолик гуфта омад, ёд доред… ва ќабзаи 
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шамшерро ба дасти шуљоату мардї мањкам бигиред, то њамчу 
ман аз мулку подшоњї бархурдорї ёбед».  

Баъди вафоти Темурланг сарлашкарон ва дигар хоссу 
наздикони ў дар машварате, ки дар Утрор байни њамдигар 
намуданд, ањд карда, савганд хўрданд, ки васиятњои ўро ба љо 
меоранд.  

Чун сарлашкарони Темурланг њанўз азми лашкаркашї ба 
Чинро мекарданд, бинобар ин, воќеаи марги Темурлангро аз 
дигарон пинњон доштанд. Њатто занњои Темурлангро аз 
пўшидани либосњои мотамї ва изњори навњаю гиря манъ 
карданд, то душманон ба зудї аз он њодиса огоњ нашаванд. Як 
сабаби махфї доштани марги Темурланг аз љониби сарлашкарон 
дар ин њуљум ин аз як тараф њифз намудани империяи Темуриён 
то ба тахт нишастани Пирмуњаммад бошад, аз љониби дигар он 
буд, ки сарлашкарони њамроњи Темурланг ба Утрор рафта њанўз 
хаёли забти Чин ва соњиб гаштан ба ганљи фаровонро дар дил 
мепарвариданд. Бинобар ин, гурўње аз сарлашкарон ба ин 
хулоса омаданд, ки љасади Темурлангро пинњонї ба Самарќанд 
фиристода, лашкаркаширо ба љониби Чин идома дињанд. Онњо 
бовар доштанд, ки бо ворид шудан ба хоки Чин бо ин анбўњи 
лашкар њам воќеияти марги Темурлангро пинњон медоранд ва 
њам соњиби сарват мегарданд. То расидани тобути Темурланг ба 
Самарќанд, хабари марги ў дар саросари Самарќанд пањн шуда 
буд. Аммо касе ба марги Темурланг бовар надошт, зеро 
мувофиќи ахбори Клавихо, Темурланг ду маротиба хабари 
дурўѓини марги худро аз љониби гумоштагонаш эълон карда буд 
ва ба ин восита мехост бидонад, ки дар марги ў кї хурсандї 
мекунад. Мувофиќи ахбори ин намояндаи сафорати испанї њар 
касе, ки он замон дар хабари дурўѓини марги Темурланг шодї 
кард, ў бидуни таъхир ќатлаш намуд. 

Гурўњи сарлашкарон, ки баъди вафоти Темурланг 
муваќќатан роњбарии лашкару корњои идории давлатро ба дўш 
доштанд, ба тамоми шоњзодагон ва њокимони империяи 
Темурланг мактуб фиристода, супориш доданд, ки њушмандї ба 
љой оваранд ва асло ѓафлат нанамоянд, то душманон аз он 
истифода накунанд. Яке аз наздикони Темурлангро бо номи 
Хизр Ќучин ба таъљил ба љониби Ѓазнин равона карданд, ки 
Пирмуњаммадро аз њодисаи вафоти Темурланг ва васияти 
валиањдї, ки дар бораи ў карда буд, огоњї дињад, то њарчи 
зудтар ба тахтгоњи Самарќанд шитобад. 

Њамчуноне ки дар таърих маълум аст, он замон ки њокими 
мутлаќи давлатњои империявї аз байн мерафт, барои расидан ба 
њокимияти мутлаќ байни хешовандони он њоким љангњо рух 
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медод, ки боиси пора-пора шудани давлат мегардид. Империяи 
Темуриён низ аз ин истисно набуд. Валиањд эълон шудани 
Пирмуњаммад агарчи ба зоњир аз љониби амирон ва 
шоњзодагону маликањо ќабул шуда бошад њам, аммо баъди 
марги Темурланг гуфтушунидњои пасипардагї барои ба ќудрат 
расидани дигар аъзои ин хонадон миёни хешовандони 
Темурланг шурўъ шуда буд. Аз љумла як гурўњ љонибдори он 
буданд, ки ба тахти Самарќанд писари хурдии Темурланг– 
Шоњрух бояд бинишинад. Бо вуљуди ин ки хабари марги 
Темурлангро аз набераи духтариаш – султон Њусайн, ки дар 
Ясаву Сайрон муќим буд, пинњон доштанд ва ба гуфтаи 
«Зафарнома» танњо аз «шиддат ёфтани» бемории Темурланг ба ў 
хабар доданд, аммо вай ба воситаи одамони наздикаш аз марги 
бобояш хабар ёфт. Бинобар ин, таъљилан њамроњи љонибдорони 
худ ба тарафи Самарќанд њаракат кард, то соњиби тахти 
Самарќанд гардад. Аммо мардуми Самарќанд ба султон Њусайн 
иљозат надоданд, ки вориди шањр шавад. Султон Њусайн бо 
нагирифтани фармони амирони Темурланг, ки ба ў дода буданд, 
ба Самарќанд њуљум бурд ва аввалин зарбаро барои пош 
хўрдани империяи Темуриён ба он зад. Ин њуљум боис гардид то 
амирону сарлашкарони Темурланг ба Чин лашкар накашанд ва 
ба Самарќанд бозгарданд.  

Васияти Темурланг, ки љойнишини худ наберааш 
Пирмуњаммад (писари Ѓиёсуддин Љањонгир)-ро интихоб карда 
буд, бар асари мухолифатњои хонадони темурї иљро нагардид. 
Набераи дигари Темурланг њокими Тошканд Халил султон 
(писари Љалолуддини Мироншоњ) баъди як моњи марги 
Темурланг, яъне 18 марти соли 1405 Самарќандро забт кард ва 
ба тахт нишаст. 

Халил султон бо гирифтани њукумат дар Самарќанд миёни 
хонадони темурї кинаю нифоќро барангехт. Баъд аз ин воќеа 
империяи темурї мудом гирифтори љангњои дохилї мешуд, ки 
ба заиф шудани ин давлат сабаб мегардид. 

 
Сарчашма: 

Усќуф (епископ)-и Султония, ки бо Темурланг аз наздик 
шиносої ва дўстї дошт ва њатто Темурланг ўро боре ба сафорат назди 
шоњи Фаранг фиристода буд, дар бораи шахсияти Темурланг аз худ 
ёддоште боќї гузоштааст, ки он то имрўз дар Китобхонаи миллии 
Порис нигањдорї мешавад. Ў менависад: «Берањмтар аз ин мард дар 
љањон ёфт намешавад. Ва агар муќобили чашми ў сад њазор марду зану 
кўдакро сар бибуранд, кучактарин таъсир дар вай намекунад. Ва борњо 
иттифоќ афтода, ки тамоми сокинони як шањрро то охирин кўдаки 
ширхор ба ќатл расонида ва на ба зан тарањњум намуда ва на ба 
пирмардони садсола». Љойи дигар менависад: «Ваќте ки Темурбек 
фармони ќатли ом ва ѓоратро дар як шањр содир мекунад, парчами 
сиёњ бармеафрозад ва шањре, ки дар он парчами сиёњи Темурбек 
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афрошта шуда бошад, аз сафњаи рўзгор нобуд мешавад. Ман тасаввур 
намекунам, ки дар љањон берањмтар аз Темурбек марде омада бошад ва 
шояд њаргиз наёяд. 

Њангоме ки Темурбек ба Рум рафт, шањреро, ки байни 
Арманистон ва Ангурия буд, мавриди муњосара ќарор дод ва ваќте дар 
шањр ѓалаба кард, тамоми саканаи он шањрро дар чоњњои он љо андохт 
ва чоњњои шањрро бо љасади касоне, ки зинда ба чоњњо андохта 
мешуданд, пур кард». 
   «Манам Темури љањонкушо», Тењрон, чопи севум, сањ. 424 – 425.  

 
Ѓорати Систонро Абдурраззоќи Самарќандї чунин тасвир 

кардааст: «Ќалъаву њисор ва хонаву девори он шањрро гирифтанд ва ба 
љорўби ошўб ва дасти ѓорату торољ дафоину хазоини (ганљу хазинањои) 
он балдаро (шањрро) рўфтанд ва ѓаноими (молњои аз душман 
гирифташуда) гавњару зар ва нафоиси (чизњои ќимати камёб) лаоливу 
(луълуву) љавњар, ки ба тўли замон дар Систон љамъ омада буд, њазрати 
Соњибќирон (Темурланг) фармуд, ки аснофи лашкарро аз он вуљўњ 
бањравар гардонанд... Ва [Систон] харобу вайрон шуд». 

Абдурраззоќи Самарќандї. Матлаъ-ус-саъдайн ва маљмаъ-ул-
бањрайн, дастхати №347 аз Ганљинаи дастхатњои Институти 
шарќшиносї, сањ. 319. 

 
Бинобар шањодати Низомиддини Шомї дар «Зафарнома», 

шумораи кушташудагони Исфањон он ќадар зиёд буд, ки аз он миён бо 
фармони Темур «то њафтод њазор адад сари одамї ба зоњири Исфањон 
љамъ карданд, намунаи рўзи растохез дар он шањр зоњир шуд... Ва 
фармуд то аз он сарњо манорњову гилтўдањо сохтанд».  

Низомиддини Шомї. Зафарнома, љ. 1, сањ. 105. 
 
Ин воќеаи мудњиши Исфањонро сарбози баварї–Иоњанн 

Шилтбергер дар китоби худ «Сафар ба Аврупо, Осиё ва Африќо аз 
соли 1394 то соли 1427» бо љузъиёташ тасвир кардааст, ки 
таърихнигорони исломї фош намудани ин вањшонияти Темурлангро 
ба худ раво надиданд. Ў менависад: «Бошандагони шањрро гирд 
оварда, фармуд, то њар кї бештар аз 14 сол дошт, ба ќатл расонида 
шавад ва аз хуни кўдакони аз яксола пойин даргузашт… Пас фармуд, 
то занону кўдаконро ба сањро ронданд ва он љо кўдакони аз њафтсола 
пойинро људо сохт. Ва баъд аз ин ба љанговаронаш фармуд, ки 
кўдаконро поймоли аспњои худ созанд. Мушовирони хоссаи Темурланг 
ва модарони ин кўдакон дар пеши пойи ў афтоданд ва илтиљо 
намуданд, ки ба кўдакон рањм кунад. Ў гўш надод ва фармони худро 
такрор кард, вале ягон тан аз лашкариёни ў ба иљрои фармон майл 
накард. Темурланг бар онњо хашм гирифта, худ аспро бар рўйи 
кўдакон ронд ва изњор дошт, ку бинад кист, ки љуръат намуда, аз ў 
пайравї намекунад. Пас љанговарон маљбур шуданд, ки аз ў пайравї 
намуда, кўдаконро поймоли наъли аспони худ кунанд. Тамоми 
кўдакони поймолшуда наздик ба њафт њазор кас дар шумор омад». 

Иоганн Шилтбергер. Путешествие по Европе, Азии и Африке с 
1394 по 1427 год, Баку: Элм, 1984, сањ. 29. 
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Клавихо гирифтани шањри Сабастияро дар Туркия аз тарафи 
Темурланг чунин тасвир мекунад: «Чун Темур ин њол мушоњада кард, 
дарњол фармуд, то чоњњои бузург канданд ва изњор дошт, ки ќасам 
хўрда ва ваъда додааст, ки хуни касеро намерезад, аз ин рў, фармон 
содир кард, ки ин одамонро дар чоњњо андозанд ва буѓї карда кушанд 
ва аз он сабаб, ки лашкариён муфлису бечора њастанд, ба шањр дароянд 
ва ѓорат кунанд. Вай чунин њам кард, бо фармони ў тамоми аз шањр 
баромадагонро дар чоњњо зиндабазинда гўрониданд ва баъдан шањрро 
то нестї ѓорат намуда, пурра ба замин яксон карданд».  

Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарќанд ко 
двору Тимура (1403 – 1406), Москва: Наука, 1990, сањ. 67. 
 

Таърихнигори арманї Фома Метсопский, ки худ шоњиди 
воќеањои забту ѓорати ватанаш аз тарафи Темурланг буд, дар китоби 
худ «Таърихи Темурланг» менависад: «Марде ба номи Темурланг… 
берањм, бењаё ва хунхор, сахт пурѓазаб, манњус… дар Шарќ, дар 
Самарќанд падид омад…Магар касе гуфта метавонад, ки чї миќдор 
мардум кушта ва ба асорат бурдааст. Ин танњо ба Худо маълум аст. 
Сар то сари мамлакат аз асирони арманї пур шуд… тамоми кишвари 
мо вайрону валангор гардид… њама љо ба шиканљаву азоб ва ќатлу 
асорат, ба хун оѓушта гашт. Пас аз рафтани Темур дар сарзамини мо 
гуруснагии дањшатнок њамаро фаро гирифт. Мардум сагону 
гурбагонро хўрданд, писарону духтарони худро бирён карданд; шавњар  
занро, зан  шавњарро… ва сер намешуданд, оќибат худ мемурданд. 
Моро тавони он нест, ки он чи ба чашми худ дидем ва бо гўшњои худ 
шунидем, њамаро наќл кунем, зеро насли одамї нобуд шуд… Кї ќодир 
аст, ки њамаи он дањшатафканињои ин даљљоли малъуни берањму бењаёи 
хунхори ситамгарро нависад? Ман ба таври хеле мухтасар аз ин 
дањшатњое, ки мо худ дидем ва аз асирони ба пеши мо омада ва аз 
соњибони он асирон шунидем, онњоеро, ки баъд аз мо меоянд, шинос 
карданиям… Асиронро ба кишвари мо сарлучу пойлуч, гуруснаву таш-
на оварданд. Њар як чаѓатої 20 асир бо худ дошт, бештаре аз онон дар 
роњ афтида мемурданд ва ин чаѓатоиён бо санг сари он мурдагонро 
мешикастанд, то зинда намонанд ва баъдан онњоро партофта 
мерафтанд. Инро мо бо чашми худ медидем ва шахсан мешунидем… 
Мо дар он њангоме ки бо асирон рў ба рў меомадем, имкони ёрї додан 
надоштем, гиряву лобаи онон моро тазйиќ медод ва ба хотири он, ки 
онњоро набинем, аз эшон мегурехтем». 

Фома Метсопский. История Тимур-ланка, Баку, 1957, сањ. 55 – 67  
 
Фома Метсопский наќлеро аз забони шоњиди воќеаи ќатли оми 

Димишќ чунин меорад: Пас аз ишѓоли шањр «лашкариён ба фармони ў, 
ки мегуфт: «Дар ихтиёри ман шумо 700 њазор нафаред, имрўзу пагоњ 
барои ман 700 њазор сар биёваред ва аз онњо њафт манора бисозед ва 
агар касе сар намеорад, сари худи ў бурида гардад. Лашкари беадади ў 
тамоми мардумро ба теѓу хун кашиданд. Чун мардон тамоман кушта 
шуданд ва дигар сари мард намонд, ба буридани сарњои занон шурўъ 
карданд. Лашкар фармудаи ўро иљро кард. Оне, ки натавонист сареро 
бурида кунад, аз дигаре онро ба 100 танга мехарид ва дар њисоб 
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месупурд… Аз чунин бадбахтиву куштор ба мо писари рўњониамон 
Мхитар аз шањри Ван њикоят кард. Худи ў ба як мушкиле аз дасти онон 
халосї ёфта буд». 

Фома Мецопский. История Тимур-ланка, Баку, 1957, сањ. 65 – 66 

 
Санањои муњим: 

1376 – ба сарзаминњои Урусхон лашкар кашидани Темурланг 
1378 – ба тарафи Озарбойљон лашкар кашидани Тухтамиш 
1381 – вилояти Њиротро забт кардани Темурланг  
1381 – фатњи Тўс 
1385–ба асорат гирифтор шудани Камоли Хуљандї аз тарафи 
Тухтамишхон  
1387 – лашкаркашии Тухтамиш ба љониби Мовароуннањр 
1388 – лашкаркашии Тухтамиш бар зиддии Темурланг 
1388 – лашкаркашии Темурланг ба Хоразм  
1391 (19 июн) – њамлаи Темурланг бар зидди Тухтамиш 
1394 – фатњи Тифлис аз љониби Темурланг 
1395 (28 феврал)–охирин лашкаркашии Темурланг бар зидди Тухтамиш 
1404 (ноябр) – лашкаркашии Темурланг ба љониби Чин  
1405 (12 феврал) – ба беморї гирифтор шудани Темурланг 
1405 (18 феврал) – вафоти Темурланг 
1405 (18 март) – ба тахти Самарќанд нишастани Халил султон  
     

 
Савол ва супориш: 

1) Дар бораи ба Тухтамиш ёрї додани Темурланг наќл кунед. 2) Чаро 
Тухтамиш барои Темурланг душмани хатарнок гардид? 3) Дар бораи 
муборизањои Тухтамиш бо Темурланг маълумот дињед. 4) Вањшонияти 
Темурлангро дар шањрњои Хуросон ва шањри Сабастияи Туркия шарњ 
дињед. 5) Темурланг мамлакатњои истилокардаашро чї гуна ѓорат 
мекард? 6) Чаро Темурланг мутахассисони бењтаринро аз мамлакатњои 
истилошуда ба Самарќанд меовард? 7) Робитаи аврупоињоро бо 
Темурланг шарњ дињед. 8) Сабаби ба Чин лашкар кашидани Темурланг 
дар чї буд? 9) Васияти Темурланг ва марги ўро шарњ дињед. 10) Чаро 
амирони Темурланг воќеаи марги ўро аз дигарон пинњон доштанд? 11) 
Кўшиши султон Њусайнро барои дар Самарќанд ба тахт нишастан 
шарњ дињед. 12) Баъд аз марги Темурланг кї ба тахти вай нишаст? 13) §§ 
5 ва 6-ро такрор намоед.  
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МАВЗЎИ IV 
ВАЗЪИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДИИ МОВАРОУННАЊРУ 

ХУРОСОН ДАР АСРИ ХV 
 

§ 9. ВАЗЪИ КИШОВАРЗЇ ВА ЗАМИНДОРЇ 
 

Ташкили корњои обёрї дар Мовароуннањру Хуросон. Дар 
давраи истилои муѓулњо вазъи кишоварзии кишвар нињоят хароб 
гардида, аксари заминњои корам ба чарогоњ табдил шуда 
буданд. Дар нимаи дуюми асри XIV ва асри XV дар ин соња дар 
Мовароуннањру Хуросон баъзе дигаргунињо мушоњида 
мешаванд. Темурланг бо ѓорати шањрњои Эрон, Њинд, Осиёи 
Саѓир ва зўран овардани неруњои моњири корї ба Самарќанд, ба 
ободии Мовароуннањр, бахусус пойтахти он Самарќанд иќдом 
мекунад. Бинобар ин, чун Темурланг ва авлодони ў ѓорату 
харобкорињои худро бештар берун аз Мовароуннањру Хуросон 
анљом медоданд, соњаи кишоварзї дар ин сарзаминњо рў ба 
тараќќї нињод. Заминњои зироатии дар замони њуљуми муѓулњо 
комилан харобшуда барќарор гардида, масоњати заминњои 
корам васеъ шуданд. Барои барќарор намудани иншооти обёрї 
ва сохтмони каналу љўйњои нав корњои зиёде анљом меёфтанд. 
Аз љумла, дар водии дарёи Марѓоб ќариб 20 канал бароварда 
шуд. Баъдтар Шоњрух садди асосии обро, ки бо номи 
Султонбанд машњур буд, барќарор карда, каналњои 
лойзеркардашударо тоза намуд. Дар воњаи Марв бо ташаббуси 
султон Њусайн ќисми зиёди заминњои зироат обёрї шуданд. Дар 
баъзе вилоятњои дигари мамлакат, аз љумла дар ноњияњои Њирот 
ва Самарќанд низ корњои обёрї анљом дода шуд.  

Дар њавзаи Зарафшон, ки аксари ањолиро тољикон ташкил 
мекарданд, хољагии заминдории воњаи Панљакент бо суръати 
хеле паст барќарор мегардид. Дар љойњое, ки ањолї бармегашт, 
аз нав барќароркунии низоми обёрї ба чашм мерасид. Ин аз он 
шањодат медод, ки ањолии ба кўњњо фирорнамуда ба макони 
зисти худ бармегаштанд. Дар ин давра як ќатор љўйњои 
зеризаминие (корезњо), ки аз љониби муѓулњо ба вайрона табдил 
шуда буданд, аз нав сохта шуданд. Масалан, ба љойи корези 
харобгаштаи Њазорнова корези Љўйи Эшон сохта шуд, ки 
дарозии он 5 км-ро ташкил мекард. Дар воњаи Самарќанд низ 
дар соњаи обёрикунї корњои зиёде ба анљом расиданд, ки он ба 
рушди соњаи боѓпарварї мусоидат намуд. Дар натиљаи обёрї 
дар вилояти Самарќанд, як тумани нав бо номи Анњор таъсис 
ёфт ва дарозии љўйбори Анњор то 75 км расонида шуд. 

Дар он давра чунин ќарор ќабул шуда буд, ки агар касе дар 
роњи обёрикунии мамлакат ташаббус нишон дода, заминњои 
бекорхобидаро кишт мекард, соњиби имтиёзњо мегардид ва 
мавриди ќадрдонї ќарор мегирифт.  
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Дар ин давра рустанипарварї асосан ба воситаи 

обёрикунии сунъї амалї мегашт. Дар Марв ва гирду атрофи он 
зироатњои ѓалладона, дар Тирмиз гандум ва љав, дар Марѓоб 
шолї, нахуд, арзан ва ѓайра парвариш менамуданд.  

Дар водињои дарёи Сир ва Ому ба соњаи боѓпарварї ва 
мевапарварї машѓул буданд. Дар Хуљанд бештар парвариши 
анор ва нок, дар Конибодом ва Исфара зардолу ва бодом ривољ 
ёфта буд. Ба соњаи ангурпарварї, обчакорї ва парвариши 
сабзавот дар тамоми гўшаву канори Мовароуннањру Хуросон 
машѓул буданд.  

Бо вуљуди васеъ гардидани майдонњои кишт ва рушди 
соњаи кишоварзї дараљаи техникии истењсолоти кишоварзї дар 
њамон сатње ки пештар буд, боќї монд. 

Навъњои моликият ба замин. Суюрѓол ва шаклњои он. Дар 
асрњои ХIV–ХV дар Мовароуннањру Хуросон чор навъи 
заминдорї вуљуд дошт: заминњои давлатї, ваќф, заминњои 
милкї ва суюрѓол. 

Заминњои давлатї. Дар маъхазњои хаттї ин навъи 
заминдориро заминњои мамлука меномиданд. Майдони 
заминњои давлатї нисбат ба навъњои дигари заминдорї зиёдтар 
буданд, аммо ба хазинаи давлат аз ин навъи замин ќисми хеле 
ками андоз ворид мегардид. Дар ин давра заминњое низ буданд, 
ки ба сокинони дењањо тааллуќ доштанд ва ин гуна заминњо 
моликияти давлатї ба њисоб мерафтанд. Заминњое, ки дар онњо 
боѓњои њокимон парвариш мешуданд, аз љумлаи заминњои 
давлатї ба шумор мерафтанд.  

Суюрѓол. Дар нимаи дуюми асри ХIV ва асри ХV дар 
Мовароуннањр ва Хуросон навъе аз инъомњои феодалї вуљуд 
дошт, ки онро суюрѓол меномиданд. 

 Дар асри XV шањру вилоятњои калон ба намояндагони 
хонадони Темуриён ба таври суюрѓол таќсим карда мешуд. 
Намояндагони њарбию феодалї бошанд, ба заминњои васеъ ва 
сершумор соњиб мегаштанд. Дар айни замон баъзе мањалњои 
ањолинишин ва дењањои хурд ба мансабдорон ва ашхоси наздики 
њокимон њамчун суюрѓол ба таври инъом пешкаш карда мешуд. 
Яке аз шаклњои хеле маъмули суюрѓол милки хоссаи аъзои 
хонадони салтанатї ба шумор мерафт. Аслан њамаи ин 
суюрѓолњо аксаран хусусияти меросї ба худ гирифта буданд ва 
аз ин рў, гоње онњоро суюрѓолњои «абадї» меномиданд. Баъзан 
соњиби суюрѓол ќисми даромади вилояти худро мебоист ба 
хазинаи њукумати марказї месупурд. Гоње ин суюрѓолњо аз 
тарафи њукумати марказї тамоман гирифта ва ё њаљман кам 
карда мешуданд. 

Баъзан чунин мешуд, ки соњибони суюрѓол амалан ба 
њукмрони соњибихтиёр табдил меёфтанд ва њукумати марказї 
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дар муборизаи зидди онњо ољиз мегардид. Шахсоне, ки 
тавассути суюрѓол ба вилоятњо соњиб мегардиданд, њуќуќ 
доштанд, ки бе иљозати њукумати марказї худашон дар он љо 
мансабдоронро таъйин намоянд. Њангоми њамчун инъом ба даст 
овардани суюрѓол ба соњиби он санад (ярлиќ) дода мешуд, ки он 
муњр дошт ва бо имзои шахси суюрѓолдињанда тасдиќ мегардид.  

Дар баробари ин гуна суюрѓолњои калон суюрѓолњои хурд 
њам вуљуд доштанд, ки њуќуќи соњибашон аз бисёр љињатњо 
мањдуд буд. 

Дар ин давра сипањсолорон ва њатто саркардањои хурд, ки 
дар майдони љанг корнамоие нишон медоданд, ба гирифтани 
суюрѓол мушарраф мегардиданд. Баъзан шахси рўњонї њам 
соњиби суюрѓол мешуд. 

Яке аз сабабњои асосии ноустуворї дар њаёти сиёсии 
давлатдории Темуриён кишварро ба суюрѓол таќсим кардани 
онњо буд, зеро соњибони суюрѓол дар милки худ дар корњои 
сиёсї ва иќтисодї истиќлолияти пурра доштанд. 

Илова бар ин, он замон боз як навъи дигари моликият ба 
замин вуљуд дошт, ки онро тархонї мегуфтанд. Шахсиятњои 
бонуфуз бо фармони подшоњ барои хизматњои шоистаашон ба 
унвони тархонї мушарраф мегардиданд ва ба онњо иноятномаи 
махсус дода мешуд. Ин гуна ашхос аз замин ва милке, ки дар 
ихтиёри худ доштанд, ба давлат њељ гуна андоз ё хироље 
намепардохтанд. 

Баъзе тархонњои соњиби замини зиёд дар давлат вазифањои 
баландро ишѓол карда, вилоятњои калонро идора менамуданд. 
Яке аз тархонњои маъруфи асри XV Дарвеш Муњаммад, амаки 
султон Ањмад (1469–1494) буд. Як ќисми заминњои ба ў 
тааллуќдошта аз пардохти андоз озод буданд. Дењќонони 
зердасташ баъд аз гирифтани унвони тархонии ў андозро на ба 
хазинаи давлат. балки ба худи султон Ањмад месупориданд.  

Дар охири асри XV даромади зиёди давлатї. ки аз 
дењќонон ва сокинони шањрњои Самарќанд, Бухоро, Шањрисабз 
ва ѓайрањо љамъоварї мешуд, ба фоидаи тархонњо мегузашт. 
Тархонњо дар Мовароуннањр њуќуќњои сиёсии зиёдеро соњиб 
гашта буданд. Дар нимаи дуюми асри ХIV ва асри ХV дар 
Мовароуннањру Хуросон инъомњои тархонї бенињоят афзун 
гардиданд ва дар нињоят амалњои тархонњо ба заифшавии давлат 
сабаб гардид. 

Навъи дигаре аз заминдорї бо номи ушрї буд, ки ба 
сайидон ва хољагон тааллуќ дошт. Соњибони ин гуна заминњо ба 
давлат фаќат ушр, яъне дањяки њосилро хирољ медоданд. 
Заминњои ушрї моликияти хусусї буда, ба тариќи мерос аз насл 
ба насл мегузашт. 

Амволи ваќф. Навъи дигари моликият ба замин ин 
заминњои ваќф буданд, ки ба муассисањои динї тааллуќ 
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доштанд. Ваќф милкест, ки аз тарафи касе барои масљид, 
мадраса, мазорњо ва умуман ба муассисоти динї васиќа карда 
шуда бошад, ба шарте, ки аз даромади он фоида гирифта шаваду 
харидуфурўш нашавад. Хангоми тартиб додани васиќа ё худ 
ваќфнома њузури шоњидон њатмї буд. Дар асри XV захираи 
заминњои ваќф назар ба давраи гузашта афзунтар гардид. Дар 
ин давра фаъолияти бинокорї вусъат ёфта, дар бисёр шањрњои 
Мовароуннањру Хуросон мадраса, масљид, маќбара ва 
хонаќоњњо сохта шуданд. Њамаи ин иморатњо аз њисоби амволи 
ваќф бунёд мегардиданд. Масъули амволи ваќф мутаваллї буд. 
Муассисаи махсусе вуљуд дошт, ки идораи ваќфро ба таври 
умумї назорат менамуд. Сарвари ин муассисаро садр мегуфтанд. 
Дабирхонаи садр аз сарвати ваќф андози махсусе мегирифт, ки 
аслан барои таъмини маоши кормандони муассисаи мазкур харљ 
мешуд. Амволи ваќф аз чунин назорати садр ва андози ў фаќат 
бо фармони махсуси подшоњ метавонист озод гардад. Садр ва 
маъмурони вай кўшиш мекарданд, ки аз даромади ваќф њиссаи 
бештаре ба даст оваранд. Ба сабаби суиистеъмоли аз њад зиёд 
баъзе садрњо аз вазифа барканор мешуданд.  

Заминњои милкї. Навъи дигари моликият заминњои милкї 
буданд, ки ба ашрофон ва рўњониён тааллуќ доштанд. Заминњои 
милкї чунин шакли моликияти шахсие буданд. ки бо хизмати 
давлатї алоќаманд набуданд ва соњибонашон метавонистанд 
онњоро озодона фурўшанд ё њамчун мерос ба каси дигар дињанд. 
Дар зери мафњуми милк тамоми дороии соњиби он, ба мисли 
замин ва љўйборњову корезњо дохил мешуданд, ба шарте ки онњо 
аз љониби худи соњиби милк ё наздикони собиќашон харидорї ё 
коркард шуда бошанд.  

Аз даромади заминњои милкї фаќат як њиссааш ба давлат 
тааллуќ дошт. Дар асри XV аксари заминњои милкии ашрофон 
ва рўњониён аз пардохти як њиссаи даромад ба хазинаи њукумати 
марказї озод шуданд. Ин гуна имтиёзњо ба воситаи санади 
тархонї ба расмият дароварда мешуд. Заминдороне, ки ба 
маќоми тархонї мерасиданд, барои ягон хизмати шоёнашон аз 
бољу хирољ озод мегардиданд ва њамаи гуноњњои онњо бахшида 
мешуд. Илова бар ин, онњо боз њуќуќ пайдо мекарданд, ки бе њељ 
мамониат ба назди подшоњ дароянд. 

Заминњои милкие, ки аз онњо андоз меситониданд, ба ду 
ќисм људо мешуданд: хирољї ва ушрї. Ќисми бештари заминњои 
милкї ба ашрофон тааллуќ доштанд. Яке аз шахсиятњои соњиби 
заминњои зиёди милкии ин давр Кўкалтош ном кас буд. ки дар 
тамоми гўшаву канори Мовароуннањру Хуросон замин дошт. Ў 
њатто дар Миср њам замин харида буд. Соњиби заминњои зиёди 
дигари он давр шахси машњур, пешвои силсилаи наќшбадия 
Носируддин Убайдуллоњ ибни Мањмуди Шошї маъруф ба Хоља 
Ањрори Валї ба шумор мерафт. Ў дар Мовароуннањр 1300 
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ќитъаи калони замин дошт. 
Дар нимаи дуюми асри XIV ва асри XV навъи дигари 

замин бо номи милки њурри холис вуљуд дошт. Роњи асосии 
ташкил ва такмили ин навъи замин дар байни соњиби милки 
хусусї ва давлат аз рўйи таќсими њиссаи даромади ба онњо 
муќарраршудаи заминњои милкї иборат буд. Чунончи, давлат аз 
заминњои милкї аз се ду њиссаи даромад ва шахси молик аз се як 
њиссаи онро соњиб мешуд.  

Навъњои андоз. Сиёсати гирифтани андоз дар нимаи 
дуюми асри ХIV ва асри ХV пурра ба манфиати њокимони 
кўчманчии турку муѓул равона мешуд. Тамоми мушкилоти 
андозсупорї ба дўши ањолии муќимї, яъне тољикон вогузор 
гардида буд.  

Дар он замон андози асосии замин хирољ ба шумор 
мерафт, ки ба ду шакл ситонида мешуд: яке ба тариќи мол, яъне 
њиссае аз њосили замин ва дигаре аз рўйи масоњати замин ба 
тариќи пул пардохт мегардид. Хирољ асосан ба шакли мол 
рўёнида мешуд ва он њаљми муайяне дошт.  

Њокимон њангоми ситонидани хирољ ба талаботи шариат 
риоя менамуданд, вале дар баъзе њолатњо бо хоњиши худ ба он 
баъзе таѓйирот илова мекарданд. Њолатњое буданд, ки баъзе 
вилоятњо ба муносибати ин ё он љашнњо муддати муайяне пурра 
аз хирољ озод мегардиданд. Барои мисол, Шоњрух соли 1394 ба 
муносибати таваллуди писараш Иброњим султон кишоварзонро 
ба муддати як сол аз додани хирољ озод намуд. Ё ин ки 
Темурланг њангоми аз љанги панљсола (1392–1396) баргаштанаш, 
дењќонони Самарќандро дар муддати се сол аз хирољ озод 
намуд. Дар ин њолатњо миќдори зарари хирољ аз њисоби ѓанимат 
ва даромадњои аз љанг бадастомада љуброн мегардид. 

Дар сарчашмањо ќайд гардидааст, ки баъзан амалдоронро 
барои суиистифода аз вазифа ва худсарона зиёд кардани њаљми 
хирољ љазо медоданд ва њатто маљбур мекарданд, ки андози 
барзиёд ситонидаашонро ба дењќонон баргардонанд. Баъзан бо 
дархости ашхоси бонуфуз миќдори хирољ коњиш дода мешуд.  

Бояд ќайд намуд, ки Темурланг аслан љонибдори бењ 
гардидани зиндагии халќи мењнаткаш набуд. Њангоми татбиќ 
кардани чунин сиёсат ў, пеш аз њама, манфиати хазинаи худро 
дар назар дошт, зеро суиистеъмоли андозситонон ба 
воридшавии андоз ба хазинаи давлат таъсири манфї мерасонид. 
Ин чорабинињои Темурланг дар навбати худ бар зидди њокимон 
ва ашрофони саркаш ва мустањкам намудани њокимияти марказї 
равона гардида буд. Ба њар њол ин тадбирњо то дараљае барои 
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барќарор гардонидани хољагии вайронгаштаи дењќонон 
мусоидат менамуданд.   

Ба ѓайр аз хирољи замин дар асри XV боз андозњои дигари 
иловагї вуљуд доштанд, ки ба њар кадоме аз онњо бањои ќонунї 
дода, њам ба шакли пул ва њам ба шакли мол аз мардум 
меситониданд. Ќисме аз чунин андозњои иловагї барои таъмини 
маоши соњибмансабон харљ мешуд. Бори аз њама гарон барои 
ањли мењнат дар он замон ин бемузд кор фармудани онњо дар 
сохтмон ва таъмири њисору ќалъа, кофтан ва тоза кардани 
љўйбору корезњо ва ѓайрањо буд, ки онро «бегорї» меномиданд. 

Дар замони Темуриён аз мардум барои корњои 
бозаргониву тиљорат андози пулие ситонида мешуд, ки онро 
тамѓа мегуфтанд. Тамѓаро дар Мовароуннањр муѓулњо љорї 
карда буданд ва хилофи шариати исломї буд. 

Дар ин давра боз чунин андозњо вуљуд доштанд: аворизот, 
сардарахт, доруѓона, зобитона, миробона, муњассилона, 
мушрифона, њаќќулавориља, мирњазорона, дудї, саршумор, 
саркаллагї, улоѓ, ясавулї, пешкаш, номбардори ќўшун, ихрољот, 
љизя ва ѓайра. Илова ба ин андозњо ба дўши ањолї уњдадорињои 
зиёди дигаре низ бор мегардиданд, ки дар шариати исломї 
пешбинї нашуда буданд. Боиси тазаккур аст, ки баъзе 
ќабилањои кўчманчї, ки дар ќўшунњои давлатї хизмат 
мекарданд, аз супоридани андоз ва уњдадорињо озод буданд.  

Эътирози ањолї нисбат ба андозгирињои ѓайриќонунии 
маъмурон.  

Андозе, ки аз оммаи мењнаткаш ситонида мешуд, хеле 
вазнин ва миёншикан буд. Ин бори гарон, хусусан, њангоми 
љангњои байнихудї, ки боиси чандин маротиба љамъ кардани 
њамон як андозу молиёт ва љорї намудани андозњои нав 
мегардиданд, боз њам афзунтар мешуд. Илова бар он, 
маъмурони хирољ аз мансаб суиистифода намуда, барои фоидаи 
худ андозњоро аз рўйи меъёри муќарраргардида зиёдтар љамъ 
мекарданд. Њамаи ин ањолии шањру дењотро маљбур мекард, ки 
ба муќобили њокимият бо шаклњои мухталиф эътироз намоянд. 
Баъзан дењќонон ба ин беадолатињо тоќат накарда, ба вилоятњои 
дигар кўчида мерафтанд. Ин њукуматдоронро маљбур мекард, ки 
андозњои аз меъёр зиёдаро бекор кунанд. Муќовимати ошкори 
мардум, ки дар ваќти љангњои байнихудии шоњзодагони темурї 
аз андозњои иловагии беохир хонахароб шуда буд, дар 
сарчашмањо хотиррасон гардидааст. Масалан, њангоми 
Хуросонро забт кардани султон Њусайн, амалдорони нави ў ба 
сари ањолї андозњои иловагї бор карданд ва сокинони Њирот ба 
ин амали онњо эътирози нињоят сахт баён намуданд. Султон 
Њусайн маљбур шуд, ки њам андозњоро бекор намояд ва њам он 
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амалдорони худсарро аз вазифа дур созад. Њодисањои дар 
натиљаи эътирози мардум бекор шудани андозњо ба муњлатњои 
гуногун боз чандин маротиба ба вуќўъ пайвастанд. Темуриён 
барои барќарор намудани ќудрати пардохти молиёт ба ањолї 
гузаштњои муваќќатї карда, дар ин роњ бо худсарии маъмурон 
низ мубориза мебурданд. Дар сарчашмањо на фаќат њодисањои 
аз мансаб дур кардан, балки њатто ќатл намудани ин ќабил 
маъмурони худсар низ зикр ёфтааст. 

Мувофиќи маълумоти сарчашмањо яке аз аломатњои 
ѓайримустаќими мављудияти љамоатњо таќсимнашавандагии 
замини дењот мебошад. Њангоми хариду фурўш ва ё ба ваќф 
бахшидан ќитъањои људогонаро аз минтаќаи умумии замин људо 
намекарданд.  

 
Сарчашма: 

Абдурраззоќи Самарќандї дар бораи бекор кардани як навъи 
андоз – тамѓа маълумоти зерин медињад: «Тамѓаи Самарќанд ва 
Бухоро, ки маблаѓи сангин буд, мутлаќан барандохтанд ва ањкоми 
љањонї мутеъ дар ин боб мукаммал сохтанд ва њазрати салтанат ваъда 
фармуд, ки дар тамоми мамолики мањруса (њудуди њифзшавандаи 
мамлакат) тамѓа ва љамеи муноњиро (манъ кардашударо) 
барандозанд… Пеш аз идрок чизе бар раият њавола надорад ва агар ба 
зарурат воќеъ шавад, зиёдат аз ду донг (шашяки њар чиз) асли мол 
наситонанд ва се ќист (њисса) молро мутолиба (талаб) кунанд. Яке дар 
саратон ва дигаре дар сунбулаву мизон ва татимаро дар ќавс ба ваљњ 
нињанд ва ихрољот (харољот) то он замон ки машруњ (рўйхат) ба арз 
нарасонанд ва дар он боб њукми њумоюн дуруст нашуд, харљ 
наяндозанд ва агар хилофи он воќеъ шавад, девониён (кормандони 
девон) мустањаќќи (лоиќи) ќатл бошанд».  

Абдурраззоќи Самарќандї. Матлаъ-ус-саъдайн. Љилди 2, Лоњур, 
1949, сањ. 1333 – 1335. 

 
Мирхонд дар бораи андозситонии њокимон ахбори зерин 

медињад: «Дар ин сол се бор молиёт аз мардуми шањри Њирот 
гирифтанд: якеро мирзо Шоњмањмуд – писари Бобур, дуюмро мирзо 
Иброњим султон – писари Алоуддавла, севумро мирзо султон Абусаид. 
Яке аз умуре, ки сабаби харобї ва поймол шудани раоё гардид ин буд, 
ки муњассилони зару мол барои лашкар мегирифтанд ва доруѓагон дар 
мавозеъ ва музореъ аз мардум доруѓона мехостанд ва ёсоќон 
(лашкариён) ѓорату торољ аз њадд мегузаронданд». 

Мирхонд. Равзат-ус-сафо. Тањзиб ва тахлиси доктор Аббоси 
Зарёб. Тењрон, 1373, сањ. 1192. 

 
Маълумоти ваќфномаи соли 1470 дар бораи ба ваќф додани 

ќарияи Доиљ: «…Мустасно аст аз ин ќария ваќфи як ќитъа замини 
обхўр ва ќобили зироат ва як боѓи маъмур (обод) ва заминњои дигари 
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ќобили зироат. Ва ин њама пайваста аст ба њамдигар ва дар мулки 
њазрат воќифи мазкур аст ва мањдуд аст бар ин ваљњ, ки њадди шарќии 
ин маљмўъ мепайвандад ба саканиёти дењбошон ва баъзе ба кўли 
Ќалъа... Ва низ мустасност аз ин ќарияи Доиљ ваќфи заминњои 
Сулаймоншоњї, ки мамлука аст ва машњур аст ба њудуди муайяна. Ва 
низ мустасност аз вай як ќитъа замини… муштамила бар саканиёт ва 
ин мањдуд аст бар ин ваљњ, ки шарќи он ва шимоли он мепайвандад бар 
заминњои обхўр ва ќобили зироат, ки аз љумлаи ваќф аст». 

Ваќфномаи Хоља Ањрор аз 25 январи соли 1470 дар бораи ба ваќф 
додани ќарияи Доиљ… ба фоидаи масљид ва мадрасае, ки дар гузари 
Дарби Сўзангарони шањри Самарќанд воќеъ буд. Чехович О.Д. Из 
источников по истории Самарканда XV в. // Из истории зпохи Улугбека. 
Ташкент, 1965, сањ. 332 – 333. 

 
Маълумоти Абдурраззоќи Самарќандї дар бораи ба суюрѓол 

додани мавзеи Дуљийл ба њамсари амирзода Абўбакр: «Мавкиби љалол 
(Темурланг) ба љониби Султония муовидат намуд ва раоёти офтоби 
ишроќ ба савќи билод омад ва амирзода Абўбакрро дувист сар асб ва 
сад њазор динори капакї ва сад даст љабба инъом фармуд ва дар аќиби 
амирзода Рустам ва боќї умаро равон сохт ва њарами шоњзодаро, ки 
духтари амир Сайфиддин буд, Дуљийл, ки аз тавобеи Баѓдод аст, 
суюрѓол фармуда ва рухсат фармуда, ба тарафи Султония баргашт». 

Абдурраззоќи Самарќандї. Матлаъ-ус-саъдайн ва маљмаъ-ул-
бањрайн.Љилди 2, китоби 2. Бо эњтимоми доктор Абдулњусайни Навої. 
1383, сањ. 1005. 

 
Савол ва супориш: 

1) Вазъи кишоварзї дар ин давра дар кадом њолат буд? 2) Дар соњаи 
обёрї чї гуна тадбирњо меандешиданд? 3) Дар бораи суюрѓол 
маълумот дода, шаклњои онро номбар кунед. 4) Навъи заминдории 
тархонї чї маънї дорад? 5) Замини ушрї ба кї тааллуќ дошт? 
6)Амволи ваќфро шарњ дињед. 7) Дар бораи заминњои милкї ва 
заминњои милки њурри холис маълумот дињед. 8) Хирољ бо кадом 
шаклњо ситонида мешуд? 9) Навъњои андозро номбар кунед. 10) Чаро 
ањолї ба муќобили њокимият эътироз баён менамуд? 11) § 7-ро такрор 
намоед.  

 
§ 10. ВАЗЪИ МУНОСИБАТЊОИ МОЛИЮ ПУЛЇ 

 
Ислоњоти пулии Улуѓбек дар соли 1428. Тањќиќи мадракњои 

сиккашиносї нишон медињад, ки дар асри XV муносибатњои 
молию пулї рушд намуда буд. Дар ин давра њаљми умумии 
истењсоли молњои сермасраф афзун гардида, табаќањои васеи 
љамъияти шањр ва ќисман ањолии дењот ба муносибатњои молию 
пулї робита доштанд. Тиљорати пулї дар доираи истеъмоли 
умум ба василаи сиккањои мисї ба вуќўъ мепайваст.  
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Улуѓбек соли 1428 ислоњоти пулї љорї кард. Маќсади 
асосии ин ислоњот аз он иборат буд, ки барои савдои чаканаи 
молњои сермасраф шароити мусоид фароњам оварда шавад. 
Сокинони шањр ва ањолии дењот ба ин беш аз њама манфиатдор 
буданд.  

 
 

Сиккањои дар ањди Темуриён зарбшуда 
 
Мазмун ва моњияти ин ислоњот чунин буд: дар соли 1428 

њамаи сиккањои мисии пастќурби пешина аз эътибор соќит 
шуданд. Дорандагони сиккањои мисии пастќурб метавонистанд 
онро дар давоми як муддати муайян ба сиккањои нави нисбатан 
баландќурб иваз намоянд. Сиккањои нав аз соли 1428 сар карда 
дар шањрњои Бухоро, Самарќанд, Тошканд, Шоњрухия, 
Андиљон, Ќаршї ва Тирмиз зарб мешуданд. Пас аз ба анљом 
расонидани ивази ин сиккањо зарби сиккањои мисї фаќат дар 
Бухоро иљро мегардид. Њамаи зарбхонаи шањрњои дигар баста 
шуданд. Бо пулњои Бухоро дар тамоми гўшаву канори 
Мовароуннањру Хуросон мол харидан мумкин буд.  

Ислоњоти пулии соли 1428 ба гардиши тиљорати дохилї 
мувофиќ буда, барои рушди минбаъдаи мубодилаи молњои хурд 
мусоидат менамуд ва ба талаботи ањолии шањру дењот љавобгў 
буд.  

Ислоњоти пулии Хусравшоњ. Баъдтар дар дањсолаи охири 
асри XV гардиши умумидавлатии сиккањои мисї тамоман 
нобасомон гардид. Соњибони мулкњо бо маќсади њарчи бештар 
фоида гирифтан, ба зарби сиккањои худ шурўъ намуданд. Дар 
натиља дар мамлакат буњрони гардиши пул сар зад. Дар чунин 
вазъият њокими Њисор Хусравшоњ соли 1501 ислоњоти пулї 
гузаронид. Дар асоси ин ислоњот вилояти Њисор ба љойи 
сиккањои гуногун ва беэътиборшуда сиккањои якхела дарёфт 
намуд. Зарбхонаи шањрњои хурд баста гардид. 
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Тибќи ислоњоти Хусравшоњ тангањои ќаблї ќобили 
истифода набуданд. Њамаи тангањои куњна аз гардиш гирифта 
шуда, ба љойи онњо тангањои нав истифода гардиданд. Солњои 
1501 – 1502 дар Њисор, Ќундуз ва Тирмиз ба зарби сиккањои 
мисии дудинора шурўъ намуданд, ки дар як тарафи он љойи 
зарбхона ва ќурби он бо забони тољикї сабт гардида, дар тарафи 
дигараш тасвири оњу буд.  

Минбаъд сиккањои мисї фаќат дар Њисор, Тирмиз ва 
Ќундуз бароварда мешуд. Он ваќтњо сиккаи мисиро динор 
мегуфтанд. Мањсули зарбхонаи ин се шањр дар тамоми мулк як 
хел гардиш мекард. Барои осонтар намудани амалиёти тиљоратї 
сиккањоро ба се арзиш – якдинора, дудинора ва тангаи майда 
зарб мезаданд. 

 

 
 Навъи тангаи             Навъи тангаи     Навъи тангаи мисии    
дудинораи                           мисии дудинораи         дудинораи  Тирмиз 
   Њисор                                       Ќундуз                            
 

 

 
Намуди тарафи дигари тангањои дудинораи Њисор,Ќундуз ва 

Тирмиз 
 

Вазъи тиљорати дохилї. Темурланг њангоми 
лашкаркашињояш аз минтаќањои мухталиф њунармандони касбу 
кори гуногун ва косибонро ба Мовароуннањр, хусусан, ба 
Самарќанд мефиристод. Дар натиљаи тараќќї намудани касбу 
њунар вазъи тиљорати дохилии мамлакат бењтар гардид.  
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Барои рушди савдо ва њунармандї дар бисёр шањрњои 
Мовароуннањру Хуросон бозорњои болояш пўшида ва иншооти 
мухталифи тиљоративу њунармандї сохтанд. Чунин иншоотњои 
тиљоратї, ки гўшаю канори шањрро зинат медоданд, бештар дар 
Самарќанду Њирот ќомат афрохтанд.  

Байни шањрњои мухталифи Мовароуннањру Хуросон 
тиљорат сурат мегирифт. Косибону њунармандон молу ашёи 
худро дар бозорњо ба ањолї пешкаш менамуданд.  

Аз Шероз ба Самарќанд ва Султония матоъњои абрешимї, 
пашмї, пахтагї ва ашёи дигар ворид мегардид. Яке аз шањрњое, 
ки дар он тиљорати дохилї тараќќї ёфта буд, шањри Табрез буд. 
Дар ин шањр дар байни манзилњои зист барои тиљорат растањои 
махсус сохта шуда буданд, ки дар онњо њунармандон молњои 
худро ба ањолї пешкаш менамуданд.  

Тољирон аз Самарќанд ба шањрњои дигари 
Мовароуннањру Хуросон ширинињои мухталиф, астарњои 
мўйина ва абрешимї, рангњо ва ашёи дигар мебурданд.  

Умуман, дар ин давра дар шањрњои Мовароуннањру 
Хуросон дар соњањои гуногун рушди босамари мењнат ба чашм 
расида, њаљми истењсоли молњои гуногун инкишоф меёфт. Вале 
истисмори аз њад зиёди ањолии шањр, ба дасти феодалони 
алоњида мутамарказ гардидани иншооти тиљоративу 
њунармандї ва шаклњои феодалии идоракунии шањрњо ба рушди 
онњо монеъ мегардид. 

Барои боз њам бењтар гардидани вазъи тиљорат зарби 
сиккањои мисї ва иштироки бештари сокинони шањру дењот дар 
муносибатњои молию пулї наќши калон бозид.  

Равобити тиљорї ва дипломатиии Темуриён бо мамолики 
хориљї. Ишѓоли мамлакатњои дигар ва аз ин њисоб васеъ 
намудани њудудњои мамлакат ба Темуриён имконият дод, ки 
вазъи иќтисодии кишварро бењтар намуда, ќудрати њарбии онро 
баланд бардоранд. Ин шароит фароњам овард, ки дар охири 
асри XIV – ибтидои асри XV равобити тиљорї ва сиёсии 
Мовароуннањру Хуросон бо як ќатор мамолики хориљии дуру 
наздик вусъат ёбад.  

Темурланг соли 1393 намояндаи худ Савоиро барои 
барќарор намудани равобити тиљоративу дипломатї ба Сурия 
ва Миср фиристод. 1 августи соли 1402 Темурланг ба подшоњи 
Фаронса Карли VI нома фиристода, аз ў хоњиш намуд, ки њар ду 
давлат бояд барои густариши равобити тиљорї тољирони худро 
ба мамлакати якдигар фиристонанд ва ба њамаи онњо амният 
фароњам оварда мешавад. 

Барои барќарор намудани равобити хориљии тиљорї ва 
дипломатии давлати Темуриён наќши Самарќанд, ки дар роњи 
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муњимми тиљорї–аз Чин ба мамлакатњои њудуди бањри 
Миёназамин ва Њиндустон воќеъ аст, хеле муњим буд, Тибќи 
ахбори сафири испанї Руи Гонсалес де Клавихо, ки солњои 1403 
– 1406 ба Самарќанд сафар карда буд, њар сол аз Њиндустон, Чин 
ва мамлакатњои дигари дуру наздик корвонњои пурбор бо 
молњои гуногун барои тиљорат ба Самаќанд меомаданд.  

Равобити Темуриён, махсусан бо Чин хеле устувор буд. 
Темурланг соли 1387 намояндагони дипломатии худро бо 
сардории Мавлоно Њофиз ба Чин фиристод ва бо онњо чун 
туњфа 15 асп, 2 шутур ва матоъњои гуногун ирсол намуд. Аспњои 
фиристодаи темурињо ба хитоињо хеле маъќул афтод ва њар сол 
ба Чин шумораи зиёди асп фиристода мешуд. Бар ивази ин аз 
Чин сангњои ќиматбањо ва ашёи дигар мефиристоданд. Њамин 
тариќ, байни давлати Темуриён ва Чин робитањои тиљориву 
дипломатї густариш ёфт. Дар байни њар ду-се сол ба 
Самарќанду Њирот сафирњои хитої меомаданд ва дар навбати 
худ аз Мовароуннањру Хуросон ба Чин сафирњо фиристода 
мешуданд. Корвонњои хитої ба воситаи уќёнуси Њинд ба 
Самарќанд мемаданд. Њангоми дар Самарќанд будани сафири 
испанї Клавихо аз Чин ба Самарќанд ќариб 800 шутури сербор 
омада буд.  

Солњои баъдї низ робитањои дипломатии њар ду кишвар 
густариш ёфтанд. Соли 1421 дар њайати сафирони темурї, ки ба 
Чин рафта буданд, шахси маъруфи он давр Хоља Ѓиёсуддини 
Наќќош низ шомил буд. Ба ў супориш дода шуда буд, ки 
рўзномаи сафарро тартиб дињад ва он минбаъд ба яке аз асарњои 
арзишманд табдил ёфт, ки олимони дигар аз он истифода 
бурдаанд.  

Дар нимаи дуюми асри XV рафтуомади сафирон байни ин 
ду кишвар каме коњиш ёфт ва сабаби онро императори Чин дар 
номааш ба Шоњрух бо бесарусомонињои дар давлати Темуриён 
рўй дода алоќаманд медонад. 

Дар ин давра равобити тиљориву дипломатии 
Мовароуннањру Хуросон бо мамлакатњои дигар, мисли Миср, 
Њиндустон Русия ва ѓайра низ барќарор буданд. 

Соли 1439 султони Миср Зоњир Сайфуддин Чаќмоќбек 
сафири худ Љиљќабуќро ба Њирот фиристод ва дар номааш аз 
Шоњрух хоњиш намуд, то ў барои вусъати равобити тиљориву 
дипломатии байни њар ду кишвар кўшиш намояд. Шоњрух дар 
љавоб соли 1444 сафорати худро бо сардории Шамсиддин 
Муњаммад Замзамї ба Миср фиристод, ки он аз љониби њокими 
Миср хуб пазируфта шуд. Пас аз як сол ба Миср ба сифати 
сафир ду шахси маъруфи он давр – Шайх Нуриддин Муњаммад 
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ал-Муршидї ва Мавлоно Шамсиддин Муњаммад Абњарї 
фиристода шуданд.  

Чунин равобит байни Мовароуннањру Хуросон бо 
Њиндустон низ устувор буд. Соли 845њ.ќ./1441 – 1442 Темуриён 
бо сардории муаррихи маъруф Абдурраззоќи Самарќандї ба 
дарбори њокими Њиндустон Бинљиѓор њайти сафоратеро 
фиристоданд. Ин муаррих натиљаи сафарашро дар китоби 
машњури худ «Матлаъ-ус-саъдайн ва маљмаъ-ул-бањрайн» баён 
намудааст. Пас аз ба ватан баргаштани ин сафорат Бинљиѓор 
дар љавоб сафорати худро ба Њирот фиристод.  

Равобити тиљоративу дипломатии давлати Темуриён бо 
Русия барќарор буд. Соли 1464 сафорати шоњи Русия Ивани III 
аз Москва ба Њирот омада буд. 

Дар ин давра равобити тиљоративу дипломатии Темуриён 
бо давлатњои дигар низ вуљуд дошт. Бисёр тољирон аз Туркия, 
Ироќ, Феодесия, Сурия, Малайзия ва ѓайра барои тиљорат ба 
шањрњои Мовароуннањру Хуросон меомаданд.  

Рушди тиљорат бо мамолики хориљї барои инкишофи 
соњањои мухталифи косибиву њунармандї, зиёдшавии њаљми 
истењсолот ва рушди савдои дохилї мусоидат менамуд. 

 
Сарчашма: 

Дар бораи гардиши сиккањои давраи Темуриён дар китоби 
«Таърихи Эрон» чунин маълумот омадааст: «Њатто дар давраи темурї 
њам сиккањои мухталифи роиљ дар љараён буд. Шавоњиде дар бораи 
вуљуди сиккањои зер аз соли 1440 дар даст аст: дар Мовароуннањр 
динори капакии нуќра бо вазни 8 грамм, дар ѓарби Эрон беш аз се навъ 
динори роиљ мављуд буд, ки робитаи онњо бо динори капакї шинохта 
шудааст, яъне динори Баѓдод ва ё Шероз, динори ироќї ва динори 
Табрез. Ба зоњир динори ироќиро мустаќиман метавон аз динори 
роиљи мутаќаддими Табрез пайгирї кард ва њол он ки динори табрезии 
ќарни понздањум барои нахустин бор дар замони Темуриён зоњир шуд. 
Дар он замон робита байни ин чањор навъ динори нуќра роиљ ба 
ќарори зер буд: як динори капакї муодил бо се динори баѓдодї (ё 
шерозї), шаш динори ироќї ва нуњ динори табрезї буд». 

Таърихи Эрон. Давраи Темуриён. Пажўњиши Донишгоњи 
Кембриљ, тарљумаи Яъќуб Ожанд, Тењрон, 1378, сањ. 273. 

 
Дар китоби «Таърихи Эрон» доир ба вазъи тиљорат дар шањрњои 

Султония ва Самарќанд ахбори зерин оварда шудааст: «Султония 
шањри пурљамоате аст, вале аз њайси бузургї ба пояи Табрез 
намерасад. Аммо Султония муњимтарин маркази мубодилаи коло 
барои туљљор ва колои онњост. Бахусус дар моњњои июн, июл ва август 
корвонњои бузурге аз муштариён бо молуттиљора ба ин шањр мерасанд. 
Ин шањр дар моњњои ёдшуда пурљанљол ва шулуѓ аст ва маболиѓи 
њангуфте (зиёде) вориди хазона мекунад. Бинобар ин, њарсола гурўњи 
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азиме аз бозаргонони Њинд меоянд ва њама гуна адвия (дору) 
меоваранд. Бењтарин анвои адвияеро, ки дар бозорњои Сурия барои 
фурўш арза мешавад, ба ин шањр меоваранд. Ин адвия иборатанд аз: 
мехак ва љавзи њиндї ва газонгабин ва пўсти љавз ва ѓайра. Ин адвия 
њаргиз ба бозори Искандария намерасад, то битавон аз махозини он љо 
харид… Њар гуна абрешим аз Гелон…, ки дар он колоњо ва мањсулоти 
бисёре сохта ва тањия мешавад, ба ин шањр њамл мегардад. Абрешими 
Гелон аз Султония ба Димишќ ва низ дигар манотиќи Сурия ва Туркия 
ва Кифо (дар Ќрим) содир мешавад. 

…Самарќанд бозори бузурге барои тавлиди колоњо буд, чаро ки 
Темурланг пешаваронро (њунармандонро) аз њар синф маљбур ба 
иќомат дар он сохта буд. Дар ин шањр бозаргонони зиёде аз туркон, 
аъроб, марокашї аз анвои тирањо, масењиёни чун Юнон ва арманиён, 
католикњо ва настурињо дар канори њиндуён тиљорат мекарданд, чаро 
бозорњои Самарќанд мамлў аз колоњое буд, ки аз сарзаминњои 
дурдасту бегона назири Русия, Тотористон, Чин ва Њинд вориди он љо 
мешуд.  

Ин колоњо шомили чарм, катон, парниён, равѓан, гиёњони тиббї, 
адвия…. буд, ки харидорон бо таъкиди фаровон бар кайфияти болои 
мањсулоти чинї буд, ки пешаваронаш њам монанди пешаварони хитої 
аз тарафи муњимот ва устодї дар љањон шинохта шуда буданд, толиби 
хариди онњо буданд. Клавихо аз корвоне бо 800 шутур суњбат медорад, 
ки аз Чин коло ва молуттиљора ба Самарќанд меовардааст…. Яке аз 
муњимтарин далоили арзиш ва ањамияти тиљорї ва бозаргонии 
Самарќанд ва Султония дар ин буд, ки ин ду шањр иќоматгоњ ва 
урдугоњи низомии Темурланг ва њокими ѓарби Эрон – шоњзода 
Мироншоњ буд». 

Таърихи Эрон. Давраи Темуриён. Тарљумаи Яъќуб Ожанд, 
Тењрон, 1378, сањ. 196 – 197.  

 
Маълумоти Абдурраззоќи Самарќандї дар бораи омадани 

сафирони Хитой ба Самарќанд: «Дар ин вило аз вилояти Хитой элчиён 
аз пеши Дой Минкхон–подшоњи Чину Мочин ва соири ин мамолик 
расиданд. Фармони њумоюнї нифоз пайваст, ки шањру бозорњо оина 
банданд ва њар санъат дар камоли њунар зоњир карда ва дукони худро 
орояд ва умаро ба расми истиќбол берун рафта муќаддами эшонро бар 
худ муборак доштанд ва њамаро ба таъзими тамом дари шањр 
оварданд….Њазрати хоќони саид фармон фармуд, ки Боѓи Зоѓонро чун 
боѓи љинон ороста, ясовулони бањромсавлати зарѓомсутуват њар касро 
мањал ва маќом таъйин фармуданд ва њазрати хоќони саиди 
хуршедталъат чун офтоб бар ављи риќъат ва сарири салтанат баромад 
ва узамои умаро элчиёнро ба шарафи дастбўсї расонида ва табрикот 
гузаронида, суханони эшон арза доштанд». 

Абдурраззоќи Самарќандї. Матлаъ-ус-саъдайн ва маљмаъ-ул-
бањрайн. Љилди 2, китоби 1. Бо эњтимоми доктор Абдулњусайни Навої. 
1383, сањ. 158. 

 
Маълумоти Абдурраззоќи Самарќандї дар бораи ба Хитой 

њамчун сафир фиристодани Муњаммади Бахшї: «Чун муњимоти 
элчиёни Хитой кифоят шуд, иљозати инсироф ёфта, муовидат 
фармуданд ва Шайх Муњаммади Бахшї ба расми рисолат бо эшон 
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равон шуд ва чун подшоњи Хитой то ѓоят дини ислом ќабул накарда 
бар муќтазои шариат намераванд. Њазрати хоќони саид аз рўйи дўстї 
ду насињатномаи арабї ва форсї фиристод, то бошад, ки ба нури 
њидояти имон мушарраф шаванд…. Ва дар ин ваќт аз он тараф элчиён 
расиданд ва туњфањо оварданд ва хабари саломатии эшон ва маъмури 
он мамолик гуфтанд. Муњаббат ва дўстї, ки миёни падарон буд, бар 
муљиби муњаббатулобои ќаробатулабно тоза гашт. Мо низ аз ин тараф 
Муњаммади Бахшї элчї (сафир) фиристодем то хабари саломатї 
расонад. Муќаррар он аст, ки ин маънї сабаби ободонии мамолик ва 
некномии дунё ва охират аст. Тавфиќи риояти иттињод ва муроќибати 
шароити видоди рафиќи ањл тариќ бод.  

Њазрати хоќони саид фармуд, ки элчиёни атрофро чун элчї 
Муњаммад Ќаромон, ки бо туњафи Рум омада буд ва малик 
Ќутбиддини Систонї ва элчї Пирак аз Гармсер… ва њамаро ба инъом 
ва икром навохта, иљозати мурољаат намуд». 

 Абдурраззоќи Самарќандї. Матлаъ-ус-саъдайн ва маљмаъ-ул-
бањрайн.Љилди 2, китоби 1. Бо эњтимоми доктор Абдулњусайни Навої. 
1383, сањ. 161 – 164. 

 

Маълумоти Абдурраззоќи Самарќандї дар бораи аз љониби 
Темурланг ба Сурия ва Миср фиристодани сафирњо: «Дар соли 795 њ.ќ. 
/1392-1393 њазрати Соњибќирон Шайх Совиро, ки фарзонаи аср буд, бо 
булукоти шоњона ба љониби волии Шом (Сурия) ва Миср ал-малик аз-
зоњир Барќуќ ба расми рисолат фиристода буд ва пайѓом дода, ки пеш 
аз ин подшоњон, ки аз насли Чингизхон буданд, бо мулуки он мамолик 
низоъ доштанд ва ба он сабаб зањмат ба ањолии Шом ва он њаволї 
мерасид ва дар охир ба мусолињат анљомид ва чун подшоњи саид 
Абўсаид (ба) љивори рањмати њаќ пайваст ва аз насли Чингизхон 
подшоњи нофизфармон намонад, мулуки тавоиф падид омаданд. Ин 
замон чун собиќаи инояти моликулмулк азза шаънању, тамоми 
мамолики Эрон бо Ироќи Араб, ки дар љивори он мулк воќеъ аст, 
мусаххари фармони мо гардонид, некхоњии халоиќ иќтизои он 
мекунад, ки њаќќи њамсоягиро риоят карда, абвоби муросала ва 
мукотибат мафтуњ гардад ва элчиён даромадшуд бошанд, то роњњо 
эмин шавад ва тиљорат ба амн ва њузур тараддуд намоянд ва ин маонї 
муљиби оромиши билод ва осоиши ибод бошад, вассалом. 

Бинобар он истидъои султон Исо њокими Мордийн намуда 
фармуд, ки азимати Шом ва Миср мусаммам аст, мебояд, ки лашкарњо 
љамъ оварда, њарчанд зудтар ба мо пайвандад ва чанд рўз интизор 
бурда маълум шуд, ки љонибаш ба чунин њазрате таѓофул мефармояд». 

Абдурраззоќи Самарќандї. Матлаъ-ус-саъдайн ва маљмаъ-ул-
бањрайн. Љилди 1, китоби 2. Бо эњтимоми доктор Абдулњусайни Навої. 
1383, сањ. 689–690. 

 

Маълумоти Абдурраззоќи Самарќандї дар бораи ба назди 
Темурланг омадани сафирони волии Кашмир Искандаршоњ: «16 моњи 
љумодилохири соли 801 (23 феврали соли 1399) мавкаби њумоюн дар 
баробари ќарияи Поила, ки аз навоњии Љамуст, нузул фармуд ва 
ќосидон, ки аз Дењлї ба Кашмир пеши Искандаршоњ рафта буданд, бо 
элчиёни ў расиданд ва арза доштанд ки Искандаршоњ эњроми бандагї 
баста, рўйи ниёз ба ќиблаи иќбол оварда, ба мавзеи Љабњон омад ва 
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ќосидони ў бо элчиён аз љониби урдуи аъло расиданд ва таќрир 
карданд, ки умаро маслињат чунон дидаанд, ки Искандаршоњ се њазор 
асп ба расми пешкаш овард ва машорилайњи љињати тављењи он ба 
Кашмир бозгашт то баъд аз итмоми он муњим дигарбора мутаваљљењи 
пойбўс шавад. Он њазратро ин сурат писандида нанамуд. Фармуд, ки 
Искандаршоњ моро таклифи моло ятоќ кардаанд ва ба зиёдат 
гунљойиши њавсалаи ў талаб доштаанд ва њаждањ моњ элчиёни ўро 
иноят ва иљозат намуда, муќаррар фармуд, ки ба њељ чиз боз намонад 
ва чун 28 рўз аз ин таърих гузарад, дар лаби оби Синд ба урдуи њумоюн 
ояд ва Муътамад Зайниддин аз љумлаи амирзода Рустам, ки як навбат 
аз Дењлї ба Кашмир рафта буд, боз бо элчиёни Искандаршоњ ўро 
равон фармуд». 

Абдурраззоќи Самарќандї. Матлаъ-ус-саъдайн ва маљмаъ-ул-
бањрайн. Љилди 1, китоби 2. Бо эњтимоми доктор Абдулњусайни Навої. 
1383, сањ. 793-794. 

 

Маълумоти Клавихо дар бораи тиљорати Самарќанд бо 
мамлакатњои хориљї: «Самарќанд на танњо бо маводи хўрокворї, 
балки бо матоъњои абрешимї ва пашмин, атлас, камка (матои шоњии 
гулдори ќадимї), ки дар он љо истењсол менамоянд, инчунин бо 
астарњои мўйина ва абрешимї, ширинињо, рангњои лољвардї ва амсоли 
онњо маъруф аст. … Ин шањр бо молњое, ки аз давлатњои дигар ворид 
мешаванд, хеле ѓанї аст. Аз Русия ва Тарталия чарм ва матоъњои 
катонї, аз Хитой матоъњои абрешимї, ки навъи бењтарини онњо дар ин 
љо истењсол мешавад ва атлас, ки мегўянд он дар олам бењтарин аст, 
махсусан, навъи бенаќшу нигори он ќимати арзандатаре дорад. Аз 
Хитой инчунин мушк ворид мешавад, ки он ба љуз аз Хитой дар љойи 
дигар нест. Аз он љо инчунин ёќути сурх ва алмос, марворид ва ѓайра 
меоранд. Аз Њиндустон ба Самарќанд ширинињо. чормаѓзи ќаранфул, 
гули дорчин, занљабил ва ѓайра ворид мешаванд….  

Аз Самарќанд то шањри асосии Хитой, ки Камолак (Хонбалиќ) 
ном дорад ва яке аз шањрњои бузурги он империя ба шумор меравад, 
шашмоња роњи пиёдагард аст, ки дар давоми ду моњи он дар роњ ба љуз 
аз галабонон, ки дар сањроњо галањои худро мечаронанд, касе во 
намехўрад. Моњи июни њамин сол аз Камолак ба Самарќанд ќариб 
њаштсад уштури сербор омад». 

 Руи Гонсалес де Клавихо. Рўзномаи сафар ба Самарќанд, ба 
дарбори Темур (1403 – 1406). Тарљумаи И.С. Мирокова. Москва: Наука, 
1990. сањ. 138 – 141.  

 
Санањои муњим: 

1428 – ислоњоти пулии Улуѓбек 
1464 –ба Њирот омадани сафорати Русия  
1501 – ислоњоти пулии Хусравшоњ 

 
Савол ва супориш: 

1) Барои чї Улуѓбек дар соли 1428 ислоњоти пулї гузаронид? 2) 
Дар бораи ислоњоти пулии Хусравшоњ наќл намоед. 3) Вазъи тиљорати 
дохилї ва хориљии давлати Темуриёнро шарњу эзоњ дињед. § 8-ро 
такрор намоед. 
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§ 11. ШАЊР ВА ШАЊРДОРЇ 
 

Вазъи шањрњо дар асри XV. Дар ин давра нисбатан 
фаъолшавии табаќањои миёна ва поёнии шањр ба мушоњида 
мерасад. Коргоњњои умумии косибон дар шањрњо устувор 
гардида, косибону њунармандон дар љашнњое, ки аз тарафи 
њукуматдорон барпо мешуданд, иштирок намуда, мањсули 
мењнати худро арза медоштанд. Наќши табаќаи миёнаи ањолии 
шањр–косибон, њунармандон, тољирон, амалдорон ва рўњониёни 
миёнањол дар њаёти фарњангии шањрњо меафзояд. Шумораи 
зиёди шоирону мутафаккирони пешќадам аз байни њамин 
табаќаи ањолї баромада буданд ва онњо офарандаи сарватњои 
маданї ба шумор мерафтанд. Шоирон, навозандагон ва 
базлагўён акнун на фаќат дар боргоњи аъёну ашроф љамъ 
меомаданд, балки дар дуконњои китобфурўшї, дар коргоњи 
косибон ва дар майдону бозорњо низ бањсу мунозирањои адабї, 
маљлиси шеърхонї ва мушоирањо барпо мекарданд. Ин гуна 
мањфилњои адабї ва њунарї дар Њирот, Самарќанд ва бисёр 
шањрњои дигари Мовароуннањру Хуросон мављуд буданд. 

Аз тарафи дигар, шањр дар ин давра ба њамон њолати 
феодалии худ боќї монда, истисмори ањли зањмат беш аз пеш 
давом мекард. Навъњои моликияти замине, ки дар дењот вуљуд 
доштанд, дар шањр низ дучор мегардиданд. Ќисми асосии замин 
дар ихтиёри давлат ва ашрофу рўњониён буд ва фаќат як ќисми 
ночизи он ба истењсолкунандаи бевосита тааллуќ дошт. Агар 
дукон, коргоњ ё манзили истењсолкунанда дар замини давлат, 
ваќф ва ё милки феодал воќеъ гардида бошад, ў њатман дар ягон 
шакле њаќќи иљораи заминро мепардохт. Аз ин рў, байни сокини 
шањр ва дењќон тавофуте вуљуд надошт.  

Замин ва бисёр муассисањои тиљоратї ба заминдорон 
тааллуќ доштанд. Косибон ва дукондорони камбизоат на фаќат 
замин, балки коргоњ, дукон ва манзилро њам ба иљора 
мегирифтанд, ки ин боиси боз њам бештар ба феодал тобеъ 
шудани онњо мегардид. 

Як хусусияти асосии шањрдорї боз аз он иборат буд, ки 
баъзе навъњои андози аз ањолии дењот меситонидаро аз ањолии 
шањр низ мегирифтанд. Баробари ин, ањолии шањр ба корњои 
маљбурї низ љалб карда мешуд. 

Дар шањрњои Мовароуннањру Хуросон худидоракунии 
њаќиќї вуљуд надошт. Идораи шањр ба уњдаи шахси аз тарафи 
њукумати марказї ва ё њокими вилоят таъйингашта гузошта 
мешуд. Шањрњо доимо воситаи инъому подошњои њокимон ба 
шумор мерафтанд.  
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Дар њаёти иќтисодиву иљтимоии шањрњо баъзе 
мухолифатњо ба чашм мерасиданд. Аз як тараф дар шањрњо 
тараќќиёт ба мушоњида расида, соњаи касбу њунар рушд меёфт, 
аксари ањолї ба муносибатњои молию пулї љалб шуда, дар соњаи 
фарњанг падидањои нав ба зуњур меомаданд. Баробари ин баъзе 
омилњое низ вуљуд доштанд, ки тараќќиёти шањрро халалдор 
мекарданд. Аз љумла ањолии мењнаткаши шањр ба истисмори 
берањмона дучор гардида, аксари моликияти заминњо ва 
биноњои тиљоративу пешаварї ба ихтиёри як ашроф ё рўњонї 
тааллуќ доштанд ва дар шањрњо аслан шаклњои феодалии 
идоракунї амал мекарданд. 

Вазъи касбу њунар. Дар ин давра ба касбу њунар диќќати 
махсус дода, барои инкишофи он тадбирњои зиёд анљом меёфт. 
Темурланг ва дигар намояндагони хонадони темурї бисёр 
њунармандону косибони бомањоратро аз гўшаю канори дунё чун 
асир ба шањрњои Самарќанд, Шањрисабз ва Њирот оварда, аз 
касбу њунари онњо хеле босамар истифода мебурданд. Бо мурури 
замон иттињодияи муассисањои њунармандї арзи вуљуд мекард 
ва ќудрати истењсолии онњо неруманд мегашт. Њунармандони 
њамкасб дар як мањал зиндагї намуда, љамъияти косибони бозор 
ва ё макони тиљорати муайяни худро ташкил мекарданд. 
Косибону њунармандон дар њаёти шањр наќши бенињоят муњим 
мебозиданд.  

Дар мамлакат дар натиљаи ба тиљорату њунармандї 
машѓул шудани шумораи зиёди ањолї дар соњањои нисбатан 
муњимми њунармандї, монанди сохтмон, коркарди оњан, 
бофандагї, чармгарї ва соњањои дигари њунармандї тамоюли 
тахассуси касбу њунарњои мањдуд ба назар мерасид, ки он 
нишонаи афзоиши талабот ба мањсулоти њунармандї буда, ба 
рушду самаранокии мењнат мусоидат менамуд.  

Дар аксар маврид њангоми дар шањрњои марказї аз љониби 
њокимон барпо гардидани љашнњо њунармандон иштирок намуда, 
мањсули мењнати худро ба намоиш мебароваданд ки ин аз 
нишонаи баланд будани наќши косибиву њунармандї дар 
мамлакат гувоњї медод. 

Вазъи кор ва зиндагии њамаи косибону њунармандон яксон 
набуд. Ба љуз косибони озод гурўње њам вуљуд дошт, ки њаёти 
сангину ногуворро аз сар мегузарониданд. Он косибону 
њунармандоне, ки Темурланг аз кишварњои дигар ба шањрњои 
Самарќанду Шањрисабз ба зўр оварда буд, дар вазъияти ѓуломї 
умр ба сар бурда, мавриди истисмори берањмона ќарор 
мегирифтанд. Мувофиќи маълумоти сарчашмањои хаттї дар 
Самарќанд ќариб 1000 њунарманди асир маљбурї кор карда, 
мањсулоти гуногун истењсол мекарданд.  

Боз гурўњи косибоне буданд, ки дар коргоњи умумї љамъ 
омада, тањти роњбарии халифа фаъолият менамуданд. Халифа аз 
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тарафи њукумат таъйин мешуд ва ба сифати кор назорат мекард. 
Мањсулоти ин коргоњ на ба бозор, балки бевосита ба идораи 
давлат мерафт. 

Косибону њунармандон аз додани андозњо озод набуданд. 
Баъзан онњо ба корњои маљбурї низ сафарбар гардида, илова 
бар он, аз онњо андозњои бевоситаи касбу њунар ситонида 
мешуд. Умуман, ањли њунар аз зулму ситами мансабдорону 
њокимон азобу шиканљаи зиёд мекашид. 

 
 

Сарчашма: 
Клавихо дар бораи тиљорати шањри Табрез чунин маълумот 

медињад: «Дар корвонсаройњо дуконњо ва дафтарњо сохта шудаанд, ки 
аз онњо истифодањои гуногун мебаранд. Чун аз ин корвонсаройњо 
хориљ шавем, ба хиёбонњо ва бозорњое мерасем, ки дар онњо њама гуна 
коло (матоъ) фурўхта мешавад. Дар бозор матоъњои абрешиму пунба 
(пахта) ва тофтаю абрешими хом ва љавоњироту њама гуна зарфњо 
метавон ёфт. Дарвоќеъ, гурўњи касири (зиёди) бозаргонон ва маќодири 
бисёри коло дар ин шањр вуљуд дорад. Бинобар ин, масалан дар баъзе 
аз корвонсаройњо, ки дар онњо васоил ва лавозими ороиш ва атриёти 
занон фурўхта мешавад, занон ба дуконњо ва њуљрањои онон меоянд, то 
аз онњо бихаранд, зеро ин занон атру равѓани бисёр ба кор мебаранд. 
Љомаи занон дар хиёбон иборат аст аз матои сафеде, ки саропо онњоро 
мепўшонад ва ниќобе аз мўйи асп, ки бар чењра меафкананд, то њељ кас 
ононро нашносад».  

Сафарномаи Клавихо. Тарљумаи Масъуди Раљабниё, Тењрон, 1366 
њ.ш., сањ. 162.  

 
Маълумоти Клавихо дар бораи ободонии шањри Самарќанд: 

«Темур мехост, ки шуњрати Самарќандро баланд бардорад. Њангоме ки 
ў ягон кишварро забт менамуд, њунармандон ва косибонро ин љо 
мефиристод, то шањр ва гирду атрофи онро серодам ва обод гардонад. 
Аз Димишќ ба Самарќанд њунармандони соњаи тирандозї ва 
камонсозї, косибони шишасоз ва гилкор, аз Туркия устоњои аслиња ва 
њунармандони дигар чун хишткорон ва устоњои соњањои дигари 
сохтмонро љамъоварї намуд…. Темур ба ин шањр аз њар љониб зану 
марди зиёдеро овард, ки шумораи онњо аз 150 њазор зиёд буд». 

Руи Гонсалес де Клавихо. Рўзномаи сафар ба Самарќанд ба 
дарбори Темур (1403 – 1406). Тарљумаи И.С. Мирокова. Москва: Наука, 
1990. сањ. 139.  

 
Савол ва супориш: 

1) Вазъи шањр ва шањрдорї дар ин давр чї гуна буд? 2) Дар 
бораи вазъи касбу њунар ва ањволи косибону њунармандон 
маълумот дињед. 3) § 9-ро такрор намоед.  
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МАВЗЎИ V  
ШИДДАТ ЁФТАНИ ЗИДДИЯТ БАЙНИ НАМОЯНДАГОНИ 
ХОНАДОНИ ТЕМУРЇ ВА ЗАВОЛИ ДАВЛАТДОРИИ ОНЊО 

 
§ 12. МУБОРИЗАИ НАМОЯНДАГОНИ ХОНАДОНИ  

ТЕМУРЇ БАРОИ ТАХТИ САМАРЌАНД 
 

Оѓоз шудани мубориза байни намояндагони хонадони 
темурї барои ба тахт нишастан дар Самарќанд баъди марги 
Темурланг. Темурланг 4 писар ва 32 набераи писарї ва 17 
духтару набераи духтарї дошт. Писарони Темурланг– Љањонгир, 
Умаршайх, Мироншоњ ва Шоњрух буданд. Ў дар охири њаёти 
худ ќаламрави давлаташро ба фарзандону наберагонаш таќсим 
карда, пояи салтанаташро амалан заиф намуд. Ў писари калонии 
худ Љањонгирро вориси тахт эълон намуд, вале њанўз њангоми 
дар ќайди њаёт будани падар Љањонгир вафот кард. Писари 
дигараш Умаршайх бошад, дар наздикии Баѓдод њангоми зинда 
будани Темурланг кушта шуд. Мироншоњ дучори парешонии 
маѓз гашта, пас аз марги падараш боз чор соли дигар зинда буд, 
то саранљом дар соли 1409 дар љанг бо сипоњи Ќараќуйюнлу дар 
њудуди Озарбойљон ба дасти Ќароюсуфи туркман ба ќатл расид.  

Темурланг писари Љањонгир – Пирмуњаммадро валиањди 
худ таъйин карда, ќаблан ўро соњиби тахти худ эълон намуд. 
Њамаи амирон савганд ёд намуданд, ки аз он васият сарпечї 
намекунанд. Пирмуњаммад он замон њокими Ќандањор буд. Ў ба 
айшу нўш ва бодахўрї машѓул шуда, идораи њукуматро ба дўши 
яке аз амиронаш Пиралии Тоз гузошта буд. Њангоме ки 
Темурланг аз олам даргузашт, фарзандону наберањояш дарњол 
васияти ўро фаромўш карданд. Барои ба тахту тољ соњиб шудан 
дар байни онњо муборизањои хунини сулолавї оѓоз гардид. Њар 
яке худро мустаќил эълон намуда, аз номаш танга сикка мезад.  

Њокимияти Самарќандро гирифтани писари Мироншоњ – 
Халил султон. Яке аз наберањои Темурланг – Халил султон – 
писари Мироншоњ, ки њокими Тошканд буд, 18 марти соли 1405 
бо лашкари зиёде пештар аз Пирмуњаммад ба Самарќанд њозир 
шуда, тахтро соњибї кард. Дар Самарќанд ба номи ў хутба 
хонда, танга сикка заданд. Дере нагузашта Халил султон 
Бухороро низ забт намуд ва амволи зиёдеро ба даст овард.  

Њокими Хуросон Шоњрух бо маќсади ба Самарќанд соњиб 
шудан моњи ноябри соли 1406 ба Улуѓбек амр дод, ки 
лашкарашро дар соњили чапи дарёи Ому љойгир намоянд. 
Мувофиќи наќшаи Шоњрух ин лашкар бояд ба тарафи рости 
соњил убур намуда, бо лашкари Пирмуњаммад мепайваст. Халил 
султон аз ин кор огоњ шуда, пеш аз он ки амалиёти зидди ў 
шурўъ шавад, вай ба лашкари Улуѓбек зарба зад. Бо пешнињоди 
Улуѓбек миёни онњо сулњ имзо шуд ва Халил султон ба 
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Самарќанд баргашт. Сабаби асосии муборизаро идома 
надодани Улуѓбек ва имзои сулњ аз он иборат буд, ки лашкари 
онњо ба танњої бо Халил султон муќобилат нишон дода 
наметавонист. Илова бар ин, Шоњрух бо лашкари асосї аз љойи 
воќеа хеле дур ќарор дошт ва Пирмуњаммад бошад, њанўз дар 
Балх буд. Халил султон низ ба имзои сулњ зарурат дошт, зеро 
лашкари амир Худодод Њусайнї, ки муѓулњоро ба тарафи худ 
љалб намуда буд, аз тарафи шимол ба ў тањдид мекард. 

Ба ќатл расидани Пирмуњаммад. Баъди ба Самарќанд 
баргаштани Халил султон яке аз сарлашкарони Шоњрух– 
Шоњмалик ба Балх омада, ба Пирмуњаммад њамроњ шуд. 
Улуѓбек низ ба онњо пайваст ва њар се якљоя шартномаи сулњро, 
ки бо Халил султон баста буданд, поймол карда, ба сўйи 
Самарќанд лашкар кашиданд. Халил султон ба муќобили онњо 
лашкари зиёдро равона намуда, дар назди Насаф (Ќаршї) 
онњоро шикаст дод. Њамин тариќ, ба Пирмуњаммад муяссар 
нагардид, ки васияти Темурлангро иљро намояд ва соњиби тахт 
дар Самарќанд гардад. Ў ноумед ба Балх баргашт. 

Яке аз амирони Пирмуњаммад бо номи Пиралии Тоз, ки 
дар Балх вазифаи вазириро ба уњда дошт, бар зидди 
Пирмуњаммад исён карда, 13 феврали соли 1407 ўро ба ќатл 
расонд. Бо њамин он касе, ки мувофиќи васияти Темурланг бояд 
ба тахт менишаст, аз байн рафт. 

Забти Самарќанд аз тарафи хони Кошѓар ва барканории 
Халил султон аз тахти Самарќанд. Халил султон дар Самарќанд 
ба айшу ишрат дода шуда, идора кардани мамлакатро дар канор 
гузошт ва ќариб тамоми дороии хазинањои Темурлангро ба боди 
фано дод. Занњои њарамсарои Темурлангро маљбуран ба 
издивољи маъмурони худ дод. Дар байни амирон ва пешвоёни 
дин нисбат ба усули давлатдорї ва рафтори ў норозигї ба амал 
омад. Халил султон дар миёни дигар њокимони темурї 
беэътибор шуда, ќудрати давлатдории ў заиф гардид. 
Парокандагї ва заифии мамлакатро эњсос карда, амирони 
дигари темурї ќарор доданд, ки Халил султонро аз сари ќудрат 
дур кунанд. Бо ин маќсад амири Кошѓар Худодод Њусайнї ва 
Шайх Нуриддин исён бардоштанд. Амир Худодод ќушуни муѓул 
ва ќалмиќро муттањид намуда, ба сўйи Самарќанд лашкар 
кашид. Ў 13 апрели соли 1409 дар мањалли Шероз Халил 
султонро шикаст дода, ўро асир гирифт ва Самарќандро забт 
намуд.  

Лашкаркашии Шоњрух ба Самарќанд. Писари хурдии 
Темурланг–Шоњрух хабари барканории Халил султонро аз 
њукумати Самарќанд шунида, аз Њирот ба сўйи Мовароуннањр 
лашкар кашид. Ў 4 майи соли 1409 вориди Самарќанд гашта, 
Худододро ба ќатл расонд ва Халил султонро аз асирї озод 
намуд. Баъд аз он Халил султон аз њуќуќи ворисии салтанат 
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мањрум шуда, њокими Рай таъйин гардид. Шоњрух бо маќсади аз 
туркманњо озод намудани Ироќу Озарбойљон ўро бо 10 њазор 
лашкар мусаллањ намуда, 14 майи соли 1410 ба он тараф равон 
намуд. Халил султон 4 ноябри соли 1411 дар Рай аз олам гузашт. 

Ба тахти Самарќанд нишастани писари Шоњрух – Улуѓбек. 
Њамроњ шудани Мовароуннањр тањти фармонравоии Улуѓбек ба 
Хуросон. Писари Шоњрух – Муњаммад Тараѓай, ки маъруф ба 
Улуѓбек буд, дар Самарќанд на чун њокими мустаќил, балки чун 
вориси Шоњрух ва тобеи њукумати Хуросон ба тахт нишаст, ва 
идораи њокимияти олї аз тарафи Шоњрух анљом меёфт, зеро ки 
Мовароуннањр тобеи Хуросон буд. Илова бар ин, Шоњрух дар 
содиќона идора кардани шањру вилоятњо ба фарзандонаш 
эътимод надошт. Бинобар ин, нафарони боэътимодашро дар 
назди онњо нигоњ медошт ва тавассути он нафарон минтаќа, 
шањру вилоёти давлаташро идора мекард. Чунин шахсони 
мавриди эътимоди Шоњрух дар Самарќанд нахуст шахсе бо 
номи Шоњмалик ва баъди соли 1411 Насируддин Насруллоњи 
Хавофї буданд.  

Дар он замон яке аз сипањсолорони темурї, њокими 
Туркистон, бо лашкари зиёд ба Самарќанд њуљум намуд ва 
Улуѓбек аз Самарќанд фирор кард. Шоњрух аз ин воќеа огоњ 
шуда, бо лашкари зиёд ба сўйи Самарќанд њаракат намуд. Дар 
муњорибаи Самарќанд сипањсолори исёнгар маѓлуб гардид ва 
дар Мовароуннањр њокимияти Шоњрух комилан барќарор шуд.  

Улуѓбек то замони марги Шоњрух сикка ба номи ў мезад, 
хутба дар масљидњои Мовароуннањр ба номи Шоњрух хонда 
мешуд. Ин њама далел бар он буд, ки Улуѓбек дар идораи 
кишвари Мовароуннањр тобеи Шоњрух буд. Барои њалли 
масъалањои муњимми давлатї Улуѓбек доимо бо падараш 
маслињат мекард ва аз натиљаи корњояш ба ў гузориш медод. Ў 
соле чанд маротиба барои саљда ба Њирот ба назди падараш 
мерафт ва њаргиз барои ширкат кардан дар корњои давлатдорї 
даъват намегашт. Њангоми лашкаркашињои падараш ба ў ёрї 
мерасонд ва сарбоз мефиристод. Њамасола ба хазинаи Њирот 
маблаѓи муайяне медод. Чун Улуѓбек дар иљрои корњои худ 
соњибихтиёр набуд, бинобар ин, њаракат менамуд, ки ягон кори ў 
сабаби бадгумонии падараш нагардад. 

 
Сарчашма: 

Шарафиддин Алии Яздї дар бораи аз тарафи Халил султон ба 
боди фано додани дороии хазинањои Темурланг чунин маълумот 
медињад: «Чун салтанати Самарќанд бар амирзода Халил султон ќарор 
гирифт, дари хазоину кунуз (хазина) баркушод ва умарову аркони 
давлат ва лашкариёнро… инъомот фармудан оѓоз нињод ва дар он амр 
шароити эътидолу иќтисод маръї надошт, чунончи нуќудро ба тариќи 
ѓалла, ки аз хирмангоњ наќл кунад ба тарозуву ќайл бахш мешуд ва ба 
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харвор мебурданд… Муддати сию шаш сол хирољу моли рубъи маскун 
(чоряки ањолинишини рўйи замин)…(ки Темурланг гирд оварда буд) ба 
андак замоне ба њељ баромад ва ба арзи чањор сол аз маљмўи он 
хазоину амвол ва шавќату љалол асаре боќї намонд». 

Шарафиддин Алии Яздї. Зафарнома. Тањия ва танзим аз 
Исомуддин Урунбоев. – Тошканд, 1972, сањ. 995 – 997. 

 
Маълумоти Ибни Арабшоњ дар бораи ба Халил султон нома 

навиштани Пирмуњаммад ва љавоби Халил султон ба ў: «Пирмуњаммад 
писари амуи (амаки) Халил султон, ки пас аз марги бародараш 
Муњаммад султон аз љониби Темур ба вилояти ањд баргузида шуда буд, 
аз Ќандањор бо сипоњи бисёр ба оњанги Самарќанд берун шитофт ва 
номае ба Халил султон ва вазирону амирони вай нигошт, ки худ 
валиањд ва љонишини љаддаш Темур аст. Тахти салтанатро, ки аз они 
ўст чї гуна ба ѓасб (бо зўрию зулм) гирифтаанд ва мулку мамлакатро, 
ки барои ўст, аз чї рўй хоси худ доштаанд? Пас њар як аз онон чунон ки 
шоиста буд, посухи вай гуфтанд, аммо Халил султон ба муораза (ба 
муќобили ў) бархост ва њар хитоберо ба љавобе, ки хилофи он боз 
расонид, посух дода, чунин гуфт, ки масъалаи истихлоси (рањоии) мулк 
дар ин замон аз чанд њол берун натавонад буд. Ё аз тариќи насаб ва 
хешовандї ва ё аз роњи кору кўшиш. Дар њолати аввал он ки аз ману ту 
сазовортар аст, падарам, Мироншоњ ва амуи ман Шоњрух бародари 
ўст, ки бояд дар миёни он ду ба ду ним ќисмат шавад ва туро бо вуљуди 
ин ду маљоли сухан намонад ва ман сазовортарам, ки дорои он шавам 
ва ба љониби кор биандешам. Ва роњњо ва масолики он њамвор кунам. 
Он ду низ шояд, ки ба тарки љанљолу кушокуш гўянду он чиро, ки аз ин 
мулки хоси худ донанд, ба ман вогузоранд ва худ бад-он чї дар 
тасарруф доранд, хурсанд гашта, ба њифзи он кўшанд ё маро дар 
салтанат аз љониби худ ба хилофат гузида (интихоб карда), озод 
гузоранд. Дар њолати дуюм низ сухани ту дуруст наёяд, ки мулк чунон 
ки пешиниён гуфтаанд аќимест ва пеш аз ману ту дар гуфторњо ин 
сухан овардаанд: 

 

Теѓ гиреду лашкар ороед, 
Ки љањон хоси чирадастон аст. 
 

Аммо агар гумон бурдї, ки љадди ту мар туро ба валиањдии худ 
гумошта ва кори салтанат ба ту вогузоштааст, магар на, ки ў худ аз 
тариќи пирўзї бад-он даст ёфта ва аз роњи кушокуш ва пайкораш ба 
чанг овардааст? Ва амру васият њар гоњ дуруст шумурда шавад, љадди 
ту дар даврони зиндагии хеш кишвари худро дар миёни фарзандону 
наводагон ќисмат кард… Инак, бар шумост, ки он чиро ман ба даст 
дорам, бањраи ман шуморед ва њар як бад-он чї шуморо вогузор ва 
муќаррар шудааст, хушнуд бошед… Ва агар дар ин амр сухан ба 
дурустї гўем, мулк чун нахљир аз они касест, ки зудтар бад-он 
даррасад. Акнун худои асбоб кор фароњам намуда ва онро бар ман 
раво доштааст ва њар кас бар мубоње (њалол) зудтар даст ёбад, бад-он 
сазовортар аст». 

Ибни Арабшоњ. Зиндагии шигифтовари Темур. Тењрон, 2536-
шоњаншоњї, сањ. 262 – 263. 
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Санањои муњим: 
1405 (18 март) – тахти Самарќандро соњиб шудани Халил султон 
1407 (13 феврал) – ба ќатл расидани Пирмуњаммад 
1409 (13 апрел) – забти Самарќанд аз љониби амир Худодод 
1409 (4 май) – ба ќатл расидани амир Худодод 
1411 (4 ноябр) вафоти Халил султон дар Рай 

 
Савол ва супориш: 

1) Темурланг пас аз фавти Љањонгир киро валиањди худ таъйин 
намуд? 2) Муборизаи Шоњрухро бо Халил султон барои тахти 
Самарќанд шарњ дињед. 3) Чаро Улуѓбек аз мубориза бар зидди Халил 
султон даст кашид? 4) Пирмуњаммад аз дасти кї кушта шуд? 5) Чаро 
амирони темурї ќарор доданд, ки Халил султонро аз сари ќудрат дур 
кунанд? 6) Кї Халил султонро аз њабс озод намуд? 7) Дар бораи ба 
тахти Самарќанд нишастани Улуѓбек наќл кунед.  

 
 

§ 13. КЎШИШЊОИ ШОЊРУХ БАРОИ  
БАРЌАРОРИИ ИМПЕРИЯИ ТЕМУРЇЁН. МУБОРИЗАИ 

ФАРЗАНДОНИ ШОЊРУХ БАРОИ ЊОКИМИЯТ 
 

Њукмронии Шоњрух дар Хуросон ва Улуѓбек дар 
Мовароуннањр. Шоњрух баъд аз марги Халил султон ва ба 
дунболи он ќатли султон Њусайн (набераи духтарии Темурланг) 
ва Пирмуњаммад сањнаи њукуматро барои худ холї дид ва 
љойнишини Темурланг гардида, аз Њирот ба њукмронї пардохта, 
њокимияти Мовароуннањрро ба Улуѓбек чун вобастаи худ 
вогузор кард. Фарѓона дар ин замон аслан дар зери итоати 
Самарќанд буд, вале њокими он Мирзо Мирак Ањмад, писари 
Умаршайх, сиёсати мустаќилро пеш гирифта, ба Улуѓбек итоат 
намекард ва ба муќобили ў муборизаи ошкоро мебурд. Амири 
Кошѓар Саид Алї дар ин мубориза Мирзо Мирак Ањмадро 
ёрмандї мекард. Бинобар ин, Улуѓбек ба Фарѓона лашкар 
кашида, соли 1414 ин сарзаминро ба мулки худ њамроњ намуд. 
Баъдтар ў Кошѓарро њам зери тасарруфи худ даровард.  

Улуѓбек аз неруманд шудани ўзбекони бодиянишин ва 
амирони муѓул дар ташвиш афтода буд, зеро онњо ба ў итоат 
намекардагї шуданд. Соли 1425 Улуѓбек бо лашкари сершумор 
бар зидди амирони муѓул њуљум намуд. Дар ноњияи Иссиќкўл ва 
нањри Или амирони муѓулро маѓлуб карда, бо ѓаниматњои зиёд 
ба Самарќанд баргашт.  

Пас аз чанде муносибати Улуѓбек бо яке аз ашхоси 
наздикаш Буроќхон – пешвои ўзбекони бодиянишин, ки дар 
соњили дарёи Сир зиндагї мекарданд, бад гардид. Буроќхон 
мехост заминњои дар поёноби дарёи Сир воќеъбударо соњибї 
намояд.  
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 Тобистони соли 1427 Улуѓбек бар зидди Буроќхон лашкар 
кашид, вале дар он муњориба шикаст хўрд. Сипоњиёни Буроќхон 
мамлакатро талаву торољ намуданд ва панљ њазор нафар 
кўчманчиёни ўзбек ба вилояти Сиѓноќ кўчонида шуданд. Барои 
наљот ва ёрии Улуѓбек Шоњрух бо лашкараш ба ин сарзамин 
омад ва ўзбекони бодиянишин рў ба гурез нињоданд. Пас аз ин 
Улуѓбек то вафоти падараш дигар ба њељ љой лашкар накашид.  

Дар давраи салтанати Шоњрух (1405–1447) давлати 
Темуриён гарчанде як ќисми ќаламрави худро аз даст дода 
бошад њам, то андозае иќтидори пешинаи худро нигоњ медошт 
ва дар лањзањои зарурї метавонист бар зидди душмани худ 
мубориза кунад. Шоњрух њокими давлати ягонаи Темуриён ба 
шумор мерафт ва амалан њукумати Темуриёнро дар саросари 
Эрон дубора барќарор намуда, ќаламрави собиќи падарашро 
соњиб гашт ва дар байни ањли ин хонадон шахси аввал гардид. 

Аз дасти хонадони темурї хориљ шудани фармонравои 
Ѓарби Эрон. Ба њукумати Озарбойљон, Гурљистон, Ќазвин соњиб 
шудани Ќароюсуфи туркман. Дар давраи њукмронии Шоњрух 
сулолаи туркмании Ќароќуйюнлу (Сиёњгўспандиён) бо Темуриён 
њамеша дар љангу љидол буданд. Пешвои ин сулола Ќароюсуф аз 
вазъияти дар давлати Темуриён бавуљудомада истифода намуда, 
ќисматњои ѓарбии империяро, ки Озарбойљону Ироќи Арабро 
дар бар мегирифт, ба зери итоати худ даровард. Баъдтар 
ќисмати бузурги Гурљистон, Ќазвин ва Табрез низ тањти 
тасарруфи Ќароюсуфи туркман ќарор гирифтанд. Ба Шоњрух 
лозим омад, ки барои барќарор намудани ќаламрави 
аздастрафтаи давлати Темуриён бо авлодони Ќароюсуф 
муборизањои шадид намояд.  

Ќароюсуф моњи ноябри соли 1420 вафот кард. Шоњрух 
соли 1429 дар Озарбойљон бар зидди яке аз писарони Ќароюсуф 
Ќароискандар мубориза бурда, бар ў ѓолиб омад ва Табрезро 
зери тасарруфи худ даровард. Сипас соли 1431 Ќароискандар 
бори дигар Табрезро ишѓол кард. Шоњрух дар соли 1434 бори 
сеюм ба тарафи ѓарби Эрон лашкар кашид. Нињоят, бо ризояти 
Шоњрух идораи Озарбойљон ва њукумати Табрез ба дасти яке аз 
намояндагони сулолаи туркманї, бародари Ќароискандар, 
Љањоншоњ супорида шуд.  

Барќароршавии дубораи њукумати Темуриён дар саросари 
Эрон ва эњёи империяи Темуриён бо сардории Шоњрух. Бо вуљуди 
ин ки империяи Темурланг дар замони њукумати Шоњрух 
комилан њифз нашуд, аммо давлати ў дар муддати ќариб 40 сол 
аз харљу марље, ки баъди марги Темурланг интизори хатари он 
мерафт, дар амон монд. Дар замони њукмронии Шоњрух ѓояи 
идораи давлат бар асоси андешањои исломї бар усули 
давлатдории сањронишинї афзалият пайдо намуд. Дар дарбори 
Шоњрух дар Њирот хонњои гумоштаи чингизї дигар вуљуд 
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надоштанд. Дар њуљљатњои расмї эълон шуда буд, ки ёсои 
чингизї, яъне ќарору ќонунњои онњо беэътибор дониста, тамоми 
масъалањои давлатдорї дар асоси шариати исломї татбиќ 
шаванд. Ёсо – маљмўи ќонунњои муѓулиест, ки аз тарафи Чингиз 
мураттаб шуда, соли 1206 дар маљлиси умумимуѓулї, ки онро 
ќурултой меномиданд, ќабул гардида, соли 1218 ба он таѓйирот 
дохил карда шуд. Тањрири нињоии он соли 1225 анљом ёфтааст.  

Усули идоракунии хилофат дар замони салтанати Шоњрух 
эњё гардида буд. Аз пойтахти давлати Шоњрух – Њирот ба њамаи 
њокимони мусулмон аз Њиндустон то ба Мисру Осиёи Хурд нома 
фиристода, талаб карданд, ки онњо худро љойнишини Шоњрух 
шуморида, номи ўро дар хутбањо зикр кунанд ва ба исмаш сикка 
зананд. 

Салтанати тўлонии Шоњрух дар назари аввал тасвири 
хуберо ба назар љилва медињад, зеро дар баъзе аз ноњияњои ин 
империя пешрафтњои фарњангї ва ислоњоти иќтисодї сурат 
гирифт. Аммо эътибори ин бењбудї ва тањаввулоти умедвор–
кунанда њама аз они Шоњрух набуд. Шоњрух дар муќоиса бо 
сахтгирї ва вањшониятњои падараш бо мулоимат рафтор 
мекард, аммо далелњои ќонеъкунанда вуљуд надорад, ки 
баёнгари мањорат ва чирадастии ў дар корњои сиёсат ва 
давлатдорї бошад. Зеро дар дарбори Њирот шахсиятњое вуљуд 
доштанд, ки нисбат ба худи Шоњрух аз нуфузи бештаре дар 
њукумат бархурдор буданд. Хусусан, њамсари Шоњрух 
Гавњаршод њамроњ бо фарзандонаш ва иддае аз маъмурони 
давлатї, ки низоме дар корњои давлатдорї ба вуљуд оварда, 
боиси фароњам сохтани вазъияти босубот дар империя 
гардиданд, аз љумлаи онњо ба њисоб мераванд. Аммо маќомњо ва 
мансабњои муњимми давлатї њамоно ба касони белаёќат ва 
нотавон вогузор мешуд, ки муњимтарин натиљаи корашон пур 
кардани љайби худашон буд. Аз ин гуна шахсиятњо, масалан, 
Љалолиддини Фирўзшоњро, ки муддати 35 сол фармондењи кулли 
ќуввањои мусаллањ, Ѓиёсиддин Пиралиро, ки муддати 35 сол 
муншии олї ва амир Алайкай Кўкалтошро, ки вазири молия ба 
муддати 43 сол буданд, метавон ном бурд. Дар замони салтанати 
Шоњрух пешрафтњои муњиме дар њаёти фарњангї, бахусус, дар 
бахши њунари наќќошї, нигоргарї (минётура), хушнависї, 
меъморї, мусиќї, таърихнигорї, фиќњ ва калом сурат 
гирифтанд. Вале бо ин њама марги Шоњрух сабаби заволи 
империяи Темуриёнро, ки ќудрати сиёсии неруманде дар Осиёи 
Марказї ва Шарќи Наздик буд, фароњам овард. 

Шоњрух тадриљан фарзандони бародарони худро аз 
њокимият дур карда, ќаламрави давлати Темуриёнро ба 
фарзандонаш таќсим намуд. Соли 1409 идораи њукумати 
Самарќандро ба писараш – Улуѓбеки понздањсола супорида, 
худаш ба сўйи Эрон лашкар кашид. Ў дар соли 1414 писари худ – 
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Иброњим султонро њокими Шероз ва соли 1418 писари дигараш 
– Сиюрѓотмишро њокими Кобул, Ѓазнин ва Ќандањор таъйин 
намуд. Писари дигари ў Бойсунѓур бошад, дар Њирот вазифаи 
вазириро иљро мекард. 

Соли 1442 Шоњрух ќаламрави зиёдеро аз мамлакати худ бо 
шањрњои Султония, Рай, Ќазвин ва Њамадон ба ихтиёри 
наберааш султон Муњаммад, писари Бойсунѓур супорид. 
Њангоме ки султон Муњаммад ба сарзамини муќарраргаштааш 
расид, нахост, ки ў чун волии тобеи Шоњрух ба њисоб равад. 
Султон Муњаммад бо маќсади васеъ намудани ќаламрави худ ва 
инчунин, ба даст овардани даромади бештар хост, ки шањрњои 
ѓарбии Эрон – Исфањон ва Шерозро забт намояд. Сабаби асосии 
забти ин шањрњо аз он иборат буд, ки даромади аз ќаламрави 
худ гирифтааш њатто барои харљи корњои дарбор кифоят 
намекард. Илова бар ин, дар Эрон овозаи беморї ва фавти 
эњтимолии Шоњрух пањн гашта буд ва ба аќидаи аксарият 
имконияти ба сари ќудрат омадани султон Муњаммад нисбат ба 
дигар намояндагони хонадони темурї бештар буд. Соли 1446 
Шоњрух бар зидди султон Муњаммад лашкар кашида, ўро 
торумор кард. Бо ин шикаст султон Муњаммад натавонист 
барномаи ба ќаламрави худ њамроњ кардани шањрњои ѓарбии 
Эронро амалї намояд.  

Кўчидани пойтахти Темуриён ба Њирот. Шоњрух ошкоро 
алоќамандї ва дилбастагї ба шањри Њирот мекард ва аз омадан 
ба Самарќанд, ки як замон пойтахти давлати Темурланг буд, 
худдорї менамуд. Шоњрух то замони марги худ, ки дар соли 
1447 фаро расид, аз шањри Њирот бар сартосари империяи 
Темурланг њукумат ронд.  

Соли 1452 Њирот дар зери тасарруфи набераи Шоњрух – 
Абулќосим Бобур буд. Абулќосим Бобур бањори соли 1454 аз 
Њирот ба Мовароуннањр лашкар кашид ва Самарќандро 
муњосира намуд. Абўсаид – яке аз наберагони Мироншоњ, ки бо 
Абулќосим Бобур муносибати душманона дошт, бо ёрии 
Убайдуллоњи Ањрори наќшбандї тавонист, ки шањрро дифоъ 
намояд. Пас онњо ањдномаи сулњ баста, дарёи Омуро њамчун 
марзи тарафайн эътироф намуданд, ки он то марги Абулќосим 
Бобур эътибор дошт. Абулќосим Бобур соли 1457 дар Машњад 
вафот кард. Дар ин муддат ба њељ кадоме муяссар нагардид, ки 
њудуди мављударо таѓйир дињад.  

Баъд аз он вазъият дигаргун шуд. Иброњим ибни 
Алоуддавла, фарзанди ёздањсола ва љонишини Абулќосим 
Бобурро пас аз чанд њафтаи фавти падараш аз Њирот ронд. На 
дар Хуросон ва на дар Њирот касе пайдо нашуд, ки њокимиятро 
ба даст гирад. Абўсаид аз фурсати муносиб истифода бурда, 
соли 1457 Хуросонро ба даст овард ва онро бо Мовароуннањр 
пайваст намуда, Њиротро пойтахти худ интихоб кард.  
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Сарчашма: 
 

Маълумоти Хондамир дар бораи аз тарафи Буроќхон шикаст 
хўрдани Улуѓбек: «Буроќ уѓлон, ки аз набоири (наберањои) Урусхон 
буд… дар авоили санаи 830 њ.ќ (1426-27) ба њудуди Сиѓноќ даромада, 
ќосиде назди мирзо Улуѓбек ирсол намуд ва пайѓом фармуд, ки дар ин 
айём, ба њиммати худдоми (ходимони) олимаќом аз забти улуси 
Љўчихон фароѓат ёфтам, ба инояти беѓояти шањриёрї мустањзар буда 
ба ин њудуд шитофтам.Љаноби Улуѓбекї чун шунида буд, ки Буроќ 
уѓлон мегуфта, ки алафи хивори Сиѓноќ шаръан ва урфан (аз рўйи 
шариат ва таомул) тааллуќ ба ман медорад. Элчии ўро мувофиќи 
муддао љавоб надод ва муќорини он њол Арслонхоља тархон, ки 
њокими он сарњад буд, арзадошт намуд, ки навкарони Буроќ дар ин 
вилоят харобии бисёр мекунанд ва худро соњибихтиёри мутлаќ 
тасаввур карда, лофи салтанат мезананд. Бинобар он, Мирзо Улуѓбеки 
Курагон яроќи љанги Буроќ фармуда, љињати истиљоза (иљозат хостан) 
ќосиде ба доруссалтанаи Њирот фиристод. Њазрати хоќонї аз низоъ ва 
хусумат, ки муљиби вайронист, манъ намуд, аммо лашкаре муќаррар 
фармуд, ки дар зилли рояти (сояи байраќи) Мирзо Муњаммади Љўкї 
мутаваљљењи Мовароуннањр карданд ва шоњзода дар њафдањуми 
рабеъулохир аз Њирот мутаваљљењи Самарќанд гашт. Ва ќабл аз вусули 
ў Мирзо Улуѓбек ба тарафи Сиѓноќ нањзат кард (равон шуд) ва Мирзо 
Муњаммади Љўкї аз суръати он азимат хабар ёфт ва бешоиба (беосеб) 
таваќќуф аз аќиби бародари олигуњар дар њаракат омада, худро ба вай 
расонид. Ва шоњзодагон њаминони якдигар тайи масофат намуда, ба 
ѓурури њарчи тамомтар азми разми (љанги) Буроќ љазм карданд (яъне 
ба ќарори ќатъї омаданд) ва ў низ ба ќадами муќобала ва муќотила 
пеш омада. Чун њар ду лашкар дар баробари њам сафи ќиттол 
биёростанд, Буроќ тамоми иттибоъ (пайравони) худро дар ќавл 
муљтамеъ сохт (љамъ намуд) ва ба якбор бар сипоњи Мовароуннањр 
тохт ва амвољи дарёи пайкор (муњориба) дар талотум омада, киштии 
њаёти љамъе касир (зиёд) аз мардони корї ѓарќи гирдоби фано гашт ва 
хун чун рўди Љайњун дар фазои дашту њомун (водї) равон шуд». 

Хондамир. Таърихи њабиб-ус-сияр. Бо муќаддимаи Љалолиддин 
Њумої. Тењрон, 1380 њ.ќ. сањ. 614 – 615. 
 

Санањои муњим: 
 

1414 – ба тасарруфи Улуѓбек даромадани Фарѓона 
1414 – њокими Шероз таъйин шудани Иброњим султон 
1418–њокими Кобул, Ѓазнин ва Ќандањор таъйин шудани Сиюрѓотмиш 
1420 (ноябр) – вафоти Ќароюсуф 
1425 – бар зидди амирони муѓул њуљум намудани Улуѓбек 
1427 – ба шикаст дучор гардидани Улуѓбек аз тарафи Буроќхон  
1429 – фатњи Табрез аз тарафи Ќароюсуф 
1431 – дубора Табрезро ба даст даровардани Ќароискандар 
1442 – ба ихтиёри султон Муњаммад супоридани шањрњои Султония, 
Рай, Ќазвин ва Њамадон  
1446 – аз тарафи Шоњрух торумор намудани султон Муњаммад  
1447 (14 март) – вафот кардани Шоњрух дар Рай 
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1452 – Њиротро забт намудани Абулќосим Бобур 
1457 – вафот кардани Абулќосим Бобур дар Машњад 
1457 – ба Хуросон соњиб шудани Абўсаид 
 

Савол ва супориш: 
1) Улуѓбек кай Фарѓонаро ба мулки худ њамроњ намуд? 2) Дар 

бораи муборизаи Улуѓбек бо Буроќхон маълумот дињед. 3) Ќароюсуф 
кї буд? 4) Дар бораи зудухўрди Шоњрух бо Ќароискандар наќл кунед. 
5) Шоњрух ќаламрави давлати худро дар байни фарзандонаш чї гуна 
таќсим кард? 6) Чаро Шоњрух бар зидди наберааш султон Муњаммад 
лашкар кашид? 7) Дар бораи кўчидани давлати Темуриён ба Њирот 
маълумот дињед. 8) § 11-ро такрор намоед. 

 
 

§ 14. ВАЗЪИ ДАВЛАТИ ТЕМУРИЁН БАЪД АЗ ВАФОТИ 
ШОЊРУХ ВА ЗАВОЛИ ОН 

 
Аз нав шиддат ёфтани муборизаи хонаљангї байни 

намояндагони хонадони Темуриён баъди марги Шоњрух. Шоњрух 
пеш аз марг барои таъйини љойнишини худ васияте накард, 
аммо маълум буд, ки вай мехост писараш Муњаммад Љукї, ки 
њокими Балх ва он замон чилсола буд, соњиби тољу тахти оянда 
бошад. Аммо Муњаммад Љукї се сол пеш аз марги падараш дар 
соли 1444 вафот кард. Бинобар ин, аз миёни чор фарзанди 
Шоњрух фаќат Улуѓбек ба њангоми марги падараш дар ќайди 
њаёт буд ва чун довталаби асосии вориси тахт ба њисоб мерафт.  

Шоњрух 12 марти соли 1447 аз олам даргузашт. Пас аз 
вафоти Шоњрух дар Мовароуннањру Хуросон бесарусомонињо 
оѓоз гардид. Марги Шоњрух он чиро, ки баъд аз марги 
Темурланг рух дод, такрор кард. Бори дигар ин љо маълум шуд, 
ки шахсияти барљаста ва ќудратманде, ки битавонад дар 
баробари намояндагони зиёди ќудратталаби хонадони темурї 
пешнињод шавад, вуљуд надошт. Њамсари Шоњрух–Гавњаршод 
(модари Улуѓбек), ки дар идоракунии давлат мавќеи муњим 
дошт, мехост ба љойи Шоњрух писари Бойсунѓур–Алоуддавларо 
шинонад. Ў ин корро ошкоро карда наметавонист, зеро 
мувофиќи ќонуни мављуда ин мансаб ба писари дар ќайди 
њаётбудаи Шоњрух–Улуѓбек бояд мерасид. Бо маќсади сар 
назадани муноќиша ва задухўрд бо Улуѓбек, бо дастури 
Гавњаршод писари калонии Улуѓбек–Абдулатиф сарфармондењи 
ќуввањои мусаллањ таъйин гардид, лекин ин тадбирњо пеши 
задухўрди байни онњоро гирифта натавонист. Писарони 
Бойсунѓур–Алоуддавла ва Абулќосим Бобур бар зидди Улуѓбек 
лашкар кашиданд. Алоуддавла ноњияњои Машњад ва Абулќосим 
Мозандаронро забт намуданд.  
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Алоуддавла соли 1447 дар Нишопур лашкари Абдулатифро 
шикаст дода, ўро асир гирифт ва дар ќалъаи Ихтиёриддини 
Њирот зиндонї намуд. Улуѓбек бо маќсади аз зиндон рањої 
намудани писараш бо Алоуддавла гуфтушунид анљом дода, 
бастани сулњро пешнињод кард. Аммо Абулќосим на ба 
бародараш Алоуддавла итоат мекард ва на ба Улуѓбек. Ў 
мехост, ки ба Њирот ва ё ба ќисме аз ќаламрави давлати 
Темуриён соњиб шавад. Вазъияте ба амал омада буд, ки барои 
њар ду раќиб – њам барои Алоуддавла ва њам барои Улуѓбек 
муваќќатан бастани ањдномаи сулњ ба манфиати кор буд. Аз ин 
рў, онњо ањдномаи сулњ бастанд. Мувофиќи ин ањднома бояд 
Абдулатиф аз њабс озод шуда, ба назди падараш ба Самарќанд 
бармегашт, Улуѓбек бошад, аз даъвои гирифтани Њироту 
Хуросон даст мекашид.  

Њуљуми Улуѓбек ба Њирот. Ихтилофи Улуѓбек бо 
Абдулатиф ва шикасти ў. Бањори соли 1448 Улуѓбек ва 
Абдулатиф бо бањонаи риоя нагардидани ќисме аз бандњои 
ањдномаи сулњ ба муќобили Алоуддавла лашкар кашиданд. Дар 
назди Тарноб, ки дар масофаи 14 фарсах аз Њирот воќеъ буд, 
лашкари Алоуддавла шикаст хўрд ва Улуѓбек бо њамроњии 
Абдулатиф вориди Њирот шуданд. Баъди ба Њирот омадани 
онњо дар байни Улуѓбек ва писараш Абдулатиф, ки даъвои ба 
даст гирифтани салтанатро дошт, мухолифатњо ба амал 
омаданд. 

Њангоми лашкаркашї ба Њирот Улуѓбек тарафи чапи 
лашкарро ба Абдулатиф вогузор кард. Дар ин муњориба ў аз худ 
шоистагї нишон дод ва ба ѓалабаи Улуѓбек ёрї дод. Аммо 
Улуѓбек дастур дод баъд аз ѓалаба фатњномаро аз номи писари 
дигараш Абдулазиз, ки дар Самарќанд буд ва дар ин љанг 
ширкат надошт, бинависанд. Ин боиси ранљидахотирии 
Абдулатиф гардид. Замони њукмронии Шоњрух ќалъаи 
Ихтиёриддин чун моли меросї ба Абдулатиф мансуб буд ва дар 
ин љо Абдулатиф њама гуна ганљњои худро, мисли зарфњои 
гуногуни тиллої ва нуќрагї, инчунин, пулњои наќдро њифз 
мекард. Њангоми лашкаркашї ба Њирот Абдулатиф дубора ин 
ќалъаро гирифт, аммо Улуѓбек ба ў иљозат надод, ки ба чизњои 
худ соњиб шавад. Ин кор Абдулатифро дубора ранљонид. 
Абдулатиф барои ба даст даровардани њокимият фурсати 
муносибро мељуст.  

Улуѓбек баъд аз гирифтани Њирот Абдулатифро дар Њирот 
њамчун волї таъйин намуда, худаш ба Самарќанд бозгашт. 
Улуѓбек њангоми баргашт аз Њирот ба Самарќанд 
боќимондањои љасади падарашро бо худ бурд ва дар назди ќабри 
Темурланг ба хок супорид.  
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Улуѓбек дар фикри ин буд, ки бори дигар Самарќандро 
пойтахти Темуриён созад ва Хуросонро яке аз бахшњои муњимми 
империя ќарор дињад. 

Њангоми дар Њирот будани Улуѓбек ўзбекони 
бодиянишини Дашти Ќипчоќ ба Самарќанд њуљум карда, 
шањрро ѓорат намуданд ва ба муњосира гирифтанд. Улуѓбек аз 
ин огоњ шуда, ба Мовароуннањр баргашт. Дар роњ лашкари ў бо 
дастањои ўзбекони бодиянишин рўбарў гардида, талафоти зиёд 
дод. Ќисме аз лашкараш ба дасти ўзбекони бодиянишин асир 
афтоданд. Абулќосим Бобур низ бар зидди ў лашкар љамъ 
намуда буд. Ин боиси заиф гаштани нуфузи Улуѓбек ва сабаби 
норозигии мардум гардид. 

Абдулатиф аз вазъияте, ки ба сари Улуѓбек дар Самарќанд 
омада буд, истифода карда, бар зидди падараш исён намуд. Ў 
андозеро, ки бояд ба Самарќанд мефиристод, ба мардум таќсим 
намуда, шумораи тарафдорони худро зиёд кард. Њамчунин 
андозеро, ки бо номи «тамѓа» Улуѓбек аз тиљорат маљбурї љорї 
карда буд, Абдулатиф хилофи шариати исломї дониста, дар 
Балх љамъ кардани онро манъ намуд. Улуѓбек барои њифзи 
ягонагии давлат писари дигараш–Абдулазизро волии 
Самарќанд таъйин намуд ва худаш ба муќобили Абдулатиф 
лашкар кашид. Дар ин њангом Абўсаид (набераи Мироншоњ) аз 
урдуи шоњ фирор карда, дар Самарќанд Абдулазизро ба 
муњосира гирифт.  

Улуѓбек, ки дар соњили рўди Ому бар зидди Абдулатиф 
омодагии љангї мегирифт, аз воќеањои дар Самарќанд 
бавуљудомада хабардор гардид. Ў аз хавфи аз даст додани 
пойтахт љанг бо Абдулатифро мавќуф гузошта, ба Самарќанд 
баргашт. Абдулатиф аз ин амали ў далертар шуда, дарњол аз 
дарёи Ому убур намуд ва Тирмизро ишѓол карда, ба сўйи 
Самарќанд рањсипор гардид. Абўсаид аз њаракати Улуѓбек ба 
сўйи Самарќанд огоњ шуда, аз муњосира даст кашида, фирор 
намуд. Лашкарњои Улуѓбек ва Абдулатиф дар наздикии 
Самарќанд, дар дењаи Димишќ, бо њам дучор гардиданд. 
Улуѓбек дар ин муњориба нотавонии лашкари худро эњсос карда, 
ба тарафи Самарќанд рафт, вале муњофизи ќалъаи Самарќанд 
Мироншоњ дарвозаи шањрро ба ў накушод. Улуѓбек ночор ба 
ќалъаи Шоњрухия шитофт. Муњофизи он ќалъа Иброњим Пўлод 
низ мисли Мироншоњ барои ба шањр ворид гаштани ў иљозат 
надод. Сабаби асосии норизогии ањолии Самарќанд аз Улуѓбек 
дар он буд, ки ў ихтиёри њукумати Самарќандро ба дўши 
Абдулазиз гузошта буд. Абдулазиз бошад, ба мардум љабру 
ситам намуда, ба муќобили хонаводањои амирони дар лашкари 
Улуѓбек буда, амалиёти номуносибро пеш гирифт. Ин кори 
ношоистаи ў мардумро ба дод оварда, боиси норизоятии онњо 
гардид.  
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Ќатли Улуѓбек аз љониби писараш Абдулатиф. Абдулатиф 
аз фурсати муносиб истифода бурда, ба Самарќанд ворид шуд. 
Улуѓбек ночор ба назди писараш рафта, худро таслим намуд. 
Абдулатиф мардеро бо номи Аббос, ки ба дастури Улуѓбек 
падараш бегуноњ кушта шуда буд, пайдо намуда, пинњонї амр 
кард, ки Улуѓбекро ба ќатл расонад. Имомони Самарќанд низ 
фатвои гирифтани хунбањои падарашро аз Улуѓбек ба Аббос 
дода буданд. Абдулатиф Улуѓбекро бо бањонаи адои њаљ бо 
њамроњии амир Њољї Муњаммади Хусрав аз Самарќанд гусел 
намуд. 27 октябри соли 1449 Аббос сари Улуѓбекро бо шамшер 
аз тан људо кард.  

Салтанати Улуѓбек пас аз як њукмронии кўтоњмуддати 
дусола, ки иборат аз нокомињо ва иштибоњњои сиёсию низомї 
буд, хотима ёфт. Улуѓбек бар хилофи падараш Шоњрух, ки 
суннатњои исломиро сахт риоя мекард, ба монанди бобояш ба 
анъанањои муѓулї дар корњои дарбор ва лашкар арзиш 
мегузошт ва њатто худро мисли Темурланг «Курагон» лаќаб 
дода буд. Улуѓбек на ба шахсияти падараш, балки ба бобояш 
Темурланг бештар таваљљуњ дошт ва мехост мисли ў давлатдорї 
кунад. Хусусиятњои шахсияти ў баёнгари як шоњзодаи муѓул буд, 
ки барои ў ќонунњои ёсои муѓулї бартар аз шариати исломї 
буданд. Бинобар ин сабаб Шоњрух писари калонии худ – 
Улуѓбекро лоиќи тахти салтанат надониста, писари хурдии худ, 
Муњаммад Љукиро љойгузини худ дар тахти салтанат мењисобид.  

Новобаста ба эътирози рўњониён Улуѓбек дар Самарќанд 
њамеша маљлисњои айшу нўш созмон медод. Ў андозеро бо номи 
«тамѓа», ки муѓулї буд ва ба шариати исломї мухолифат дошт, 
аз корњои бозаргонї ва тиљорат маљбурї меситонид. 

Он чи дар таърихњои гузашта дар бораи Улуѓбек омадааст, 
ба њељ ваљњ тасвири воќеии шахсияти ў нест. Воќеањо ва 
нооромињои баъд аз марги Шоњрух баамаломада собит 
намуданд, ки Улуѓбек на танњо сипањсолори шоиста набудааст, 
балки лаёќати давлатдорї низ надоштааст. Ў натавонист 
сарзамини густурдаеро, ки бобо ва падараш ба зери њокимияти 
худ оварда буданд, њифз кунад ва бо ин исбот кард, ки аз 
номуваффаќтарин амирони хонадони темурї ба њисоб меравад. 
Симои Улуѓбек дар таърихнигории замони шўравї беш аз њад 
чун олими маъруф ва њомии илму њунар тасвир ёфтааст. Ин 
сабаби худро дошт, зеро Улуѓбек чун мухолифи сарсахти 
рўњониёни мусулмон барои сохти шўравї дар таблиѓ бар зидди 
дини ислом ва рўњониён шахсияти муносибе ба шумор мерафт. 

Баъд аз марги Улуѓбек љангњои байнихонаводагии 
Темуриён шиддат гирифтанд. Илова бар ин, дар ќаламрави 
мамлакат ќањтї ба вуљуд омад ва нархи ѓаллаву хўрокворї 
гарон гардид. Мардум аз њукмронии Абдулатиф норизо буданд.  

Барои он ки дигар касе даъвогари тахти салтанат набошад, 
Абдулатиф бародари худ Абдулазизро њам нобуд сохт ва соњиби 
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тахти Темуриён гардид. Бадбинии ањолї ва мансабдорони 
Самарќанд нисбат ба ќотили падар ва бародар боз њам афзуд. 
Туркони мансабдори дарборї бар зидди Абдулатиф сўйќасд 
ташкил намуданд ва баъд аз шаш моњи њукмрониаш, 8 майи соли 
1450 дар наздикии Боѓи Нави Самарќанд ў ба ќатл расонида 
шуд. 

Бо ташаббуси онњое, ки Абдулатифро ќатл намуданд, 
њукумати Темуриён ба писари Иброњим султон – Абдуллоњ, 
набераи Шоњрух, супорида шуд. Ў аз рўзњои аввали салтанати 
худ барои дубора ба маркази сиёсию фарњангї табдил додани 
Мовароуннањр ва маркази он Самарќанд кўшиши зиёд ба харљ 
дод, вале онњое, ки Улуѓбекро ба ќатл расонида буданд, барои аз 
сари ќудрат дур кардани Абдуллоњ ва ба даст овардани 
њокимият дар Мовароуннањр муборизаро оѓоз карданд. Барои 
њокимият миёни Темуриён боз мубориза шиддат ёфт. Намунаи 
ин муборизањо ин буд, ки султон Муњаммад ибни Бойсунѓур 
моњи марти соли 1450 дар яке аз задухўрдњои назди Машњад ба 
набераи Шоњрух – Абулќосим Бобур ѓолиб омада, баъзе аз 
ќаламрави дар тобеи ў бударо соњиб гашт. Дере нагузашта 
Абулќосим Бобур ўро дастгир карда, зиндонї намуд ва ба ќатл 
расонд. 

Яке аз намояндагони хонадони темурї–Абўсаид (набераи 
Мироншоњ), ки дар замони марги Улуѓбек дар зиндон буд, аз 
асорат рањої ёфта, даъвои подшоњї кард. Ў хост, ки бо ёрии 
рўњониёни соњибэътибор ва ўзбекони бодиянишин њокимиятро 
дар Мовароуннањр соњиб шавад. Бо ин маќсад ў барои ёрї 
гирифтан ба хони бодиянишини ўзбек Абулхайрхон мурољиат 
намуд. Абулхайрхон медонист, ки дар њолати ѓалаба бар 
Абдуллоњ соњиби ѓанимати зиёд мешавад, аз ин рў, хоњиши 
Абўсаидро рад накард.  

Тобистони соли 1451 дар мањалли Шерози наздикии 
Самарќанд байни Абўсаид ва Абдуллоњ задухўрди шадид ба 
амал омад. Дар ин муњориба лашкари Абдуллоњ шикаст хўрд ва 
худи ў ба ќатл расид. Њамин тариќ, соли 1451 бо дастгирии 
рўњониён ва ёрии лашкари ўзбекони бодиянишини Дашти 
Ќипчоќ бо роњбарии Абулхайрхон њокимият дар Мовароуннањр 
ба дасти Абўсаид гузашта, бо ин салтанати авлоди Мироншоњ 
дар Мовароуннањр дубора оѓоз гардид. Абўсаид тавонист 
њукумати худро муддати тўлонї, яъне то моњи феврали соли 1469 
њифз намуда, дар ин ќаламрав субот ва оромии нисбиро 
барќарор кунад. 

Дар давраи њукмронии Абўсаид њамаи вилоятњои ѓарбии 
Эрон аз Озарбойљон то соњилњои уќёнуси Њинд аз зери 
тасарруфи Темуриён баромада буданд. Абўсаид хост, ки 
њокимияти давлати Темуриёнро дар ѓарби Эрон дубора 
барќарор намояд. Бо ин маќсад ў ба сўйи Табрез лашкар кашид. 
Дар муњорибаи шадиде, ки 5 феврали соли 1469 ба вуќўъ 
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пайваст, ў шикаст хўрда, асир афтод. Абўсаидро ба Муњаммад 
Ёдгор, набераи Шоњрух, супориданд. Муњаммад Ёдгор ба 
хотири њамсари Шоњрух Гавњаршод, ки 12 сол пеш бо фармони 
Абўсаид дар Њирот ба ќатл расида буд, ўро шиканља дода, ќатл 
кард. Њамин тавр, бо марги Абўсаид ѓарби Хуросон ва саросари 
Эрон аз империяи Темуриён људо шуда, ќисмати ѓарбии Эрон 
бошад, дар зери тобеияти сулолаи Оќќуйюнлу боќї монд. 

Таназзули давлати Темуриён ва аз байн рафтани он 
тавассути ўзбекони Дашти Ќипчоќ. Баъд аз марги Абўсаид 
муборизаи байнињамдигарии хонадони Темуриён аз нав шиддат 
гирифт. Дар ин айём дар ќаламраве, ки Шоњрух замоне дар он 
чун њокими ягона њукмфармої мекард, чанд давлате аз 
мустаќилияти худ дарак доданд: туркманон бо маркази Табрез, 
Темуриёни Мовароуннањр бо маркази Самарќанд ва Темуриёни 
Хуросон бо маркази Њирот. 

Дар минтаќае, ки зери тасарруфи туркманон буд, Узун 
Њасан (то соли 1478), писари ў Яъќуб (солњои 1478 – 1490) ва пас 
љонишинњои Яъќуб дар он њукмронї намуданд. 

Дар натиљаи муборизаи тезутунди байнихудї султон 
Њусайн Бойќаро, аз авлоди Умаршайх, соли 1469 дар Њирот 
њокимиятро ба даст гирифт ва то соли 1506 дар он љо њукмронї 
намуд. Дар Самарќанд соли 1469 њокимият ба дасти писари 
Абўсаид – султон Ањмад гузашт. Вай то соли 1494 њукмфармої 
кард. 

Њангоми њукмронии ин њокимон Мовароуннањр ва 
Хуросон муддати зиёде њамчун давлатњои мустаќил амал 
мекарданд. Империяи бузурги таъсисдодаи Темурланг њамчун 
давлати ягона мављудияти худро аз даст дод. Илова бар он, 
муборизањои байнихудї барои њокимият ављ гирифт. Ин боиси 
нотавон гардидани иќтидори давлати Темуриён гардид. 
Ќабилањои бодиянишини Дашти Ќипчоќ аз вазъияти муносиб 
истифода бурда, бо сардории Шайбонихон давлати Темуриёнро 
ба итоати худ дароварданд. Сабаби асосии таназзули давлати 
Темуриён буњрони сиёсии умумидавлатї буд, ки дар натиљаи он 
сиёсати марказгурезї ављ гирифта, њокимони њар вилоят хостанд 
ба мустаќилият расанд. Аммо ин истиќлол пояњои давлатдории 
Темуриёнро заиф намуда, сабаби таназзули он гардид.  
 

Сарчашма:  
Абдурраззоќи Самарќандї дар бораи ѓорату торољи вилояти 

Њирот аз љониби Улуѓбек менависад: «Мирзо Улуѓбек…њукм фармуд, ки 
беруни шањри Њиротро ѓорат кунанд ва гурўњи анбўњ, ки фитнаю фасод 
ангехта буданд ва хунњои мусулмонон ба ноњаќ рехта ба ќатл оварданд 
ва се шабонарўз ѓорати он карданд… Њар киро ёфтанд, асири банди 
каманду гирифтори ќайди газанд сохтанд. Наргисвор њама чашм ба зар 
доштанд ва симро ќурратулъайн мепиндоштанд… Ќандилњои масољид 
мешикастанд ва имомон меовехтанд ва обрўйи азизон бар хоки хорї 
мерехтанд… ва њамаро чун сир пўст боз карданд ва аз либоси тубарту 
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(дарун ба дарун) чун пиёз бениёз сохтанд…Ќазияи ѓорати беруни Њирот 
дар авохири моњи рамазон воќеъ шуд ва баъд аз се рўз акобири шањр 
шафоат карданд ва Мирзо Улуѓбек њукм фармуд, ки лашкар даст аз 
ѓорат боздоштанд ва мусулмононро дар хонањои холї гузоштанд ва дар 
он айём сармо ќавї буд ва иди сиём ќариб…» 

Абдурраззоќи Самарќандї. Матлаъ-ус-саъдайн ва маљмаъ-ул-
бањрайн. Љ.2, дафтари 2, Тењрон, 1383 њ.ш., сањ. 660 – 662. 

 

Хондамир дар бораи Њиротро забт кардани султон Абўсаид 
менависад: «Султон Абўсаид аз бидояти (оѓози) љулус бар тахти 
Самарќанд…наќши тасхири (забти) мамлакати Хуросон ва соири 
мамолики Эрон бар лавњи хотир…менигошт ва баъд аз шунидани 
хабари фавти мирзо Абулќосим Бобур он доияи (хоњиши) самт издиёд 
пазируфт. Дар он асно њокими Балх амир Шайх Њољї ќосиде ба 
даргоњи он подшоњ фиристод ва арзадошт кард, ки арсаи Хуросон аз 
вуљуди султони нофизфармон холист, агар … бад-ин љониб нањзат 
фармояд, сурати нусрат дар ойинаи мурод чењра хоњад гушуд ва банда 
камари хидмат дар миён баста, дар мулозамат хоњад буд. Лољарам 
(бешубња) султон Саид бо сипоње…аз оби Омуя убур кард ва ба 
суръати барќу бод рўйи таваљљуњ ба доруссалтанаи Њирот овард…» 

Хондамир. Таърихи њабиб-ус-сияр, љ. 4, Тењрон, 1380 њ.ш., сањ. 
67. 
 

Санањои муњим: 
1447 – аз тарафи Алоуддавла зиндонї шудани Абдулатиф  
1448–лашкаркашии Улуѓбек ва Абдулатиф ба муќобили Алоуддавла 
1449 (27 октябр) – бо фармони Абдулатиф ба ќатл расонидани Улуѓбек  
1450 (8 май) – ќатли Абдулатиф 
1450 – ќатли султон Муњаммад ибни Бойсунѓур  
1451 – ба ќатл расидани Абдуллоњ 
1451 – ба дасти Абўсаид гузаштани њокимият дар Самарќанд 
1469 – њалок гардидани Абўсаид 
1469 – дар Њирот њокимиятро ба даст гирифтани Њусайн Бойќаро 
1469 – соњиби тахти Самарќанд гардидани султон Ањмад 

 

Савол ва супориш: 
1) Пас аз марги Шоњрух Гавњаршод киро мехост ба тахт 

шинонад? 2) Дар бораи муборизањои Улуѓбеку Абдулатиф бо 
фарзандони Бойсунѓур – Алоуддавла ва Абулќосим Бобур маълумот 
дињед. 3) Сабаби зиддияти Улуѓбек бо Абдулатиф чї буд? 4) Дар бораи 
љараёни муборизаи Улуѓбек бо Абдулатиф наќл кунед. 5) Пас аз марги 
Абдулатиф кї ба тахти Самарќанд соњиб шуд? 6) Абўсаид бо дастгирии 
кї дар Мовароуннањр ба сари њокимият омад? 7) Дар бораи муборизаи 
Абўсаид бо Абулќосим Бобур барои тахт маълумот дињед. 8) Сабаби 
таназзули давлати Темуриёнро шарњ дињед. 9) § 12-ро такрор кунед.  
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МАВЗЎИ VI 
ВАЗЪИ ФАРЊАНГИИ МОВАРОУННАЊРУ 

ХУРОСОН ДАР АСРИ XV 
 

§ 15. ОСОРИ ЊУНАРИ МЕЪМОРЇ ВА РУШДИ ОН 
 

Бинокорї ва меъморї. Дар ин давра бинокорї ва меъморї 
рў ба инкишоф нињод. Тараќќиёти бинокорї, хусусан, дар 
Самарќанд ва Њирот ба ављи худ расида буд. Дар бисёр шањрњои 
дигар аз ќабили Балх, Астаробод, Марв, Андиљон ва ѓайра низ 
кўшиш мекарданд, ки дар масъалаи бинокорию меъморї аз 
шањрњои бузург ќафо намонанд. Аз ин рў, дар аксари шањрњои 
мамлакат иморатњои зебову ќасрњои муњташам сохта мешуданд.  

Аз ќасрњои сершумори онваќтаи Мовароуннањр танњо як 
ќисми пештоќи Оќсарои Шањрисабз, ки бо амри Темурланг бино 
ёфта буд, мањфуз мондааст. Темурланг, авлоди ў ва дарбориёнаш 
ба сохтани боѓњои беруназшањрї, ки дорои ќасрњои зебо буданд, 
таваљљуњ доштанд. Дар гирду атрофи Самарќанд боѓњое, ки дар 
онњо ќасрњо бино карданд, бо номи Боѓи Чинор, Боѓи Дилкушо, 
Боѓи Бињишт, Боѓи Баланд ва мисли онњо шуњрат ёфтанд. Дар 
Њирот бошад, биноњои дуошёна бо тирезањои шишадор пайдо 
гардиданд.  

Дар бораи осори меъмории ин замон сарчашмањои хаттї 
маълумоти зиёд медињанд. Дар он давра сохтмони ин навъ 
биноњо ба миќёси васеъ анљом меёфт. Масалан, бо фармоиши 
Темурланг дар яке аз хиёбонњои Самарќанд бозори 
болопўшидаи гунбаздор сохта шуд, ки он ба бозори ободу зебо 
табдил ёфт. Шоњрух њам дар Њирот чунин бозори болопўшида 
сохт. Дар ду тарафи хиёбони чорсў, ки ин бозор дар он љо воќеъ 
гардида буд, биноњои дутабаќа сохта шуда, болои хиёбонро 
саросар гунбазњои панљарадор пўшонда буданд. Аз сохтмони 
мадраса, масљид ва маќбарањои то замони мо расида дар бораи 
комёбињои муњандисї, лоињакашию биносозї ва ороишии 
меъморони он давра маълумот ба даст овардан мумкин аст.  

Усули нави сохтани бомњои гунбазї. Аввалњо дар сохтани 
бомњои гунбазї аз усули дар гузашта маъмул истифода бурда 
мешуд, аммо баъдтар усули нави ин навъи гунбазсозї ба вуљуд 
омад. Асли моњияти усули нав аз он иборат буд, ки акнун гунбаз 
на бар деворњои бино, балки ба равоќ ва дигар ќисмњои бино 
устувор карда мешуд, ки ин ба хеле кам шудани ќутри гунбаз 
имкон медод. Истифодаи усули нав барои гунбазпўш кардани 
биноњои калону васеъ њам имконият медод. Илова бар он, бо ин 
усули нави гунбазсозї на фаќат дар биноњои мураббаъ, балки 
дар биноњои дарозрўя њам имкони гунбаз нињодан фароњам 
меомад.  
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Истифодаи усул ва василањои ороишии гуногун дар сохтани 
ёдгорињои меъморї. Меъморон ва бинокорон кўшиш мекарданд, 
ки биноњои боњашмат сохта, онњоро бо рангњои гуногун ороиш 
дињанд. Барои амалї намудани он аз њар гуна воситањои ороишї 
истифода мебурданд. Меъморон барои бештар мукаммал 
гардонидани њунарашон аз комёбињои пешинзамон ва бозёфтњои 
тоза истифода бурда, онњоро бо њам омезиш медоданд ва дар 
кори худ истифода мебурданд. Дар сохтани ёдгорињои меъмории 
он давр аз њунари кандакории чўб ва наќшу нигор ба таври 
васеъ истифода мешуд. Яке аз хусусиятњои хоси ороиши 
ёдгорињои меъмории он давра иборат аз он буд, ки барои 
тасвирњои нафиси наботї ва њандасї аз рангњои асил (аксаран 
навъњои рангњои кабуду сафеду нилобї) истифода шуда, наќшу 
нигори љолиб ва зебову дилкаш меофариданд. Барои ороиши 
деворњои дарунї усули кундал, ки аз омезиши андудаи тилло бо 
ягон хел ранг (бештар ранги кабуд) иборат аст, истифода мешуд. 

Дар ороиши бино мармари суфта низ корбурд шуда, онро 
бо катибаву тасвирњои кандакорї ва ё бо наќшњои нафиси 
тиллої зинат медоданд. Баъдтар аз усули чидани хишт истифода 
намуда, дар заминаи он аз хиштњои сирдор катиба ва наќшњои 
одї месохтанд.  

 

 
 
Мадрасаи Бибихонум пас аз њуљуми          Мадрасаи Бибихонум пас 
Нодиршоњи Афшор            аз таъмир 
 
Мадрасаи Бибихонум. Мадрасаи Сароймулкхонум, њамсари 
Темурланг, ки бо номи Бибихонум маъруф аст, солњои 1399 – 
1404 бо фармони Темурланг дар Самарќанд дар муќобили 
масљиди љомеи он, ба таќлиди масљиде, ки ў дар њангоми 
забткорињояш дар Њиндустон дида буд, сохта шудааст. Ин 
маљмўаи меъморї бо номи масљиди Бибихонум низ маъруф буд 
ва дар Шарќ боњашматтарин ва бузургтарин бинои љамъиятии 
замон ба њисоб мерафт.  
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Дар ќисми шимолии њавлї, дар маркази мадраса 
намояндагони авлоди Сароймулкхонум дафн шудаанд. Ин 
мадраса соли 1740 њангоми лашкаркашии шоњи Эрон 
Нодиршоњи Афшор ба Самарќанд хароб гашта, аз мадрасаи 
Бибихонум вайронањои пештоќи калон, се бинои гунбазпўш ва 
як манораи кунљї боќї мондаанд. Дар ду кунљи пештоќ ду 
манораи мудаввар љой доранд. Ќисми поёнии пештоќ бо 
мармари хокистарии катибадор рўйкаш шуда, болотари онро 
наќшњои њандасии аз хиштњои хурди рангаи сирдор сохташуда 
ва катибањо ташкил медињанд. Ду бинои хурди мадраса, ки дар 
ду тарафи њавлии калони росткунља љой гирифта, бо њам хеле 
монанданд, намунаи мукаммали санъати меъморианд. Асоси 
онњо мураббаъ буда, пояи гунбаз силиндрї аст ва худи гунбаз бо 
ранги нилобї ороиш ёфтааст. Дохили биноњо низ бо наќшу 
нигор зинат дода шудааст. Дар пешгоњи сањни њавлї бинои 
калони мадраса воќеъ аст. Њамаи љузъњои он муњташаму 
бузурганд: тоќи айвон 18 метр васеї ва 30 метр баландї дорад, 
ќутри гунбази бино 18 метр ва баландиаш аз фарши бино 40 
метр баланд аст. Дар ороишоти бино аз њамаи навъи усули 
ороишї истифода кардаанд. Як ваќтњо дарвозаи калони тоќдори 
он ба љониби њавлї кушода мешуд, ки гирдогирди онро ќатори 
долону айвонњо ташкил медоданд ва гунбази онњо дар болои 400 
сутуни мармари сафед такя мекарданд. Дар дањсолаи охир 
мадрасаи Бибихонум таъмир гашта, намои дохили он бо 
манзарањои табиат ороиш ёфтаанд. 

Маќбараи Шоњи 
Зинда. Маќбарањои 
асри XV гуногуннавъ 
буда, аз намунањои 
бењтарини ёдгорињои 
меъморї мебошанд. 
Яке аз чунин ёдгорињои 
меъмории ин давра 
маќбараи Шоњи Зинда 
ба шумор меравад.  

Ба ривояте дар ин 
љо ќабри Ќусам ибни 
Аббос ибни 

Абдулмуталлиб аз амакзодањо ва наздикони Муњаммад аст, ки 
гўё дар соли 56 њ.ќ. / 676 милодї бо њамроњии Сайид ибни Усмон 
барои таблиѓу густариши ислом ба ин кишвар омадааст. Ўро 
душманонаш дар ин минтаќа таъќиб мекунанд ва гўё санги 
бузурге, ки дар ин љо будааст, дуним мешавад ва ўро зинда 
паноњ медињад. Ба ин далел ин марќадро «Шоњи Зинда» мегўянд. 
Темурланг хуб медонист, ки Ќусам ибни Аббос чун амакзодаи 
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Муњаммад дар Мовароуннањру Хуросон миёни мардум аз обрўю 
эътибори баланде бархурдор аст. Ў ба хотири касби мањбубияти 
хонадонаш аз љониби мардум дар болои ин ќабр оромгоњи бисёр 
боњашмате сохт.  

Ин маќбара аз љињати њаљм на он ќадар калон буда, вале аз 
љињати ороиш хеле зебост. Сохтмони он дар замонњои пеш дар 
ќисми шањрчаи Афросиёб оѓоз ёфта, дар шакли њозирааш дар 
асри XV сохта шудааст. Яке аз ќадимтарин биноњои Шоњи 
Зинда маќбараи Ќусам ибни Аббос мебошад, ки он то њол 
ќисман боќї мондааст. Ансамбли Шоњи Зинда мањсули њунари 
якчанд насли меъморон, наќќошон, хаттотон ва дигар 
њунармандон буда, дар он тамоми комёбињои њунари меъморї, 
ороишї ва тасвирї таљассум ёфтааст.  

Гўри Мир. Маќбараи Гўри 
Мир аз муњимтарин ёдгорињои 
асри XV ба шумор меравад. Ба 
сохтани ин маќбара дар 
Самарќанд соли 1404 бо 
фармони Темурланг оѓоз 
карданд. Аввалин бор дар ин љо 
љасади яке аз рўњониёнро бо 
номи Мирсаид Барака, ки дар 
лашкаркашињои Темурланг 
њамроњаш буд, гўронидаанд. 
Мирсаид Барака дар замони 
њаёт будани Темурланг вафот 
кард ва ўро дар Андхўй дафн 
карданд, аммо Шоњрух љасади 
ўро аз Андхўй оварда, дар ин 
маќбара дафн намуд. Аз ин 

сабаб ин маќбараро Гўри Мир номидаанд. Баъдтар он ба 
оромгоњи хонаводаи Темуриён табдил ёфт. Дар маќбараи Гўри 
Мир Темурланг, писарони вай: Умаршайх, Мироншоњ, Шоњрух, 
наберањояш: Муњаммад султон, Улуѓбек ва ду абераи хурдсолаш 
дафн шудаанд.  

Тарњ ва сохти ин маќбара одист. Танаи њаштгўшаи он аз 
мармари сафед бино ёфта, устувонаи он бо навиштаљоти 
бошукўњ ороиш шудааст. Гунбази он осмониранг буда, аз 64 
ќираи бо њам мувофиќ иборат аст. Пештоќи иморат бо наќшњои 
нафис зинат дода шудааст. Дар маркази маќбара саѓонањое 
воќеанд, ки онњоро аз санги мармар ва нефрит тарошидаанд ва 
бо панљараи сафеди мармарини кандакорї ињота кардаанд. 
Ќисми дохилии маќбара бо аќиќи сабзранг ва оби тилло оро 
ёфтааст, ки ба он њусни зиёда мебахшад. Маќбараи Гўри Мир аз 
намунањои олии њунари меъморї ба шумор меравад.  
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Мадрасаи Улуѓбек    Расадхонаи Улуѓбек 
 
Мадрасаи Улуѓбек. Улуѓбек соли 1417 дар ќисмати ѓарбии 

майдони Регистони Самарќанд ба сохтмони мадрасаи бошукўње 
шурўъ намуда, соли 1420 сохтмони онро ба анљом расонид. Ин 
мадраса бо хишти пухта бино ёфта, андозаи он ба 56х81 метр 
баробар аст. Дар сањни дохилии мадраса майдони болокушодае 
мављуд аст, ки дар мобайни он њавзи њашткунља љойгир аст. 
Равоќи даромадгоњи асосии мадраса бо расми осмон ва 
ситорањои панљ ва дањбурља кошинкорї шуда, барои ороиши 
девор аз хиштњои мунаќќаш истифода гардидааст.  

Дар муќобили мадраса масљиде мављуд аст, ки ибтидо он аз 
50 хонаќоњи дар ду табаќа воќеъбуда иборат буд. Дар ин масљид 
зиёда аз 100 донишљў зиндагї мекард. Аз љумла дар байни ин 
донишљўён ашхоси барљаставу маъруф, ба мисли шайхи 
тариќати наќшбандия Хоља Ањрор ва шоир Абдуррањмони Љомї 
дар он тањсил намудаанд. Дар асри XVIII ин мадраса хароб 
гардид.  

Расадхонаи Улуѓбек. Яке аз бењтарин ёдгорињои он замон 
бинои расадхонаи Улуѓбек ба шумор меравад, ки он бо фармони 
худи ў дар солњои 1428 – 1429 дар доманаи баландии Чўпонатои 
Самарќанд сохта шудааст. Расадхона мудаввар (силиндршакл) 
буда, 30,4 м баландї дошт ва аз се ќабат иборат буд. Он бо 
чўбњои кандакорї, сафолњои сирдори наќшин ва сангњои мармар 
ороиш шуда буд. Дар расадхона аз асбобу олоти нуљумшиносї, 
мисли соатњои офтобию ситоравї, устурлоб, афзори зовиясанљ 
(кунљсанљ) ва ѓайрањо истифода бурда, бо онњо њаракати Офтоб, 
Моњ, сайёраву ситорањоро тањќиќ макарданд. Ќисмати љанубии 
асбоби зовиясанљ дар чуќурии 11 метр љойгир шуда, ќисмати 
дигари он дар самти шимол аз сатњи замин 30 метр баланд буд. 
Расадхона китобхонае њам дошт. Њуљраи дарунии биноро 
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тасвири бурљњо, харитаи осмон, кўњу бањрњо, тасвири кураи арз 
бо мамлакатњои љањон зеб медоданд.  

Ин расадхона дар рушди илми нуљуми он давра наќши 
нињоят муњиме бозидааст. Дар ин љо як зумра ситорањоро 
муќаррар карда, тавассути он дар соли 1437 љадвалњои нуљумие, 
ки ањамияти умумиљањонии илмї доштанд, бо забони тољикї 
тартиб дода шудаанд. Дар онњо вазъияти беш аз њазор ситораи 
ба чашм аён ва мавќеи таќрибан њамаи шањрњои Шарќи исломї 
муайян шудааст. Љадвалњои нуљумии ин расадхона дар зарфи 
чандин аср њам дар Ѓарб ва њам дар Шарќ доир ба омўзиши 
вазъияти илми нуљум њамчун китоби дарсї хизмат кардаанд. 

Баъди кушта шудани Улуѓбек (1449) расадхонаро вайрон 
карданд ва њоло аз ин расадхона фаќат ќисми дар зери замин 
мањфузмондаи асбоби зовиясанљ (баландиаш 11 метр) боќї 
мондааст.  

Маљмўи иморати Мусалло дар Њирот. Дар ин давра Њирот 
низ бо ёдгорињои меъмории худ шуњрат пайдо намуд. Дар ќомат 
афрохтани чунин ёдгорињои меъморї њиссаи њамсари Шоњрух – 
Гавњаршод хеле арзанда аст. Дар байни ёдгорињои меъмории 
машњури Њирот маљмўи иморати Мусаллоро номбар кардан 
мумкин аст, ки аз масљиди калон, мадраса ва маќбара иборат 
буд. Ин биноњо дар муддати ќариб 20 сол, аз соли 1418 то соли 
1437, зери назорати бевоситаи меъмори варзида Ќивомиддини 
Шерозї сохта, зебу зинат дода шуданд. Масљиди ин иморат 
намозгоњи бузурге дошта, тавре тарроњї шуда буд, ки барои 
љамъ омадани мардуми зиёд хеле њам муносиб буд. Дарозии он 
106 метр ва бараш 64 метрро ташкил дода, манораи баланд 
дошт. Сањни дохилии он масоњати 52х29 метрро дар бар 
мегирифт. Ин маљмўаи ёдгорї шабењи Гўри Мири Самарќанд 
буд. Њоло аз ин ёдгории меъморї ќисмати хеле каме боќї 
мондааст. Манорањои сељузъаи бисёр мавзун ва маќбараи хеле 
љолиби Гавњаршод, ки яке аз гўшањои мадрасаро ишѓол намуда, 
ќисми таркибии он ба шумор мерафт, аз њашмат ва азамати он 
гувоњї медињанд. 

Мадрасаи Шоњрух. Ин мадраса ва хонаќоњи он бо 
ташаббуси Шоњрух дар шањри Њирот бино гардид ва сохтмони 
он соли 1410 ба итмом расид. Мадрасаи Шоњрух бо сабки 
ороишии худ аз шукўњу азамати бисёре бархурдор буд. 
Мувофиќи ахбори сарчашмањо фаъолияти ин мадраса дар нимаи 
дуюми асри XV хеле равнаќ дошт. 

Мадрасаи Гавњаршод. Ин мадрасаро бо фармони 
Гавњаршод, духтари султон Ѓиёсиддини Ѓурї, ки зављаи Шоњрух 
буд, меъмори маъруфи Хуросон Ќивомиддини Шерозї солњои 
1418–1438 сохтааст. Он бо номи масљиди Гавњаршод низ маъруф 
аст. Мадрасаи Гавњаршод дар замони Шоњрух ва баъди он хеле 
шуњрат ёфта буд. Њангоме ки яке аз олимон ё бузургон вафот 
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мекард, дар ин мадраса бо иштироки шахсиятњои маъруфи 
Њирот маросими азо барпо мегардид. 

Мадрасаи Гавњаршод аз маљмўаи биноњо: масљиди калон 
(намозгоњ), мадраса ва маќбара иборат буд. Дар маќбараи он 
Гавњаршод ва дигар ањли ин хонадон дафн шудаанд. Баъдтар 
дар пањлуи ин маљмўаи меъморї мадрасаи Њусайн Бойќаро 
сохта шуд. Маљмўаи меъмории Гавњаршод аз пештоќи баланди 
даромадгоњ, 4 айвон, 8 манора ва роњрави дуошёнаи њавлиро 
ињотакарда иборат буд. Маќбараи Гавњаршод, ки сохтмонаш 
соли 1432 ба охир расидааст, дар яке аз толорњои даромадгоњи 
мадраса воќеъ буда, бо наќшу нигор ороиш ёфта, бо кошинњо 
рўйпўш гардидааст. Дар нимаи дуюми асри XIX ин маљмўаи 
меъморї валангор гардида, танњо маќбараву манорањо боќї 
монданд. 

 

 
 

Хуљанд. Маќбараи Шайх Муслињиддин.  
 

Дар ин давра дар шањрњои дигари Мовароуннањру 
Хуросон низ иншооти меъмории бошукўњ ќомат афрохта 
буданд. Аз љумла маљмўаи меъмории ќасри Оќсарой дар 
Шањрисабз, маќбара-масљиди Хоља Ањмади Ясавї дар шањри 
Туркистон, маќбараи Шайх Муслињиддин дар Хуљанд, маќбараи 
Абдуќодири Љелонї дар Истаравшан, маљмўањои меъмории 
Шоњи Хомўш ва Амир Сайиди Алии Њамадонї дар минтаќаи 
Кўлоб, маќбараи Муњаммад Башоро дар Панљакент ва ѓайра.  

Ќобили ќайд аст, ки дар иншооти меъмории ин давр 
хусусиятњои хоси меъмории миллии тољикї мушоњида 
мегарданд.  
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Сарчашма: 
Мирхонд дар бораи бунёди Боѓи Шамол чунин менависад: «Ва 

чун аз лањву сурур фароѓат њосил омад, њазрати Соњибќирон 
(Темурланг)… ба боѓе, ки дар шимоли Самарќанд эњдос фармуда буда 
ва ба Боѓи Шамол иштињор ёфта буд,… ба иморати ќасри рафеи 
дилкаш фармон дод. Ва устодони моњир ва меъморони содиќ, ки аз 
Хуросону Ироќ ва Озарбойљону Баѓдод ва соири амсор (шањрњо) ва 
билод (кишварњо) дар Самарќанд љамъ оварда буданд, тарњи онро ба 
килки басорат бар лавњи мањорат кашиданд. Ва чун… воќифони 
даќоиќи фанни нуљум соате масъуд (хушбахт) ва замоне мањмуд 
(писандида) ихтиёр карда, ба таърихи љимодиюлохири санаи 799 
њиљрии ќамарї (марти 1397) банноёни (бинокорони) чобукдаст бунёди 
он нињоданд ва чањор рукни ќасри собити арконро бар умаро ќисмат 
намуда ва њазрати соњибќирон… мултафит (таваљљуњ) ба он шуд то дар 
муддати чињилу панљ рўз ба итмом расид». 

Мирхонд. Равзат-ус-сафо. Тасњењ ва тањияи Љамшеди Каёнфар. 
Љилди шашум, бахши аввал. Тењрон, 1380, сањ. 4857 – 4858. 
 

Маълумоти Мирхонд дар бораи сохтани Боѓи Дилкушо: «Ва дар 
поизи (тирамоњи) санаи 799 (1397)… њазрати Соњибќиронї 
(Темурланг)… фармон фармуд, ки бар канори марѓзори Кони Гил, ки 
дар назњат ва тароват аз равзаи фирдавс ва боѓи љаннат нишон медод, 
муњандисони муътабар ва банноёни (бинокорони) соњибњунар, ки бар 
даргоњи подшоњи њафт кишвар муљтамеъ буданд, дар рўзи шоиста… 
бунёди боѓи рафеъ нињоданд. Њар зилъе (тарафе) 1500 гази шаръї ва 
дар миёни њар рукне (сутун) аз он аркон (сутунњо) дарвозаи олї тартиб 
доданд, ки тоќи он дар баландї аз фалаки гардун мегузашт ва дар 
арсаи он наботот ва афрози ашљори мусаммара (дарахтони 
мевадињанда) ва гулњои хушбў ва раёњини тозарўй биншонданд. Ва чун 
ѓунчаи дил ба наззораи он монанди гули садбарг шукуфта мешуд, ба 
Боѓи Дилкушо мавсум гашт. Ва њазрати Соњибќиронї аз барои 
кушодагии хотири Такалхонум бинти Хизрхољаи уѓлон, ки Шамъљањон 
ва Ѓиёсиддини тархон ба хостгории ў фиристода буд, партави илтифот 
бар итмоми он афканда махсус ба вай сохт». 

Мирхонд. Равзат-ус-сафо. Тасњењ ва тањияи Љамшеди Каёнфар. 
Љилди шашум, бахши аввал. Тењрон, 1380, сањ. 4861-4862. 
 

Маълумоти Мирхонд дар бораи бинои масљиди љомеъ дар 
Самарќанд: «Темур дастур дод, то масљиди љомеи муътабаре дар 
Самарќанд бисозанд ва рўзи якшанбеи чањоруми моњи рамазони соли 
њаштсаду як (рўзи љумъа, 10 майи соли 1399) тарњи онро рехтанд ва аз 
сангтарошони Озарбойљон, Форс ва Њиндустон дувист тан дар худи 
масљид ба кор машѓул шуданд ва 500 тан дар кўњњо ба буридани санг 
иштиѓол доштанд ва 95 занљири филро, ки аз Њиндустон оварда 
буданд, барои њамлу наќли олоту асбоб ба кор гирифтанд. Худи Темур 
дар сари иморат њозир мешуд ва аксар авќот дар мадрасаи Хонум ва 
хонаќоњи Тумоноѓо, ки дар наздикии масљид буд, мегузаронид. 480 
сутуни аз санг тарошида омода карданд, ки тўли њар як њафт газ буд ва 
фаршњо ва саќфњо низ аз тахтасангњо тарошида буд ва иртифои масљид 
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то саќф ќариб нуњ газ буд. Чањор манора дар њар гўшае сохта шуд ва 
дари бузурги онро аз «њафтљўш» дуруст карданд. Гирдогирди деворњо 
ва гирди тоќњо бо катибањои аз санг тарошида зинат ёфта буд ва дар он 
сураи «Кањф» ва оёти дигари Ќуръонро навишта буданд».   

Мирхонд. Равзат-ус-сафо. Тањзиб ва тахлиси доктор Аббоси 
Зарёб. Тењрон, 1373, сањ. 1090 – 1091. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Катибањои рўйи санг 
 

Санањои муњим: 
1399 – 1404 – сохта шудани мадрасаи Бибихонум 
1404 – сохта шудани маќбараи Гўри Мир 
1410 – сохта шудани мадрасаи Шоњрух 
1417 – 1420 – сохта шудани мадрасаи Улуѓбек 
1418 – 1438 – сохта шудани мадрасаи Гавњаршод 
1428 –1429 – сохта шудани расадхонаи Улуѓбек 
1449 – вайрон гардидани расадхонаи Улуѓбек 
 

Савол ва супоришњо: 
1) Вазъи бинокорию меъморї дар асри XV дар кадом њолат 

ќарор дошт? 2) Моњияти усули нави сохтани бомњои гунбазї аз чї 
иборат буд? 3) Биноњои боњашмати он даврро номбар кунед ва дар 
бораи онњо маълумот дињед. 4) Дар бораи расадхонаи Улуѓбек наќл 
кунед ва наќши онро дар тараќќиёти илми нуљуми он давра шарњ 
дињед. 5) § 13-ро такрор намоед.  
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§ 16. ЊУНАРИ НАЌЌОШЇ ВА МИНЁТУРА 
 

Њирот њамчун маркази асосии рушди њунари наќќошї, 
минётура ва рассомї. Њирот дар ин давра ба яке аз марказњои 
асосии рушди њунари наќќошї, минётура ва рассомї табдил 

ёфт. Дар нимаи аввали асри 
XV писари Шоњрух Бойсунѓур 
дар Њирот китобхонае ташкил 
кард, ки он дар баробари 
махзани китобњои нодир 
будан, боз вазифаи коргоњи 
ањли њунарро њам адо мекард. 
Дар он љо бењтарин 
минётурасозњо, хаттотон, 
наќќошон ва сањњофњо кор 
мекарданд. Шумораи хушна-
висон ба чил нафар мерасид. 
Дар нимаи дуюми асри XV 
султон Њусайн Бойќаро 
онњоро аз њар гўшаю канори 
мамлакат ба ин љо оварда буд.  

Дар асри XV аксари 
деворњои иморатњои бошукўњи 
Њирот монанди Самарќанд бо 
тасвирњои гуногун зебу зинат 
дода шуда, муњтавои он 
тасвирњоро манзарањои љангу 
муњосираи шањрњо, базму зиёфат, 
русуми пазирої ва амсоли онњо 
ташкил медоданд. Дар 
тасвирњои рўйи девори он 
иморатњо инчунин, суратњои 

њокимон, фарзандону наберагон, дарбо-риён ва маликањои 
хонадони темурї акс меёфтанд.  

Дар ин давра бисёр минётурасозони машњур асарњои нодирро 
бо санъати баланд меофариданд. Дар онњо ба нафосати тасвир, 
обуранги фаровон ва ифодаи њолати рўњї диќќати махсус дода 
мешуд. Дар китобхонаи Бойсунѓур солњои 1429–1430 нусхаи 
«Шоњнома» китобат гардида буд, ки он бо 20 минётура ороиш 
ёфта ва он намунаи бењтарини мактаби минётурасозии он замон ба 
шумор мерафт. 

Мактаби минётурасозии Њирот. Камолиддин Бењзод ва 
шоњкорињои ў. Мактаби минётураи Њирот дар нимаи дуюми 
асри XV тавассути як зумра њунармандони моњир ба ављи 
тараќќиёти худ расид. Дар байни ин њунармандон 
машњуртарини онњо Камолиддини Бењзод (таваллудаш байни 

Минётураи Бењзод «Низомї 
фарзандашро панд медињад» 
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солњои 1450 – 1460, вафоташ соли 1536/37) ба њисоб мерафт. 
Бењзод дар њунари рассомию минётурасозї равияи тоза ба вуљуд 
оварда, устоди як мактаби махсуси наќќошии замон гардид. Ў 
шогирдони бисёре тарбия намуд, ки яке аз онњо наќќоши 
машњури он аср Ќосим Алї буд. Бењзод ба усул ва услубњои 
маълуму муќаррарии тасвиркашї эљодкорона муносибат карда, 
ба онњо навигарї ворид мекард. Чунин муносибати эљодкорона 
ба вай имкон дод, ки минётурањои бењамтову беназир офарад. 
Таъсири мактаби минётурии Њирот дар асрњои минбаъда дар 
офаридањои мусаввирони Табрезу Бухоро ва шањрњои дигар 
мушоњида мешавад.  

 

 
 

Минётураи Бењзод «Мўйсафед» 
 

Бењзод суратгари мумтоз буд. Ў дар офаридањояш ќиёфаи 
шахсони маъруфи сиёсиро низ инъикос менамуд. Тасвирњои 
султон Њусайн ва Муњаммади Шайбонихон аз шоњкорињои 
Бењзод дар њунари рассомї ба шумор мераванд. 

Асарњои бо мањорати баланд офаридаи њунармандони 
забардасти Њирот яке аз ќуллањои баланди фарњанги бадеии 
Шарќ ба шумор мераванд.  

Самарќанд ва Њирот њамчун марказњои бузурги фарњанг. 
Самарќанду Њирот дар ин давра њамчун пойтахт марказњои 
бузурги фарњангї ба шумор мерафтанд. Темурланг дар 
Самарќанд бисёр намояндагони илму фарњанг, мисли олимон, 
шоирон, меъморон ва ашхоси касбу кори гуногунро аз дигар 
кишварњо асир карда оварда буд, ки онњо минбаъд дар рушду 
нумўи фарњанги ин давра таъсири муњим расониданд. Дар 
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Самарќанд рўшанфикрони зиёде умр ба сар бурда, дар соњаи 
илм, адабиёт, таърих, њунарњои меъморию наќќошї ва амсоли 
онњо асарњо эљод кардаанд. 

Њирот, ки пойтахти дуюми давлати Темуриён ба шумор 
мерафт, дар он давра ба пояи баланди тараќќї расида, дар 
Шарќи Миёна ба яке аз бузургтарин марказњои илму фарњанг 
табдил ёфт. Дар Њирот Абдуррањмони Љомї, Алишер Навої, 
Њофизи Абрў, Бењзод барин намояндагони барљастаи илм, 
фарњанг ва њунар зиндагї ва эљод кардаанд. 

Дар айёме, ки султон Ањмади Љалоир дар Ироќ ва 
Озарбойљон њукмронї дошт, дар Баѓдоду Табрез як зумра 
мусаввирон, хушнависон, наќќошон ва њунармандонро даъват 
намуд, ки ба нусхабардорию ороиши китобњо машѓул шаванд. 
Минбаъд намояндагони Оли Љалоир, ки аз авлоди муѓул буда, 
даъвои бевоситаи элхониро доштанд, дар пешбурди њунар ва 
дастгирии нависандагону њунармандон сањм гузоштанд. Дар 
солњои 1386 – 1387 аз тарафи хаттот Мањмуд ибни Муњаммади 
Баѓдодї нусхаи «Хамса»-и Низомї бо хатти настаълиќ рўйнавис 
шуд, ки он бо 23 минётура ороиш дода шуда буд. Соли 1392 
«Калила ва Димна» барои Шоњвалад писари султон Ањмад бо 
хатти насх рўйнавис шуд, ки он 72 минётураро дар бар 
мегирифт, шарњи «Њафт иќлим» бо 78 минётура офарида шуд. 
Яке аз њунармандони барљастаи дарбори султон Ањмади Љалоир 
– Абдулњай шогирди Шамсиддин буд, ки баъдтар Темурланг ўро 
маљбурї ба Самарќанд овард.  

Дар ин давра дар соњаи њунари коркарди филизот як ќатор 
пешрафтњо ба чашм мерасанд. Маснуот бештар аз тилло, нуќра, 
мис ва хўлањои биринљї сохта мешуд ва усули коркард ва 
тазйини онњо хеле мураккаб буд. Дар асрњои XIV – XV баъзан 
маснуоти филизї бо устухони кандакоришуда хотамкорї мешуд. 
Намунаи равшани њунари коркарди филизоти ин давр деги 
маќбараи Ањмади Ясавї ва шаш чароѓест, ки дар соли 1397 аз 
љониби њунарманд Изуддин ибни Тољиддини Исфањонї 
рехтагарї шуда буд.  

Маснуоти тиллоии ин давр бо латофату назокати худ 
шуњрат дошт. Махсусан, маснуоти тиллоии барои ороиши занњо 
истифода мешуда бо як мањорати хеле хоси он давр сохта мешуд.  

 Дар ин давра санъати њаккокї дар рўйи санг низ ба таври 
васеъ истифода мегардид. Хусусан, сангњои мазор бо наќшу 
нигори хосе омода карда мешуданд.  

Њунари кулогарї низ дар ин давра нињоят рушд ёфта буд. 
Наќќошон маснуоти сафолинро бо наќшњои мухталифи ранга 
оро дода, аксар ваќт дар рўйи маснуоти нисбатан калонњаљм 
расмњои паранда ва њайвоноти гуногунро мекашиданд. 

Њангоми ороиши иншооти меъморї аз кандакорињои рўйи 
чўб ба таври васеъ истифода карда мешуд.  
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Сарчашма: 
Китоби «Таърихи Эрон» дар бораи сабки мактаби Њирот чунин 

маълумот додааст: «Суннати зебо, ки аз муддатњо пеш дар Њирот 
барќарор шуда буд – њиротї, ки Бойсунѓур, бародари љавонтари 
Иброњим пуштибони барљастаи њунари насли худ дар ин шањр буд, – 
фаротар аз соли 1425 намерафт. Дарвоќеъ, дар ќаламрави хушнависї 
ањамияти Њирот аз соли 1420 ба баъд шурўъ шуд ва дар замоне буд, ки 
Бойсунѓур барои гўшмолии њокими Табрез дар раъси лашкаре ба он љо 
рафт ва Мавлоно Љаъфари Табрезї, устоди хатти настаълиќ, 
Саидањмади наќќош, Хољаалии мусаввир ва Ќивомиддини сањњофро 
њамроњи худ ба Њирот овард. Љаъфар дар соли 1421 аз сабки 
бойсунѓурї бањра гирифт, вале куњнатарин нусхањои хаттї бо 
нигорањое, ки барои ў тањия шуда буд, шомили ду љилди кўчаки зариф 
ба таърихи 1426 – 1427 буд ва ин ду љилд иборат буданд аз: «Гулистон»-
и Саъдї, ки худи Љаъфар онро тањрир кард ва як гулчин, ки ба василаи 
Муњаммад ибни Њисом маъруф ба Шамсиддини Султонї 
мусаннибардорї шуд. Ва як нусхаи севум як сол баъд аз рўйи «Њумой 
ва Њумоюн»-и Хољўи Кирмонї ба василаи њамон хушнавис тањия 
гардид. «Гулистон», ки имрўза дар китобхонаи Частрбеатии Дублин 
ќарор дорад, аз зеботарин нусхањои хаттии форсї ба шумор меравад, 
њашт нигораи сода ва фиребандаи он иљрои тоза ва бадеи фазои 
тасвирњоро пўшонидааст. Дар сето аз онњо корбасти девори хамида 
њамроњ бо дари бози он таљриба шуда ва сањнаи бастае барои амалу 
куниш ба вуљуд овардааст, дар њоле ки нишондињандаи иртиботи дунёи 
дарун бо дунёи берун аз тариќи дари нимабоз аст. Њолатњои њар 
пайкарае, ки комилан бо рўњу гўё аст, дар иртибот бо дигар 
пайкарањост. Пайкарањои хушк ва расми мактаби Љалоирї дар ин љо 
зинда шудааст. Дар иљрои манзарањо њам як чунин пешрафте сурат 
гирифта. Ин амал то андозае бо тарс ва ларз дар «Хамса»-и Низомї 
солњои 1376 – 1377 дар мактаби Љалоирї кор шуда, вале вуруди 
пайкарањо ба љилва таркиббандї аз таъсири зиёди он костааст ва њол 
он ки дар ин замон њунармандони Бойсунѓур ёд гирифтаанд, ки чї гуна 
уфуќро ба аќиб бибаранд. Матни ашъор дар љилватар таркиббандї 
шиновар аст ва ба сони пардае амал карда, ки уфуќи дар дурдастро 
пўшонидааст. Рангпардозии он сард аст… Дарвоќеъ, рангњои фирўзаї, 
обї ва сабз ѓалаба дорад. Ин нигорањо назири нигорањои Љунайдї 
њама љой баргро пўшонида ва мисли онњо катибањои тазйини зебои 
болои сохтмонњо ироа шудааст. Дар ин љост, ки сабки дарбории Њирот 
зода шудааст». 

Таърихи Эрон. Давраи Темуриён. Тарљумаи Яъќуб Ожанд, 
Тењрон, 1378, сањ. 391 – 392. 
 

Дар хусуси пастравии њунар дар ќаламрави Њирот дар китоби 
«Таърихи Эрон» ахбори зерин оварда шудааст: «Ошуфтагии сиёсї баъд 
аз марги Шоњрух ва Улуѓбек аввало дар 1447 ва дуюми дар соли 1449 
ва низ коњиши манобеи хонадони темурї дар тавлидоти њунарии Эрон 
ваќфае эљод кард. Аз инњо гузашта Њирот, ки ба муддати сї сол 
маркази ин мактаб ба њисоб мерафт, дар арзи бист соли оянда таърихи 
бесубот ва пурошўберо аз сар гузаронд. Султон Абўсаид ибни 
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Мироншоњ Њиротро дар дањаи 1458 – 1469 пойтахти худ ќарор дод. Аз 
ин давра нусхае, ки дорои нигора бошад, чизе мављуд нест, љуз гулчине, 
ки ба Абўсаид таќдим шуда». 

Таърихи Эрон. Давраи Темуриён. Тарљумаи Яъќуб Ожанд, 
Тењрон, 1378, сањ. 399. 

 
Санањои муњим: 

1386 – 87 – рўйнавис шудани нусхаи «Хамса»-и Низомї 
1392 – рўйнавис шудани «Калила ва Димна» бо хати насх  
1429–30 – китобати нусхаи «Шоњнома» дар китобхонаи 
Бойсунѓур  

Савол ва супориш: 
1) Дар бораи рушди њунари наќќошї, минётура ва рассомии 

Њирот маълумот дода, ёдгорињои меъмории онро номбар кунед. 
2) Дар бораи Камолиддин Бењзод ва шоњкорињои ў наќл кунед. 
3) Мавќеи Самарќанд ва Њиротро дар рушди илм, фарњанг ва 
њунари асри XV шарњ дињед. 4) § 14-ро такрор намоед. 

 
 

§ 17. ИЛМ ВА АДАБИЁТ 
 

Рушди илм. Дар нимаи дуюми асри XIV ва асри XV 
соњањои гуногуни илм рушд ёфта, ба дараљаи баланди 
тараќќиёти худ расид. Олимон дар соњањои тиб, нуљум, њуќуќ, 
фалсафа ва таърих асарњои бењамто эљод карда, дар таърихи 
башарият хизматњои арзанда намудаанд. 

Олими маъруф, файласуф ва адиби ин давр Мир Сайид 
Алии Њамадонї мебошад, ки бо номњои Мири Кабир, Шоњи 
Њамадон, Њазрати Амирљон ва бо лаќабњои Алии Сонї ва 
Сиёњпўш маъруф аст. Ў соли 1314 дар шањри Њамадон таваллуд 
ёфта, тањсили ибтидоиро дар кўдакї назди таѓояш Алоуддин 
гирифта, дар мактаби шайхи маъруфи замонаш Алоуддавлаи 
Симнонї тарбият ёфтааст. Дар тариќат пайрави шайхи маъруфи 
силсилаи кубравия Мањмуди Маздоќї гардид ва ба дастури ў ба 
љањонгардї пардохт. Тўли беш аз 21 сол барои таблиѓи 
андешањои худ миёни халќњои гуногун зањмат кашид ва ба 
кишварњову шањрњое чун Маккаву Мадина, Баѓдод, Басра, 
Шом, Симнон, Курдистон, Язд, Луристон, Султония, Табрез, 
Њинду Покистон, Хатлон, Балх, Бадахшон ва Чину Сейлон 
сафар кард. Дар ин минтаќањо иродатмандону ихлосмандони 
зиёде ба ў мепайванданд ва Сайид Алии Њамадонї њамроњи 
онон ба кишварњои дигар сафар мекард.  

Сайид Алии Њамадонї се маротиба ба Хатлон сафар 
карда, аз роњи Балх ва Бадахшони Афѓонистон ба Кўлоб омада, 
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дар дењањои Алишоњ ва Чўбак чанд муддат зиндагї кардааст.  
Бадгўён ва њосидон назди Темурланг бадгўйии Сайид 

Алии Њамадониро мекунанд, ки ў гўё дар Хатлон даъвои 
салтанат мекунад. Темурланг аз ин бимнок мешавад ва аз Сайид 
Алии Њамадонї талаб мекунад, ки ин сарзаминро тарк кунад. 
Сайид Алии Њамадонї баъди вохўрї бо Темурланг Хатлонро 
тарк мекунад ва ба Кашмир меравад.  

Сайид Алии Њамадонї бори охир соли 1384 мехоњад ба 
љониби Хатлон сафар кунад. Роњи сафараш аз тариќи Покњлии 
Покистон мегузашт. Ў аз љониби њокими он–малик 
Шарафиддини Хизршоњ бо камоли иззату икром пазируфта 
мешавад, вале дар ин љо ў бемор шуда, баъди чанд рўзе вафот 
мекунад. Тибќи васияташ љасадашро баъд аз шаш моњи вафоташ 
ба шањри Кўлоб меоранд ва ба хок месупоранд. 

Сайид Алии Њамадонї бештар аз 70 асари ирфонї, илмї 
ва адабї дар заминаи фиќњ, њадис, фалсафа, ахлоќ, сиёсат ва 
ѓайра таълиф кардааст. Муњимтарини асарњояш: «Захират-ул-
мулук», «Авроди фатњия», «Миръот-ут-тоибин», «Мактуботи 
амирия», «Рисолаи футувват», «Воридоти амирия», «Чињил 
маќоми сўфия», «Рисолаи дарвешия», «Одоб-ул-муридин», 
«Рисолаи Њамадония», «Рисолаи зикрия» мебошанд. 

Яке аз файласуфон, олимон ва мантиќшиносони маъруфи 
он замон Саъдуддин Масъуд ибни Умари Тафтазонї (1332 – 
1389) мебошад. Ў дар соњаи сарфу нањв, фиќњ ва илми баён 
рисолањои зиёде таълиф намудааст, ки њанўз дар ваќти дар ќайди 
њаёт будани вай ба ќатори китобњои дарсї дохил гардидаанд. Ў 
дар Ѓиждувон, Љом, Самарќанд, Њирот, Сарахс дарс гуфта, 
зимнан ба корњои илмї машѓул шудааст. Баъди њамчун 
мударрис ва олим шуњрат ёфтанаш, ў ба Самарќанд даъват шуд. 
Тафтазонї дар Самарќанд ќариб 18 сол зиста, аксари 
асарњояшро дар њамон љо таълиф кардааст. Асарњои машњури ў 
«Тањзиб-ул-мантиќ ва-л-калом», «Ас-саъдия», «Ал-иршод-ул-
њодї», «Ал-мухтасар-ул-маонї», «Ал-мутаввал» мебошанд. Ба 
якчанд асари пешгузаштагонаш шарњ низ навиштааст. 

Яке аз мутафаккирони асри XV форс-тољик Љалолиддини 
Давонї (1427 – 1503) ба шумор меравад. Давонї аввал дар дењаи 
Давон, сипас дар Шероз тањсил кардааст. Ба аќидаи Давонї 
фалсафа илмест дар бораи мављудот ва њастї, ки аз ду ќисм – 
њикмати назарї ва амалї иборат аст. Ба ќалами Давонї асарњои 
зиёде доир ба фалсафа, мантиќ, ахлоќ, риёзиёт, монанди 
«Ахлоќи Љалолї», «Исботи вољиб», «Шарњи тањзиб-ул-мантиќ 
валкалом», «Шарњи ишорот», «Рисола дар адолат», «Шарњи 
таљриди Уќлидус» ва ѓайра тааллуќ доранд.  
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Таърихнигори барљастаи он давр Низомиддини Шомї ба 
шумор меравад, ки солњои 1392 – 1393 дар шањри Баѓдод зиндагї 
кардааст. Ваќте ки Темурланг Баѓдодро забт кард, ба 
Низомиддини Шомї супорид, ки таърихи салтанаташро 
нависад. Низомиддини Шомї дар соли 1404 бо унвони 
«Зафарнома» китобе навишт, ки дар он ба љуз аз њуљумњои 
Темурланг ва хунрезињои вай, инчунин, доир ба таърихи 
нањзатњои мардумї, аз он љумла, шўриши Сарбадорон ва 
роњбарони он маълумот дарљ гардидаанд. Ў шоир низ буда, бо 
тахаллуси Низомии Шомї шеър мегуфт ва ќисме аз ашъорашро 
дар «Зафарнома» сабт кардааст. 

Таърихнигори машњури дигари он давр Ањмад ибни 
Муњаммад ибни Арабшоњ (1392–1450) буд, ки дар Димишќ 
таваллуд ёфтааст. Темурланг соли 1401 Шомро ишѓол намуда, 
Ибни Арабшоњ ва хешу аќрабояшро чун асир ба Самарќанд 
овард. Дар Самарќанд аз олимони машњур таълим гирифт. Ибни 
Арабшоњ асарњои зиёди таърихиро, ба мисли: «Ѓуррат-ус-сияр 
фи дувал ат-турк ват-татар», «Фуќоњат-ул-хулафо ва муфокањат-
уз-зурафо», «Аљойиб-ул-маќдур фи ахбори Темур» ва ѓайра 
таълиф намудааст. «Аљойиб-ул-маќдур фи ахбори Темур» яке аз 
асарњои машњури ў ба шумор меравад, ки дар он аз разилатњо ва 
хулќи бади Темурланг, инчунин, аз лашкаркашињо ва 
хунрезињои ў маълумоти фаровон додааст. Ибни Арабшоњ ягона 
таърихнигорест, ки Темурлангро хеле љасурона мазаммат ва 
сарзаниш мекунад. 

Яке аз ашхоси маъруфи он давр Муиниддин Муњаммади 
Исфизорї ба шумор меравад. Ў дар Исфизори Њирот ба дунё 
омада, дар он љо тарбия гирифтааст. Дар хаттотї яке аз 
устодони бузург ба шумор меравад. Муиниддини Исфизорї 
инчунин, муаррихи варзида буда, соли 1491 доир ба таърихи 
Њирот китоберо бо номи «Равзат-ул-љаннот фи авсофи мадинати 
Њирот» таълиф намудааст.  

Аз зумраи таърихнигорони машњури он давр Мирхонд 
Муњаммад ибни Ховандшоњ ибни Мањмуд (1433 – 1498) ба њисоб 
меравад, ки бо дастури Алишер Навої асари худ «Равзат-ус-
сафо фи сират-ил-анбиё вал мулук вал хулафо»-ро навиштааст, 
ки ба таърихи пайѓамбарон, сулолањо, подшоњон ва халифагон 
бахшида шудааст. Асар аз 7 љилд иборат буда, љилди 7 ва 
хотимаи асарро, ки љилди 8-ум низ меноманд, набераи духтарии 
ў Хондамир ба итмом расонидааст.  

Таърихнигори маъруфи ин давра Хондамир Ѓиёсиддин 
ибни Њумомиддини Њусайнї (1475 – 1535) ба шумор меравад, ки 
аввалњо дар дарбори Темуриёни Њирот хизмат кардааст. Баъд аз 
сарнагун шудани сулолаи Темуриён дар Њирот, ба маркази 
Темуриёни Њинд – шањри Дењлї рафт. Дар замони њукмронии 
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Бобур ва писари ў – Њумоюн зиндагї ва хизмат кардааст. 
Хондамир дар Њиндустон асари сељилдаи худ «Њабиб-ус-сияр»-
ро навиштааст, ки он таърихи Эрон, Мовароуннањру Хуросон ва 
дигар мамлакатњои Шарќро дар бар мегирад. Ба ќалами 
Хондамир инчунин, асарњои «Дастур-ул-вузаро» ва 
«Њумоюннома» тааллуќ доранд. 

Муаррих ва љуѓрофидони тољик Шињобиддин Абдуллоњ 
ибни Абдуррашиди Ховарї, ки бо номи Њофизи Абрў машњур 
аст, дар ањди салтанати Шоњрух умр ба сар бурдааст. Њофизи 
Абрў бо супориши Шоњрух якчанд асари таърихї ва дар ду љилд 
оид ба љуѓрофиё китобе таълиф намудааст. Шоњрух инчунин ба 
Њофизи Абрў дастур медињад, ки таърихи умумиљањониро дар як 
китоб љамъ оварад. Њофизи Абрў доир ба таърих «Маљмўаи 
Њофизи Абрў»-ро навишт. Ў дар он тарљумаи тољикии «Таърихи 
Табарї», ќисми зиёди «Љомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддин ва 
«Зафарнома»-и Низомиддини Шомиро рўйнавис карда, баёни 
воќеањои ин асарњоро то солњои њукумати Темурланг давом дод. 
Китобњои «Таърихи Шоњрух» ва «Зубдат-ут-таворих» низ ба 
ќалами Њофизи Абрў тааллуќ доранд.  

Дар соњаи таърихнигорї олимони маъруфи зиёде буданд, ки 
доир ба таърихи ин давр асарњои гаронбањо эљод намудаанд. 
Машњуртарин таърихнигорони ин давр: Ѓиёсиддин Алии Яздї, 
Хоља Тољиддини Салмонї, Хусрав ибни Обиди Абаркўњї, 
Муиниддин Натанзї, Фасењи Хавофї, Љаъфар ибни Муњаммади 
Яздї, Муњаммад ибни Фазлуллоњи Мўсавї, Љаъфарї, 
Шарафуддини Яздї ва Абдурраззоќи Самарќандї мебошанд.  

Аз намояндагони варзидаи ин замон дар соњаи адабиёт ва 
таърих Абдурраззоќи Самарќандї (1413–1482) буд, ки дар Њирот 
таваллуд шуда, ќариб тамоми њаёташ дар он љо гузаштааст. Дар 
љавонї илмњои таърих, њадис, тафсир, забон, адабиёт ва санъати 
шеърро омўхтааст. Аввалин асари Абдурраззоќи Самарќандї 
шарњи «Рисолаи Азудия» (оид ба грамматикаи забони арабї) 
буд, ки то замони мо нарасидааст. Ба ќалами ў асарњои адабии 
«Достони сафари Њиндустон», «Шарњи ѓароиб ва баёни аљойиби 
он» ва девони ѓазалиёт тааллуќ доранд. Абдурраззоќи 
Самарќандї дар илми таърих асари дуљилдаи «Матлаъ-ус-
саъдайн ва маљмаъ-ул-бањрайн»-ро таълиф намудааст, ки 
воќеањои таърихии солњои 1304–1470-умро дар бар мегирад.  

Аз олимони маъруфи он замон Њусайн Воизи Кошифї ба 
шумор мерафт. Вай дар соњаи ваъзу иншо хеле моњир буд. 
Кошифї доир ба ахлоќ, таърих, тасаввуф, нуљум, риёзиёт, фиќњ 
ва ѓайра 37 асари илмї ба мерос гузоштааст, ки 
муњимтаринашон инњост: «Оинаи Искандарї», «Ахлоќи 
Муњсинї», «Сањифаи шоњї», «Рисола дар илми њисоб», «Калиди 
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ганљњо дар кимиё», «Анвори Суњайлї» ва ѓайра. Ѓайр аз ин, 
Кошифї дар шеърнависї низ мањорати баланд дошт. Аз мероси 
манзуми ў маснавие бо номи «Зод-ул-мусофирин» боќї 
мондааст, ки аќидањои тасаввуфии ўро дар бар гирифтааст.  

Илмњои даќиќ аз ќабили илми нуљум ва њандаса низ дар ин 
давр инкишоф ёфтанд. Бо ташаббуси Улуѓбек дар Самарќанд 
мадрасае сохта шуд, ки донишмандони барљастаи он давр 
Муњаммади Хавофї, Ќозизодаи Румї, Алии Ќўшчї, 
Абдуррањмони Љомї ва дигарон аввалин муддарисони ин 
мадраса буданд. Соли 1424 расадхонаи Улуѓбек бино ёфт, ки 
натиљањои кори илмии чандинсола дар ин расадхона дар китоби 
«Зиљи Курагонї» љамъбаст гардид. Ин китоб ба забони тољикї 
таълиф ёфтааст.  

Вазъи адабиёт дар XIV ва асри XV. Мактаби адабии Њирот.  
Дар ин асрњо адабиёти бадеї низ рў ба тараќќї нињода, 

адибони машњур ва барљастае ба майдон ворид гардиданд. 
Мувофиќи маълумоти сарчашмањои хаттї дар ин замон танњо 
дар Мовароуннањру Хуросон зиёда аз 132 адиб умр ба сар 
мебурд. Дар байни онњо шоирони машњури форс-тољик Њофизи 
Шерозї, Камоли Хуљандї ва Абдуррањмони Љомиро метавон 
номбар кард. Асарњои онњо бештар дар шакли достон, ѓазал, 
ќасида, мухаммас ва рубої офарида шудаанд. Баробари ин, ба 
навиштани асарњои насрї низ диќќати махсус дода мешуд.  

Дар адабиёти ин давр њаљву муаммо мавќеи намоёнро 
ишѓол мекарданд. Яке аз хусусиятњои назарраси адабиёти ин ањд 
пайдо шудани шоирони дузабона буд, ки њам бо забони тољикї 
ва њам бо забони туркї шеър эљод мекарданд.  

Шоири маъруфи он замон Шамсиддин Муњаммад Њофизи 
Шерозї (1321 – 1389) мебошад, ки ў дар љавонї Ќуръонро азбар 
кард ва ба сабаби хуб тиловат карданаш тахаллуси «Њофиз»-ро 
гирифт. Њофизи Шерозї дар таърихи адабиёти форс-тољик 
наќши нињоят бузургеро бозидааст. Вай шоирест, ки навъи 
ѓазалро ба дараљаи олии такомул расонида, ба он мазмунњои 
тоза ворид кард. Шеърњои ошиќонаи Њофиз эњсоси баланд ва 
шавќу раѓбати бепоёни одамиро иброз намуда, дурўѓу риёро 
мазаммат ва писандидатарин хислатњои инсониро талќин 
мекунад.  

Аз Њофиз як девони ашъор боќї мондааст, ки 418 ѓазал, 5 
ќасида, 41 рубої ва се маснавии хурдро дар бар мегирад. 
Нусхањои нодири девони Њофиз дар китобхонањои машњури 
дунё нигоњ дошта мешаванд. Асарњои ў дар Ѓарб ва Шарќ борњо 
нашру тарљума гардидаанд. 

Шоири маъруфи дигари ин давр Камоли Хуљандї (байни 
солњои 1318 – 1323 – 1400) буда, аз барљастатарин устодони назм 
ба њисоб меравад. Айёми кўдакї ва тањсили ибтидоияш дар 
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шањри Хуљанд гузашта, охири умри ў дар Табрез сипарї 
мегардад. Ќисми асосии девони Камолро ѓазал ташкил медињад. 
Ѓазалњои ў равон ва хушоњанг буда, баъзе аз онњо бо мавзўъ ва 
мазмуни худ ба ѓазалњои Њофиз монандї доранд. Асоси 
эљодиёти Камоли Хуљандиро ашъори њаётдўстона, ѓазалњои 
рўњбахши ошиќона, таронањои вафодорию садоќат, самимияту 
саховат, мардонагию шуљоат ва амсоли онњо ташкил медињанд.  

Аз Камоли Хуљандї девони ашъор боќї мондааст, ки 
гузаштагон њаљми онро 14 њазор байт гуфтаанд, аммо алњол 7–8 
њазор байт дорад. Вай аз 917 ѓазал, 101 ќитъа, 37 рубої, 4 ќасида 
ва байтњои дигар иборат аст.  

Намояндаи дигари маъруфи ин давра Хоља Низомиддин 
Убайдуллоњи Зоконї (1270 ё 1280 – 1371) ба шумор меравад, ки 
бо номи Убайди Зоконї машњур аст. Ў дар дењаи Зокони 
наздикии Ќазвин таваллуд ёфта, давраи љавонї ва тањсилоти 
ибтидоии худро дар Ќазвин гузаронида, сипас барои идомаи 
тањсил ба Баѓдод рафтааст. Баъд ба зодгоњаш баргашт, вале аз 
рўйи нодорї маљбур шуд ба хизмати њукмрони Баѓдод 
бозгардад. Сипас аз Баѓдод ба Шероз омада, охири умрашро дар 
Шероз гузаронид.  

Аз Убайди Зоконї осори мансуру манзуми начандон зиёд, 
вале аз љињати мазмуну мундариља ва мавзўъ ѓанї боќї 
мондааст. Машњуртарин асари мансури ў «Ахлоќ-ул-ашроф» 
мебошад, ки аз 7 боб иборат буда, масъалањои пандуахлоќиро 
дар бар мегирад. Дар рисолаи «Сад панд» масал, маќол ва 
љумлањои андарзї фароњам оварда шудаанд. Асари дигари ў 
«Дањ фасл» ном дошта, ба шакли фарњанги тафсирї сохта 
шудааст.  

Асари машњури Убайди Зоконї «Рисолаи дилкушо» ном 
дорад, ки њикоёт ва латифањои зарифро дар бар мегирад. Чоряки 
њикоёти ин рисола бо забони арабї навишта шуда, мавзўи 
њикояњои «Рисолаи дилкушо» аз танќиди вазъияти замон – 
харобию ќашшоќии мазлумон, бехонумонї ва гуруснагї, 
танќиди подшоњон, рўњониён, бидъат ва хурофоти динї, сахтии 
ањволи ањли илму адаб, макру фиреби табаќаи њоким, 
њозирљавобии одамони одиву бебизоат ва ѓайра иборат аст. 
Асари њаљвии ў «Ришнома» аст, ки дар он танќиди 
зоњирпарастї, кирдори ношоистаи як гурўњ инсонњо зикр 
шудааст. 

Убайди Зоконї дар «Куллиёт»-и худ боз як ќатор асарњои 
насриашро љой додаст, ки аксари онњо то њол дастраси 
муњаќќиќон нагардидаанд. Дар «Куллиёт» ба ѓайр аз асарњои 
мансур якчанд асари манзум–ќасидањо, ѓазалњо, рубоиёт, 
муќаттаот, таркиббанду тарљеъбандњо ва маснавињо (таќрибан 
3500 байт) фароњам омадааст.  
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 Убайди Зоконї гарчанде дар мавзўъ ва мазмунњои гуногун 
асарњои манзуму мансур офаридааст, дар таърихи адабиёти 
форс-тољик бо асарњои њаљвиаш машњур мебошад.  

Яке аз намояндагони бузурги мактаби адабии Њирот 
Нуриддин Абдуррањмони Љомї (1414 – 1492) ба шумор меравад. 
Ў дар дењаи Љоми, наздикии Нишопур, таваллуд ёфта, тањсили 
худро дар Њирот ба анљом расонид ва ба фаъолияти илмию 
адабии худ дар њамин шањр оѓоз бахшид. Ў баландтарин 
дараљаи дониши замонаро азхуд карда, дар таърихи адабиёти 
асри миёнаи тољик аз сермањсултарин шоирон мебошад. 
Абдуррањмони Љомї куллиёташро соли 1490 худаш мураттаб 
сохтааст, ки 38 асарро дар бар мегирад.  

Аз осори бадеии Љомї се девон, «Њафт авранг», 
«Бањористон» ва ѓайра боќист. Дар девонњо ѓазалиёт, ќасоид, 
ќитъаот ва дигар навъњои шеърї љамъ оварда шудаанд. Њаљми 
умумии ин девонњо бештар аз 16000 байт мебошад. Яке аз 
асарњои машњури манзуми Љомї «Њафт авранг» мебошад, ки аз 
њафт достони бузург иборат аст.  

Давраи ташаккули адабиёти туркї дар ањди салтанати 
Темуриён оѓоз ёфт, ки яке аз намояндагони маъруфи он 
Низомиддин Алишер Навої (1441–1501) ба шумор меравад. 
Осори Навої бо забонњои форсї-тољикї ва туркии чаѓатої эљод 
шудаанд.  

Пас аз ба тахти Њирот нишастани султон Њусайн Бойќаро 
Навої маќоми ходими давлатиро соњиб шуд. Ќариб тамоми 
умри Навої дар Њирот гузаштааст. Ба ќалами Навої асарњои 
назмию насрї, мисли «Хамса», «Лисон-ут-тайр», «Мањбуб-ул-
ќулуб», «Таърихи мулуки Аљам» ва ѓайра марбут мебошанд. 
Шеърњои бо забони туркии чаѓатої таълифнамудаи Навої бо 
унвони «Хазоин-ул-маонї» дар чањор девон гирди њам оварда 
шудаанд, ки он зиёда аз 3130 ѓазал ва шеърњои гуногунро дар 
бар мегирад. Девони дигари ў бо номи «Девони Фонї» машњур 
аст, ки дар он 12 њазор мисраъ ашъори форсї-тољикии шоир 
љамъоварї шудааст.  

Дар ташаккули фаъолияти шоирии Навої наќши 
Абдуррањмони Љомї хеле бузург аст. Навої худро шогирди 
Љомї мењисобид.  

 
Сарчашма: 

Маълумоти Давлатшоњи Самарќандї дар бораи Њофизи Шерозї: 
«Нодираи замон ва аъљубаи даврон буда… ўро «Лисонулѓайб» ном 
кардаанд. Сухани ў бетакаллуф ва сода, аммо дар њаќоиќу маориф ў 
маонї дода ва камолоти аввалї нињоят аст… ва дар илми ќуръонї 
беназир аст. Ва алќобу номи Хоља Њофиз Шамсиддин Муњаммад аст ва 
дар рўзгори Оли Музаффар дар мулки Шероз зиндагї карда, аммо аз 
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ѓояти њиммат ба дунё сар фуруд наёвардї ва бетакаллуфона маош 
кардї».    

Давлатшоњи Самарќандї. Тазкират-уш-шуаро, дастхати № 84 
китобхонаи ба номи А.А. Семёнови Институти таърих, бостоншиносї ва 
мардумшиносии ба номи А. Дониши АУ ЉТ сањ. 293. 

 
 
 
Соммирзои Сафавї дар тазкираи худ «Туњфаи Сомї» дар бораи 

Абдуррањмони Љомї менависад: «…Партави фазоили ў аз шарќ то 
ѓарб расида…Дар унфувони (давраи) љавонї рўйи таваљљуњ ба љониби 
иктисоби фазоил (касби дониш) оварда ва ба андак ваќт саромади 
фузало ва булаѓои он замон гашт. Дар даври султон Бўсаид сити 
(овозаи) донишаш ба њама љо расид. Султон Саид баѓоят дар боби 
эњтиромаш мекўшид… Дар замони султон Њусайн Бойќаро бештар аз 
пештар ќабули мартаба ёфта…» 

Соммирзои Сафавї. Тазкираи туњфаи Сомї. Тасњењ ва муќаддима 
аз Рукниддини Њумоюнфаррух, Тењрон, 1347 њ., сањ. 143-145. 

 
Санањои муњим: 

1404 – таълифи «Зафарнома»-и Низомиддини Шомї  
1490 – аз тарафи Љомї мураттаб сохтани куллиёти ў  
1491–таълифи китоби «Равзат-ул-љаннот фи авсофи мадинати Њирот»-и 
Муиниддини Исфизорї  
1492 – вафоти Абдуррањмони Љомї 

 
Савол ва супориш: 

1) Ривољи илму фан ва соњањои гуногуни онро шарњ дода, олимони 
маъруфи ин давраро номбар намоед. 2) Шоирони маъруфи ин давра 
кињо буданд? 3) Дар бораи мактаби адабии Њирот наќл кунед. 4) §§ 14 
ва 15–ро такрор намоед. 
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МАВЗЎИ VII 
  

ВАЗЪИ СИЁСИИ МОВАРОУННАЊР ДАР АСРИ XVI. 
ТАЪСИСИ ДАВЛАТИ ШАЙБОНИЁН  

 
§ 18. ВАЗЪИ ДАВЛАТИ ТЕМУРИЁН ДАР АРАФАИ 

ЊУЉУМИ ШАЙБОНИХОН 
 

Сарзамини Мовароуннањр дар ибтидои садаи XVI 
гирифтори табаддулот ва тањаввулот дар низоми сиёсї ва идорї 
гардид. Ќабилањои кўчии муѓул ва муѓулони туркшудаи Дашти 
Ќипчоќ зери сарварии Муњаммади Шайбонї бо истифода аз 
низоъњои дохилї ва хонаводагии охирин намояндагони 
хонадони темурї дар Мовароуннањр ба ин сарзамин њуљум 
карда, ин кишварро ишѓол карданд. Ин ќабилањо дар 
Мовароуннањр баъдан бо номи ўзбек дар сарчашмањои таърихї 
зикр мешаванд. 

Соли 1494 њокими Самарќанд Ањмад мирзо (1469–1494) 
вафот кард. Ў ба унвони «султон» танњо њокимият бар 
Мовароуннањр мекард ва фармонравои тамоми давлати 
Темуриён (манзур Хуросон низ њаст) ба њисоб намерафт. Баъд аз 
Ањмад мирзо њокимият дар Мовароуннањр ба дасти Мањмуд 
ибни Абўсаид – бародари Ањмад мирзо, ки он замон њокими 
вилояти Њисор буд, мегузарад. Аммо њукумати ў низ дер давом 
накард ва баъд аз шаш моњ Мањмуд ибни Абўсаид аз олам 
даргузашт ва писари ў Бойсунѓур мирзо ба тахти њукумат 
нишаст. Барои тахту тољ Мовароуннањр миёни бозмондагони 
хонадони темурї ба майдони шадидтарин муборизањо мубаддал 
гашт. Мувофиќи ахбори сарчашмањо сабаби ихтилофњо ва 
муборизоти шадид миёни охирин намояндагони сулолаи темурї 
дар Мовароуннањр он буд, ки Бойсунѓур мирзо чун дар Њисор 
таваллуд ва бузург шуда буд, бинобар ин, дар идории мамлакат 
бештар ба ашрофзодагони Њисор такя мекард. Ба ин далел аъёну 
ашрофи Самарќанд худро тањќиршуда њисобида, дар атрофи 
бародари Бойсунѓур – султон Алї мирзо муттањид гаштанд. 

Яке аз шахсиятњои бонуфузи Самарќанд– 
Дарвешмуњаммади тархон дар моњи майи 1494 бар зидди 
Бойсунѓур исён бардошт ва бо кумаки тарафдорони худ аз 
Насаф (Ќаршї) султон Алиро ба Самарќанд даъват карда, ўро 
њокими Самарќанд эълон намуд. Аммо Бойсунѓур бо 
љонибдории яке аз рўњониёни бонуфуз Хоља Мукаррим 
њукуматро дубора ба даст гирифта, Дарвешмуњаммади тархонро 
ба ќатл расонид ва амр дод то чашмони бародараш султон Алї 
мирзоро бо оњани тафта сўзонанд. Аммо султон Алї бо фирор аз 
ин љазо эмин монд ва ба манзили Хоља Муњаммади Яњё – писари 
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Хоља Ањрор паноњ бурд. Бо кумаки ин хоља султон Алї ба 
Бухоро фирор кард ва аз љониби њокимон ва аъёну ашрофи 
Бухоро хуш пазируфта шуд. Бо иттилои ин хабар Бойсунѓур ба 
љониби Бухоро лашкар кашид, аммо дар ин набард лашкари 
Бойсунѓур аз љониби лашкари султон Алї шикаст ёфт ва 
Бойсунѓур ба Самарќанд аќибнишинї кард. Баъди муддате 
султон Алї ба тарафи Самарќанд лашкар кашид ва дерзамоне 
ин шањрро дар њалќаи муњосира гирифт. Ба сабаби муњосира 
вазъи Бойсунѓур дар Самарќанд бад шуд ва ў соли 1497 аз 
Шайбонихон, ки дар Дашти Ќипчоќ буд, имдод хост. 
Шайбонихон ба бањонаи кумак, аммо дар асл барои тасхири 
Самарќанд ба шањр наздик шуд, аммо ба сабаби он ки гўё 
Бойсунѓур мирзо ба ў таваљљуњи хоссе накардааст, ба Туркистон 
боз гашт. Аммо ин хони мољарољўйи Дашти Ќипчоќ дарк кард, 
ки њоло фазои комилан мувофиќ барои забти пойтахти 
Мовароуннањр нарасидааст ва ба ин сабаб бањона пеш овард, ки 
Бойсунѓур эњтиромашро ба љой наёвард ва ў ба Бойсунѓур ёрї 
нахоњад расонд. 

Дигар аз намояндагони хонадони темурї Зањируддин 
Бобур – њокими Андиљон, ки ба ќавли худаш «дар сар њавои 
њокимияти Самарќандро мепарварид», 16 июни 1496 бо лашкари 
худ ба љониби Самарќанд рафт. Сабаби ба Самарќанд лашкар 
кашидани Бобурро муаллифи «Таърихи Рашидї» Муњаммад 
Њайдари Дуѓлот, ки писархолаи Бобур аст, дар он медонад, ки 
дар асари муборизањо ва муњосираи тўлонии Самарќанд њам 
лашкари Бойсунѓур ва њам сипоњи султон Алї заиф гашта 
буданд ва шањри Самарќанд бидуни муќовимат таслим мешуд. 

Бойсунѓур њафт моњи дигар дар муњосира буд. Вазъи 
Самарќанди муњосирагашта рўз аз рўз мушкил мегашт. 
Бойсунѓур чун эњсос намуд, ки дигар бо раќибони хокимияташ 
муќовимат карда наметавонад, дар ноябри соли 1497 ба љониби 
Ќундуз аќибнишинї кард. 

Аз миёни њокимиятхоњон нахуст Зањируддин Бобур дар 
охири моњи ноябри соли 1497 вориди Самарќанд гашт, вале 
њукумати ў низ дер давом накард. Бобур њудуди сад рўз дар ин 
шањр буд ва ў низ бо он сабабе, ки Бойсунѓур Самарќандро тарк 
карда буд, дар охири моњи феврали 1498 ноилољ тарки 
Самарќанд намуд. 

Бо шунидани ин хабар, ки Бобур Самарќандро тарк 
кардааст, султон Алї мирзо бо лашкари худ ба пойтахти 
Мовароуннањр дохил шуд. Мувофиќ ахбори сарчашмањои 
таърихї султон Алї мирзо (1498 – 1500) – писари хурдии султон 
Мањмуд мирзо аз њокимони заифиродаи хонадони темурї дар 
Самарќанд ба шумор мерафт.  

Дар ин замон мардуми Самарќанд аз гуруснагї ва 
бадбахтї ранљ мекашиданд ва пойтахи Мовароуннањр тамоми 
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шукўњу шањомати пешинаашро аз даст дода буд. 
Бо гирифтани хабари ин ки авзои Самарќанд печида ва 

мушкил шудааст, Шайбонихон дубора ба љониби Самарќанд 
лашкар кашид, вале чун ба муќовимати шањриёни Самарќанд 
гирифтор шуд, ба љониби Насаф (Ќаршї) ва Кеш (Шањрисабз) 
рафта, ин шањрњоро торољ карда, ба Дашти Ќипчоќ баргашт. Ин 
лашкаркашии хони Дашти Ќипчоќ хусусиёти истикшофї дошт, 
зеро баъд аз расидан ба Дашти Ќипчоќ аз тамоми хонавода ва 
љонибдорони хеш даъват кард, ки то њарчи зудтар гирди њам 
оянд ва дар бораи ишѓоли сарзаминњои Мовароуннањр 
машварат намоянд. Ин замон дар њукумати Самарќанд султон 
Алї фармонравої мекард. 

Зери мафњуми Дашти Ќипчоќ љуѓрофиёи таърихї 
сарзаминњои аз Урал то Сибир, њавзаи бањри Арал ва поёноби 
Сирдарё (њудуди Ќазоќистон ва ќисме аз сарзамини имрўзаи 
Русия)-ро дар назар дорад, ки аз асри XI ба баъд дар манбаъњои 
таърихї бо номи Дашти Ќипчоќ зикр мешавад. Дар асри XIII 
њудуди мазкурро муѓулњо забт намуданд. Онњо ба ањолии 
тањљойї як шуда, забони мањаллиро ќабул карданд. 
Сарчашмањои таърихї гузориш медињанд, ки дар нимаи дуюми 
асри XV дар њайати ќабилањои кўчии Дашти Ќипчоќ беш аз 92 
ќабила, чун киёт, манѓит, дурман, найман, уйѓур, ќарлуќ, 
ќунѓрот, таймас, хитой ва ѓайра зиндагї мекарданд. 

Муборизаи Шайбонихон барои ба даст овардани 
њокимият дар Дашти Ќипчоќ барор нагирифт. Ў дар ин 
мубориза борњо аз ёрию дастгирии Темуриён бањраманд гардида 
буд. 

Шайбонихон ва бародараш Мањмуд султон баъд аз 
саргардонињои зиёде ба Мовароуннањр паноњанда мешаванд. 
Дар муддати ду соли зиндагї дар Бухоро Шайбонихон неруи 
љангии худро ќавї намуда, дубора барои ба даст овардани 
њокимияти аз дастрафтаашон ба Дашти Ќипчоќ њамлавар 
мешавад, ки дар натиљаи муборизањои шадид Шайбонихон 
њокимиятро дар он љо ба даст меоварад. 

Сарватњои зиёд, низоми устувори идораи давлат дар 
Мовароуннањр ва дар баробари ин авзои парокандаи сиёсї дар 
ин сарзамин дар андешаи Шайбонихон ба даст овардани ин 
кишварро ба вуљуд овард. Барои сањронавардони Дашти Ќипчоќ 
љангњо василаи ягонаи ба даст овардани эњтиёљоти рўзгорашон 
ба њисоб мерафт. Бо ѓорату торољ ин ќабилањо ончиро, ки дар 
зиндагии сањронавардии онњо мављуд набуд, пайдо менамуданд. 

Хуруљи ќабилањои бодиянишини турку муѓули Дашти 
Ќипчоќ аз Урдаи Сафед бо сарварии Муњаммади Шайбонї ба 
љониби воњањои кишоварзии Осиёи Миёна ва истилои 
Мовароуннањру Хуросони Шарќї дар ибтидои садаи XVI пеш аз 
њама ба ниёзмандињои иќтисодии ин ќабилањо иртибот дошт. 
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Бодиянишинони Урдаи Сафед тадриљан њама гуна равобитро ба 
маркази Урдаи Тиллої аз даст дода, бо Мовароуннањр, ки 
онњоро бо мањсулоти мухталифи њунармандї таъмин мекард, 
дар робитаи наздик ќарор гирифтанд. 

Њамаи халќиятњои ќадим ва асримиёнагии туркзабон 
фаќат ба галадорї шуѓл дошта, комилан зиндагии бодиянишинї 
ихтиёр мекарданд ва ба њаёти муќимии хеш на дертар аз садањои 
IХ–Х оѓоз кардаанд. Бинобар ин бо ин, ки ќабилањои турку 
муѓули Дашти Ќипчоќ фарњанги кишоварзї-муќимї ва 
шањрсозї надоштанд, аммо дигар наметавонистанд бе 
мањсулоти њунармандони шањр, ки дар Мовароуннањру Хуросон 
ба дараљаи баланди рушд расида буд, зиндагии хешро тасаввур 
кунанд. Дар навбати худ ќишри њунарманди ин сарзаминњо бо 
маводи хоме, ки ќабилањои Дашти Ќипчоќ (бештар чарм) 
истењсол мекарданд, низ ниёзманд буданд. Дар ин поя тараќќї 
ёфтани мубодилаи мол бодиянишинонро маљбур сохт, то ба 
мардумони муќимии њамсоя ошної пайдо кунанд ва ба 
сарзамини онњо бо њар васила ворид шаванд. Ин буд, ки барои 
ба даст овардани сарват, заминњои њосилхез ва чарогоњњои васеи 
Мовароуннањру Хуросон ќабилањои Урдаи Сафед дар атрофи 
Муњаммади Шайбонї муттањид шуданд. Ташкили њамчунин 
иттињоди бузурги ќабилањо њамеша онњоро ба истилои 
сарзаминњои бегона роњнамої мекард. Зеро љангњо барои 
ашрофи ќабилањо на танњо чун василаи сарватманд шудан 
буданд, инчунин, љангњо имкони пойин овардани мушкилоти 
иљтимоиро дар дохили ќабила низ фароњам меоварданд. 

Бо истифода аз мухолифатњои шадиди охирин 
намояндагони сулолаи Темуриён ки барои ба даст овардани 
њукумат аз њама гуна воситањо истифода мекарданд ва њатто аз 
душманони хонадони худ дар барандохтани њамдигар кумак 
мехостанд, Муњаммади Шайбонї аз Дашти Ќипчоќ бо 
ќабилањои зери фармони худ ба сарзамини Мовароуннањр њуљум 
кард. Беиродагї, нотавонбинї ва чоплусии охирин 
намояндагони њукумати темурї боис гардид, то ќабилањои дур 
аз тамаддуну маърифати Дашти Ќипчоќ сарзаминњои 
тамаддунофар ва фарњангхези Мовароуннањру Хуросонро ѓасб 
кунанд ва дар андак замоне шањрњо ва рустоњои сарсабзу ободи 
онро зери суми маргзои аспони насли чингизї ба харобазор 
мубаддал созанд. Дар сарчашмањои таърихї ќабилањое, ки дар 
ишѓоли Мовароуннањр ба Шайбонихон ёрї расонидаанд, бо 
номи «ўзбек» ё «ўзбек» зикр мешаванд. 
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Њуљуми дастљамъии ўзбекони 
бодиянишин бо сарварии Муњаммади 
Шайбонї ба Мовароуннањру Хуросон 
на танњо як хуруљи маъмулии 
бодиянишинон барои ѓорати 
њамсоягони муќимии шарќии худ зикр 
мешавад, балки ин як зуњуроти бузурги 
иљтимої буд, ки вазъи номусоиди дар 
биёбонњои Дашти Ќипчоќ ба вуљуд 
омада боис шуд, то ўзбекони 
бодиянишин талоше барои гузаштан ба 
зиндагии муќимиро намоянд. 

Парокандагии сиёсию иќтисодї, 
таљзияталабии њокимони вилоятњои 
мухталиф ва шиддат ёфтани ихтилофоти 

дохилї давлати Темуриёнро заиф намуд ва заминањоеро барои 
мутеъ сохтани Мовароуннањр ба бодиянишинони Дашти 
Ќипчоќ фароњам овард. 

Шиддат ёфтани ихтилофоти дохилї миёни охирин 
намояндагони хонадони темурї дар Мовароуннањр дар он 
хулоса мешуд, ки њар амир худро на намояндаи давлати 
марказї, балки он ќабилае медонист, ки аз он бархостааст 
(мисли барлос, арѓун, љалоир ва ѓайра). Бодиянишинони Дашти 
Ќипчоќ ин мушкилоти давлати Темуриёнро ба хубї эњсос 
менамуданд ва дар њар лањзаи муносиб ноњияњои сарњадии 
Мовароуннањрро ѓорату торољ мекарданд, то расид замоне ки 
дар ибтидои садаи XVI ба ишѓоли комили он иќдом намуданд. 

Мардуми Мовароуннањр, ки аз ин љангњо ва низоъњои 
тўлонї миёни Темуриён дилгиру хаста гардида буданд, дар иваз 
шудани њокимон комилан беалоќагї нишон медоданд. Ќишри 
бонуфуси он љомеа ба њокимони собиќи худ хиёнат намуда, 
њузури њукуматдорони навро дар симои Шайбонихон тањният 
мегуфтанд. 

Ќишри рўњонии љомеаи он замони Мовароуннањр, ки дар 
ањди Темуриён аз маќоми баланде бархурдор буданд, ба хотири 
аз даст надодани ин мавќеъ бо Шайбониён њамраъйю њамдил 
шуданд ва дар таблиѓи ѓасбкорињои хонњои ўзбек аз њеч кумак 
дареѓ наварзиданд. Ин мусоидати рўњониён истилои 
Мовароуннањру Хуросонро барои хонњои ўзбеки Дашти Ќипчоќ 
осон намуд ва дар устувор гардидани њукумати онњо мусоидат 
кард. 

Дар њамин солњо душмани ашаддии Темуриён, 
бодиянишинони ќисмати шимолии Мовароуннањр–муѓулњо 
Тошкандро маркази худ ќарор дода, њар доим ба ноњияњои 
марказї њамла намуда, ањолиро торољ мекарданд. Темуриён 

Тасвири Шайбонихон. 
Минётураи Бењзод 
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Шайбонихонро ба муќобили ин душмани худ истифода карданї 
шуданд, вале ў аксар ваќт хилофи ваъдаи худ амал карда, ба 
мулкњои њар ду тараф њуљумњои ѓоратгарона менамуд. Оќибат 
Шайбонихон аз њамќавмони худ лашкари бузурге ташкил дода, 
бо муѓулњо муоњида баста, ба истилои Мовароуннањр шурўъ 
менамояд.  

Аз тарафи Шайбонихон истило гардидани шањрњои Бухоро 
ва Самарќанд. Пойтахти Мовароуннањр–шањри Самарќанд дар 
интизори сарнавишти фољиаборе буд. Соли 1500 Шайбонихон бо 
кумаки њокими Тошканд Мањмудхони муѓул, ки 5000 сарбозро 
дар ихтиёраш гузошта буд, ба љониби Самарќанд лашкар кашид 
ва шањрро дар њалќаи муњосира гирифт. Аъёну ашрофи 
Самарќанд бо эњос намудани хатари бузурге сокинони шањрро ба 
муњофизати он бархезониданд. Ин замон буд, ки њокими Бухоро 
Муњаммад Боќї бо 10 њазор лашкар тасмим гирифт ба 
самарќандиёни муњосирагашта ёрмандї намояд. Ин хабар 
Шайбонихонро маљбур сохт, ки даст аз муњосираи Самарќанд 
бардорад ва ба набарди Муњаммад Боќї тархон равад. Дар 
наздикии ќалъаи Дабусия миёни Муњаммад Боќї тархон ва 
Шайбонихон љанге ба вуќўъ пайваст, ки дар натиља лашкари 
Муњаммад Боќї тархон шикаст ёфт. Ин пирўзї боис шуд то 
Шайбонихон ба љониби пойтахти дуюми Мовароуннањр – шањри 
Бухоро лашкар кашад ва шањрро дар муддати се рўз њалќавор дар 
муњосира бигирад. Бузургони Бухоро Муњаммад Алии 
Хоразмиро ба намояндагї аз аъёну ашроф бо туњфањои фаровон 
барои музокира ба назди Шайбонихон фиристоданд, то ин 
хабарро расонад, ки Бухоро бидуни ќайду шарт ба Шайбонихон 
таслим хоњад шуд. Ин буд ки Шайбонихон бе љанг Бухороро ба 
даст овард ва Муњаммад Солењро доруѓаи шањр таъйин намуд. Ин 
њамон Муњаммад Солењ – шоири туркзабон ва вассофи њукумати 
темурї буд, ки рўй аз хољагони собиќи худ бартофт ва ба љониби 
њамнажоди дигари худ – Шайбонихон гузашт. 

Таслими бешарафонаи Бухоро ба ўзбекон аз љониби 
рўњониён ва аъёну ашрофи шањр ба рўњияи муборизаи 
муњофизони Самарќанд зарбаи љонгудозе зад. Иловатан ин 
замон буд, ки миёни њокими Самарќанд султон Алї мирзо ва 
њокими собиќи темурии ќалъаи Утрор Муњаммад Мазид тархон, 
ки баъди забти Утрор аз љониби муѓулон ба Самарќанд паноњ 
бурда буд ва тамоми ќудрати идорї дар дасташ ќарор дошт, 
низоъ ба амал омад.  
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Муњаммад Мазид тархон аз љониби омилонаш, ки дар 
дарбори султон Алї мирзо иљрои вазифа мекарданд, хабар ёфт, 
ки султон Алї мирзо ба љони ў суиќасд ташкил карданист. Бо 
иттило ёфтан аз ин хабар ў бо писаронаш Дўстмуњаммад тархон 
ва Пирмуњаммад тархон ва тамоми амирон, аќрабо ва 
љонибдоронаш ба тарафи Кеш фирор кард, то бо љанг дубора 
вориди Самарќанд гардад. Муњаммад Мазид ба љониби Бобур 
расулони худро фиристод ва ваъдаи ба ў додани тахти 
Самарќандро кард. 

Низоъњои дохилї ва ќасд ба љони њамдигар кардани аъёну 
ашрофи Самарќанд бо ин хотима наёфт. Миёни султон Алї 
мирзо ва Бобур ва пири силсилаи наќшбандияи Мовароуннањр – 
Хоља Ќутбуддин Муњаммади Яњё – писари Хоља Убайдуллоњи 
Ањрор ва султон Алї мирзо ихтилофи шадиде ба миён омад. 
Султон Алї мирзо аз он њарос дошт, ки бо он таваљљуње, ки 
Хоља Ќутбуддин Муњаммади Яњё ба Бобур дорад, имкони он 
шояд фароњам шавад, ки Бобур ба тахти Самарќанд бинишинад. 

Шайбонихон аз ин мухолифати сарварони њукумати 
Самарќанд хабар ёфта, замонро мувофиќ дид ва ба љониби 
Самарќанд лашкар кашид. Замоне ки ба рустои Тотканд расид, 
хабар омад, ки дастае аз аъёну ашрофи Бухоро бо собиќ њокими 
Бухоро Муњаммад Боќї тархон, ки дар Ќаршї паноњ бурда 
буданд, њамраъй шудаанд, то Бухороро дубора таслими ў 
гардонанд. Шайбонихон баргашта ба Бухоро омад ва њар 
касеро, ки ба гуноњи хиёнат муттањам намуда буданд, берањмона 
ба ќатл расонид ва лашкараш шањрро ѓорату хароб кард. Ў 
шањриёни Бухороро ѓаромати бузурге баст, дастур дод, то 
девори шањрро хароб кунанд ва бародараш султон Мањмудро 
њокими Бухоро таъйин намуд. Муњаммад Боќї тархон, ки дар 
наздикии Бухоро соати муносиберо барои ворид шудан ба шањр 
интизор буд, баъди вуќўи ин њодиса аз набард бо Шайбонихон 
даст кашид ва ба љониби Насаф аќибнишинї кард. 

Дар њамин њол Муњаммад Мазид тархон, ки паноњанда дар 
Кеш буд, њама гуна тадбири муборизаро бар зидди ўзбекон 
меандешид. Ў Бобурро аз Андиљон ва султон Увайс, бародари 
султон Алї мирзоро аз Тошканд ба назди худ даъват кард, то як 
амалиёти муштаракро ба Самарќанд созмон бидињанд. Аммо 
султон Увайс ба њеч кадом аз амалиёти низомии муштарак ба 
Самарќанд ризоят надод ва ба Тошканд баргашт. 

Хоља Муњаммади Яњё, ки Бобурро аз муридони хеш 
медонист, њар замон ба ў нома ирсол мекард. Ваќте, ки хиёнати 
султон Алї мирзо нисбат ба Хоља Яњё аён гашт, Хоља ба Кеш 
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расули худро фиристод ва аз Бобур таќозо кард, ки омада 
њукумати Самарќандро ба дасти хеш гирад. Султон Алї мирзо 
баъди иттилоъ ёфтан аз ин пешнињоди Хоља Яњё дар њолати 
нињоят парешонї бо чанде надимони худ машварат кард ва ба 
хулосае расид, ки агар Хоља Яњё њукумати Самарќандро ба 
Бобур ваъда карда бошад, пас чаро мо ин њукуматро ба 
Шайбонихон надињем.  

Ин њокими беиродаи темурї аз тарси рафтани њукумат ба 
дасти душманони дохилиаш, ба сарнавишти шањр ва шањриёни 
Самарќанд хиёнат карда, пинњонї бо Шайбонихон иртибот 
барќарор намуда, тавассути нома аз таслими шањр ба ў хабар 
медињад. Шайбонихон бо шодии њарчи бештар ин хабарро 
мепазирад ва намояндаи худ Саид Љалолуддин Хованди 
Бухориро ба Самарќанд барои музокира мефиристад. Саид 
Љалолуддин Хованди Бухорї нахуст мехоњад бо Хоља Яњё суњбат 
кунад, аммо Хоља ўро ба њузур намепазирад ва билохира, ў 
пинњонї ба даргоњи султон Алї мирзо меояд ва аз љониби ў 
пазируфта мешавад. 

Хоља Яњё аз хиёнати султон Алї хабардор шуда, роњбарии 
њимояти шањрро ба ихтиёри худ мегирад. Аммо мардуми ноумед 
ва парешони Самарќанд ба даъвати Хоља Яњё барои дифои шањр 
беалоќагї нишон медињанд ва аъёну ашрофи шањр чун 
Иброњими Љонї, Њайбати Ќучин, султон Њусайни Арѓун, 
Абдулвањњоби Шаќовул бо туњфањои фаровон ба назди 
Шайбонихон мераванд. 

Сарчашмањои таърихї гувоњї медињанд, ки модари султон 
Алї мирзо – Зуњрабегим низ наќши муњиме дар таслими шањр ба 
Шайбонихон доштааст. 

Њамин тавр, соли 1500 шањри Самарќанд бе набард ба 
Шайбонихон таслим мешавад. Шайбонихон Љонвафо мирзоро, 
ки аз ќабилаи найман буд, бо 600 љанговари ўзбек дар дижи 
Самарќанд монда, дастур медињад то молу амволи аъёну 
ашрофе, ки аз шањр фирор карда буданд, торољ кунанд ва ба 
хазина интиќол дињанд. 

Шоири дарбори Шайбониён Камолуддин Биної тасхири 
пойтахти Мовароуннањр, шањри Самарќандро на ба василаи 
неруи низомї ва истеъдоди лашкаркашии Шайбонихон медонад, 
балки марбут ба хиёнати намояндагони њукумати темурии 
Самарќанд мењисобад. 

Кўшиши бебарори Бобур барои барќарор намудани давлати 
Темуриён. Бобур баъд аз он ки Самарќандро тарк гуфт, ба Њисор 
омад. Тирамоњи соли 1500 ў бо 240 нафар тарафдоронаш аз 
тариќи кўњњои Фон ва Киштут ба тарафи шањри Самарќанд рафт. 
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Бобур бовар дошт, ки сокинони шањр дар мубориза бар зидди 
ўзбекон кумакаш хоњанд кард. Ин пешбинии Бобур дуруст 
баромад ва сокинони шањри Самарќанд њамроњ бо Бобуру 
тарафдоронаш бар зидди Шайбонихон бархостанд. Кўшишњои 
Шайбонихон дар бораи нигањ доштани њокимият дар шањри 
Самарќанд бенатиља анљом ёфт ва Бобур бори дуюм ба тахти 
Самарќанд нишаст. Бо вуљуди ин, ки Бобур бо љонибдории 
шањриёни Самарќанд ва иддае аз рўњониён шањрро аз 
Шайбонихон пас гирифт, аммо бар асари талаву торољи лашкари 
ўзбек Самарќанд дар њолати нињоят буњронї ќарор дошт. Бобур 
аз Њусайн Бойќаро – њокими темурии Хуросон умеди ёрмандї 
дошт, аммо ў бетарафиро афзал донист. Ба кумаки Бобур 
лашкаре аз Фарѓона расид, аммо дар ин вазъи буњрони иќтисодї 
бо хўрок таъмин кардани ин лашкар хеле мушкил буд. Султон 
Мањмудхон – њокими муѓулии Тошканд, ки бародари модари 
Бобур буд, 1500 муѓулро ба имдоди Бобур фиристод. Бобур дар 
асараш «Бобурнома» менависад, ки ба љойи он ки онњо дар њифзи 
шањр ба ў кумак намоянд, баръакс, ба ѓорату торољи мардум 
пардохтанд. Шиддати ќањтї ва гуруснагї њамоно боло мерафт ва 
ин буд, ки Бобур натавонист дар баробари њуљуми дигари 
Шайбонихон, ки дар моњи шавволи 906 њ./апрели 1501 милодї дар 
мавзеи Сарипул сурат гирифт, аз ин шањр дифоъ кунад ва ба 
дохили шањр паноњ бурд. Ба муборизони шањр силоњ намерасид 
ва илова бар ин, дар шањри аз тарафи Шайбонихон 
муњосирашуда гуруснагї њукмфармої мекард. Гуруснагї то њадде 
расид, ки мардум гўшти саг ва харро мехўрданд. Бо 
дарназардошти рўз ба рўз мушкил шудани вазъ Бобур дар нимаи 
дуюми соли 1501 Самарќандро тарк кард. Шайбонихон ин бор ба 
тариќи њамешагї бар Самарќанд пирўз шуд. 

Њуљуми Шайбонихон ба Балх, Њисор, Ќундуз ва Хоразм. 
Муњосираи Истаравшан. Ќатли ом дар Хуљанд ва Ќарокўл. Дар 
тирамоњи соли 909 њ.ќ/1503 милодї Шайбонихон ба умеди пирўзї 
аз Самарќанд ба љониби Балх лашкар кашид ва аз гузаргоњи 
Каркї Амударёро убур намуд. Ќалъаи Андхўй, ки Муњаммад 
Боќир тархон онро дар ихтиёр дошт, бе набард таслим гашт. 
Шайбонихон бо 10 њазор сарбоз Балхро ба њалќаи муњосира 
гирифт ва ќисме аз сипоњиёни худро барои торољи Шибирѓон 
фиристод. Сафире ба Балх ба назди мирзо Муњаммадзамон, ки 
дифои шањрро ба зимма гирифта буд, ирсол намуда, таќозои 
бечунучарои таслими ононро кард. Аммо муњофизини шањр 
посухи рад доданд ва ба љанги зидди лашкари Шайбонхон 
омодагї гирифтанд. Шайбонихон се бор ба Балх њуљум овард ва 
ба шадидтарин муќовимати муњофизони шањр дучор гардид. Чун 
дид бо њуљум ба ѓасби Балх муваффаќ намегардад, он гоњ усули 
муњосира ва бастани њамаи роњњои даромаду баромад ва хуруљии 
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шањрро пеш гирифт, ки он се моњ давом кард. Муњофизини Балх 
ба њама гуна мушкилот тоб оварда, нагузоштанд то ўзбекон 
дохили Балх шаванд. Шайбонихон ба љуз аз бозгаштан ба 
Самарќанд чораи дигаре надид ва дар миёнањои зимистони њамон 
сол Амударёро гузашта, ба Самарќанд баргашт. 

Пас аз ишѓоли аксари шањрњои Мовароуннањр Муњаммад 
Шайбонихон барои забти яке аз вилоятњои он – Њисор лашкар 
кашид. Дар асрњои миёна Њисор калиде буд ба дарвозањои 
Хатлон, водии Рашту вилояти Бадахшон ва шимоли Хуросон, ки 
дар дарозои таърих наќши муњиме дар њаёти сиёсї, иљтимої ва 
фарњангии ин сарзаминњо доштааст. Њисор дар таркиби давлати 
Темуриёни охири садаи XV дар шумори минтаќањое бо 
имтиёзоти хос чун Фарѓона ва Бадахшон шомил буд. 

Тасхири Њисор аз чанд љињат барои Шайбонихон муњим 
буд. Нахуст ин, ки ин сарзамин миёни минтаќањои 
Мовароуннањр аз шумори ободтаринњо ба њисоб мерафт ва 
талоши Шайбониён дар забткорињои Мовароуннањр ин пеш аз 
њама ба даст овардани сарзамини њосилхез ва сарсабзу обод буд. 
Дигар ин ки бо тасарруфи водии Њисор Шайбониён ба рўйи худ 
дарвозаеро ба љониби Хатлону Рашт ва Бадахшону шимоли 
Хуросон боз мекарданд. 

Ин замони забткорињо дар Мовароуннањр њокимони 
Њисор, Хатлон ва Бадахшон, ки танњо ба исмаш дар таркиби 
давлати темуриёни Хуросон шомил буданд, тасмим гирифтанд 
то дар атрофи Бадеуззамон – писари султон Њусайн – њокими 
Хуросон муттањид шаванд ва љабњаи муштараке дар муќобили 
Шайбонихон эљод кунанд. Аз соли 903 њ.ќ./1497-1498 милодї 
њокими Њисор Хусравшоњ буд, ки ин сарзаминро аз шањри 
Ќундуз идора мекард. 

Тибќи ахбори «Бобурнома» баъд аз он ки Шайбонихон 
Андиљонро забт кард, ба љониби Њисор лашкар кашида, ишѓоли 
Њисорро ба Њамза султон ва Мањдї султон (писарони 
Суюнљхоља–амаки Шайбонихон) вогузошта, худаш дар 
амалиёти ѓасби Кундуз ширкат кард.  

Дар моњњои март – апрели соли 1504 амалиёти тасарруфи 
Њисор аз љониби Шайбониён муваффаќона анљом пазируфт. Бар 
асари набардњо миёни Темуриён ва Шайбониён шањри Њисор 
дар ибтидои садаи шонздањ комилан хароб гардид.  

Хусравшоњ, ки сарзаминњои зери њокимияташ ба дасти 
Шайбонихон таслим шуда буданд, дар иттињоди Темуриёни 
Хуросон шомил гардида, хост дубора сарзаминњои аз– 
дастрафтаашро пас бигирад. Бинобар ин дар лашкаркашие, ки 
бо сарварии Бадеуззамон барои љилавгирї аз пешрафтњои 
Шайбониён ба љониби дигар минтаќањои Хуросон бар зидди 
онњо дар моњи феврали соли 1505 дар наздикии Марѓоб созмон 
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ёфт, ширкат варзида, аз ин љо ба љониби Ќундуз њаракат кард. 
Мардуми дењоти атрофи Ќундуз ба лашкари Хусравшоњ 
пайвастанд. Аммо дар ин набард лашкари Хусравшоњ аз љониби 
ўзбекон шикаст хўрд ва худаш асир афтода, ба ќатл расид. 
Ўзбекон ба одате, ки дар миёнашон анъана дошт, чун рамзи 
пирўзї сари ўро бурида, ба Шайбонихон, ки ин замон Хоразмро 
ишѓол карда буд, фиристоданд. Забти Њисору Ќундуз њукмронии 
Шайбонихонро дар Кўлобу ќисме аз Бадахшон таъмин намуд. 

Баъд аз пойдор гаштан дар Самарќанд Шайбонихон хост 
Ўротеппаро низ ишѓол намояд. Дар ин шањр њамагї ду њазор 
лашкарї нигоњ дошта мешуд. Ба Шайбонихон ишѓоли ин шањр 
ба зудї муяссар нашуд, зеро Ўротеппа барои њифзи худ 
истењкоми муњиме дошт, ки Шайбонихонро ба њайрат гузошта, 
ба хулосае овард, ки ин ќалъаро бо љанг забт кардан аз имкон 
берун аст. Бинобар он ў ќарор дод, ки ќалъаро муњосираи дуру 
дароз намуда, њокимаш Муњаммадњусайн мирзо ва сокинонашро 
ба таслимшавї маљбур созад. Вале кўшишњои чандинкаратаи 
Шайбонихон бе натиља анљом ёфтанд. Аммо ишѓоли шањрњои 
калонтарини Мовароуннањр:–Самарќанд, Бухоро, Тошканд, 
Фарѓона, Хуљанд, Њисор ва ќатлу ѓорати Шайбониён дар ин 
љойњо барои истилои Ўротеппа замина фароњам овард. Илова 
бар ин, лашкари истилогар дењањои атрофи шањрро ѓорат карда, 
ба зироат оташ зад. Муњаммадњусайн мирзо соли 1504 шањри 
Ўротеппаро тарк намуда, ба Њирот меравад. 

Шайбонихон бо лашкараш барои ишѓоли Хуљанд равонаи 
он шањр гашт. Сокинони ќалъаи Хуљанд зери фармони шоњзода 
Љањонгир бар зидди душман муќовимат карда натавонистанд. 
Баъд аз забти Хуљанд Шайбонихон ќатли ом эълон кард, ки дар 
натиља мардуми зиёде њалок шуд. Шайбониён шањрро оташ 
заданд.  

Ишѓоли Хуљанд роњи водии Фарѓонаро барои 
Шайбонихон боз кард. Ба Шайбонихон муяссар гардид, ки соли 
1504 Фарѓонаро ишѓол намояд. Як сол ќабл аз ин, соли 1503 
шањри Тошканд ба ў тобеъ гашта буд. 

Ќарокўл шањре дар наздикии Бухорост. Сарчашмањои 
таърихї менависанд, ки баъди забти ин шањр Шайбонихон онро 
ба писари амакаш Суюнљхоља – Њамза султон ба доруѓагї дод. 
Њамза султон он ќадр ситам ба љони мардум раво дид, ки 
ќишрњои гуногуни љомеаи Ќарокўл соли 1501 даст ба исён 
заданд, ки дар маркази онњо мардумони бебизоат ќарор 
доштанд. Њамза султон фирор кард ва њокимият ба дасти 
мардуми исёнгар гузашт. Аз ин исёни Ќарокўл Шайбонихон ба 
њарос афтод ва Њамза султонро аз њокимияти он љо барканор 
кард ва ба ин васила хост то исёнкунандагонро ором созад. 
Аммо ин иќдоми Шайбонихон мардуми Ќарокўлро ором накард 
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ва он исён давом ёфт. Мардуми Ќароќўл лашкари тозавориди 
ўзбекон бо сарварии Бубай султонро, ки Шайбонихон ба ивази 
Њамза султон ба Ќароќул таъйин карда буд, торумор намуданд 
ва худи Бубай султон ба асорат афтод. 

Бо дарназардошти ин гуна сурат гирифтани воќеа 
Шайбонихон, ки дар Бухоро буд, барои пахши ин исён худ 
иќдом кард. Лашкари ў бо сарварии Љонибек султон ва писараш 
Муњаммад Темур ба Ќароќул омаданд. Мувофиќи ахбори 
сарчашмањо 10 њазор аз мардумони Ќарокўл ба мубориза 
бархостанд ва баъди муќовимати чањормоња ба Шайбонихон 
муяссар шуд, ки вориди ин шањр гардад. Ѓосибон мардуми 
исёнгари Ќарокўлро, ки аксар ба ќалъаи он паноњ бурда буданд, 
аз дами теѓ гузарониданд. Бояд гуфт, ки баланд кардани 
манорањо аз сари инсон мањсули аъмоли ѓайрибашарии 
Темурланг аст ва Шайбонихон ин кори ѓайриинсониро идома 
дода, дастур дод то аз чањорсад сари буридаи мардуми Ќарокўл 
дар назди бозори аспи он шањр манора созанд. 

Маркази дигари маъмурї ва фарњангии тољикон – Хоразм 
низ доимо аз љониби бодиянишинони Дашти Ќипчоќ мавриди 
ѓорату торољ ќарор мегирифт. Дар ибтидои асри XVI Хоразм 
бахше аз ќаламрави султон Њусайн мирзо – њокими Њирот ба 
њисоб рафта, њокимони он аз тарафи Њирот таъйин мегардиданд. 
Дар моњи октябри соли 1503 Шайбонихон Хоразмро ѓасб кард. 
Аммо баъд аз берун рафтани Шайбонихон аз Хоразм, њокимият 
дар дасти њокими мавриди эътимоди Њирот – Чин Сўфї боќї 
монд. Барои комилан аз зери итоати њокимияти Њирот 
баровардани Хоразм Шайбонихон ибтидои соли 1506 бори 
дуюм ба Хоразм њуљум кард. Баъди забти Чорљўй Шайбонихон 
сафири худро ба назди њокими Хоразм Чин Сўфї фиристод ва 
талаб кард, ки бечунучаро таслим шавад. Аммо Чин Сўфї 
љавоби рад дод ва умед дошт, ки њокими Њирот барои аз даст 
нарафтани ќаламраваш ба ў мадад хоњад расонд. Вале њељ кадом 
кумаке аз њокими Њирот ба вай нарасид ва Чин Сўфї ба љанги 
Шайбонихон омода шуд. Баъди муњосираи тўлонї, ки њамаи 
захирањои муњофизони шањр ба охир расида, имкони идомаи 
муќовимат бо душман намонда буд ва одамон аз гуруснагї 
вафот мекарданд, дар моњи августи соли 1506 Шайбонихон 
пойтахти асосии Хоразм–Урганљро забт кард. Њокими Хоразм–
Чин Сўфї дар ин мубориза кушта шуд ва муњофизони Хоразм 
талафоти зиёде доданд. Њамин тавр, темуриёни Хуросон 
таѓйироти дар минтаќа, баамаломада, яъне рўз ба рўз густариш 
ёфтани ќаламрави зери њокимияти Шайбонихонро ба назар 
нагирифта, аз њампаймони худ – Хоразм мањрум шуданд. 

Баъди забти шањру вилоятњои Мовароуннањр 
Шайбонихон ба сарњади Хуросон наздик шуд. Омили асосии ба 
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шадидтарин бархўрдњо мубаддал шудани мубориза барои 
Хуросон миёни Сафавиён ва Шайбониён дар ибтидои садаи XVI 
он буд, ки то охири садаи XV ин вилоят аз нигоњи сиёсї, 
маъмурї ва фарњангї бо Мовароуннањр робитаи наздик дошт, 
то бо вилоятњои Эрони Ѓарбї. Бинобар ин, хонњои ўзбеки 
шайбонї чун хешро аз насли Чингиз медонистанд, ба ин далел 
ин вилоятро моли меросии худ низ мењисобиданд, бехабар аз ин 
ки Чингиз низ ба ин сарзаминњо комилан бегона буд. 

Заволи давлати Темуриён. Шайбонихон дар назди худ 
маќсад гузошт, ки Хуросон ва пойтахти дигари Темуриён – 
шањри Њиротро забт кунад. Бо ин сабаб соли 1507 милодї 
Шайбонихон ба љониби Њирот лашкар кашид. Барои мубориза 
бо Шайбониён амир Шуљоуддини Зуннун бо лашкаре аз Њирот 
маъмур гардид ва дар љанги шадид бо ўзбекон дар таърихи 7 
майи соли 1507 сипоњи темуриёни Хуросон шикаст ёфт ва амир 
Зуннун ба ќатл расид. Баъди ин њодиса Бадеуззамон ва 
Музаффар Њусайн–писарони султон Њусайн Бойќаро, ки баъди 
вафоти падар муштаракан дар Хуросон њокимият меронданд, 
яке ба љониби Ќандањор ва дигаре ба тарафи Астаробод фирор 
карданд. Амирони фирорї корњои идорї ва дифоии шањрро ба 
шайхулисломи Њирот ќозї Ихтиёруддин вогузор карданд. 
Шайбонихон, ки ин замон дар Бодѓис буд, бо номае ба 
шайхулислом ќозї Ихтиёруддин мурољиат намуд, то шањрро 
таслими ў намоянд. Сайидон, ќозиён, ашроф ва обрўмандони 
Њирот 20 майи 1507 дар мадрасаи Шайхулислом барои 
машварат љамъ омаданд ва тасмим гирифтанд, ки шањрро ба 
Шайбонихон таслим кунанд. Ба намояндагї аз онњо муњтасиби 
Њирот Мавлоно Усмон бо њадяњои фаровон ба назди 
Шайбонихон њозир шуд, то эълом дорад, ки шањри Њирот 
таслими ўст ва Шайбонихон вориди Њирот гардид. 27 майи соли 
1507 дар масљиди љомеи Њирот ба номи Шайбонихон хутба 
хонда шуд. 

Шайбонихони њарис дар тамоми шањрњои ѓасбшуда бо 
усулњои мухталиф, бахусус ба зўр дороињои њокимони 
шикастхўрда ва аќрабои онњоро мерабуд. Њамин корро дар 
Самарќанд кард ва Њирот низ дучори ин бадбахтї гардид. 
Илова бар ѓасби дороињои сулолаи темурї, Шайбонихон ба 
љониби амволи намояндагони илму фарњанг, шоирон ва адибон 
низ дастдарозї мекард. Ў мепиндошт, ки ин ќишри љомеаи 
Њирот аз хонадони темурї туњфањову амволи фаровоне 
гирифтаанд ва сарватманд гардидаанд. 

Дар охири соли 913 њ.ќ./1508 милодї Шайбонихон аз 
Самарќанд бори дигар ба тарафи Њирот лашкар кашид ва дар 
он сол буд, ки Хуросонро аз тасарруфи фарзандони султон 
Њусайн Бойќаро комилан берун овард ва хонадони темуриро аз 
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он минтаќа барандохт. Њамзамон ќисмате аз лашкари 
Шайбонихон ба тарафи Кирмон рафтанд ва ба ќатлу ѓорати 
мардуми Кирмон пардохтанд. Ин љо буд, ки дастур дод то 
котибонаш унвонии шоњи Эрон – Исмоили Сафавї номаи 
тањќиромезе нависанд ва ба ў ирсол намоянд. Шайбонихон дар 
ин нома аз Исмоили Сафавї хостааст, то ба њангоми намоз дар 
масљидњо ба исми ў хутба хонда ва сикка ба номаш дар 
зарробхонањо зада шавад. 

Бо истилои Њирот аз тарафи Шайбониён давлати 
Темуриён завол ёфт ва ба сари њокимият дар Мовароуннањру 
Хуросон сулолаи нав – Шайбониён омад. 

 
Сарчашма: 

Камолиддин Биної дар бораи даъвати Хоља Яњё аз Бобур барои 
гирифтани њокимияти Самарќанд аз султон Алї менависад: «Ва чун нифоќи 
султон Алї мирзо ба њазрати Хоља Ќутбиддин Муњаммади Яњё ба вузўњ 
пайваста буд, кас ба Кеш фиристода, султон Муњаммад Бобурро талаб 
намуда буд, ки Самарќандро ба ў бидињад». 

Камолиддин Биної. Шайбонинома. Дастхати №38, китобхонаи А. 
Семёнов, вараќи 87. 

 

Фазлуллоњ ибни Рўзбењони Хунљї дар бораи ихтилоф байни хонњои 
Дашти Ќипчоќ менависад: «Хонони ин тоифаро (ўзбеконро) њамеша бо 
якдигар низоъ аст ва њар як ќасди якдигар кунанд ва чун ѓолиб шаванд, 
якдигарро фурўшанд ва ба асирї баранд ва молу ањлро дар миёни худ 
њукми ... њалол шумаранд ва аслан аз он эњтироз нанамоянд...» 

Фазлуллоњ ибни Рўзбењони Хунљї. Мењмонномаи Бухоро. Ба 
эњтимоми Манучењри Ситуда. Тењрон, 1383 ш. сањ.41-42. 

 

Муаллифи «Љањонкушои хоќон» дар бораи шикасти Муњаммади 
Шайбонихон дар муборизањо миёни хонњои ўзбеки Дашти Ќипчоќ ва 
фирори ў ба љониби Мовароуннањр менависад: «Муњаммадхони 
Шайбонї...чанд гоњ дар Дашти Ќипчоќ ва њудуди Хоразм бо лавозимоти 
ситез ва овез пардохт ва аз зиёдии шавкати мухолифон ва муќовимат ољиз 
шуд ва ба Бухоро гурехт». 

Муаллифи номаълум. Љањонкушои хоќон. Исломобод: Маркази 
тањќиќоти форсии Эрон ва Покистон, 1986. Сањ. 323. 

 

Хондамир дар бораи рафтани султон Алї мирзо ба назди 
Шайбонихон менависад: «Баъд аз рафтани љаноби саёдатинтимо (Саид 
Љалолуддин Хованди Бухорї) ба ду се рўз, дар рўзи љумъа, ки Хоља 
Ќутбуддини Яњё ва акобири Самарќанд дар масљиди љомеъ ба адои 
намоз иштиѓол доштанд, (султон Алї мирзо) бо тоифае аз махсусон 
дарвозаи Чањорроњаро кушода, инони яксон ба савби маъаскари 
Шайбонихон, ки бар дари Боѓи Майдон буд, инъитоф дод». 

Хондамир. Њабиб-ус-сияр.Љ.4, нашри. 4. Тењрон, 1380 њ.ш. 
Сањ.278. 

Муаллифи «Љањонкушои хоќон» рољеъ ба итоати Шабонихон 
гузаштани Самарќанд менависад: «Чун Шайбакхон аз бартарии Хоља 
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Яњё (писари Убайдуллоњи Ањрор) бар султон Алї мирзо (охирин 
њокими темурии Самарќанд) хабар ёфт, аз дари макр омада, султон 
Алї мирзоро фирефт ва пайѓом дода буд, ки ба ин љониб таваљљуњ 
намояд ва (Шайбонихон) аз барои модари султон Алї мирзо 
(Зуњрабегим) номаи муњаббатомез фиристод ва ўро ба издивољ ба хеш 
навид дод ва шоњзода (султон Алї) њамроњи он зани содадил ба он 
афсона фирефта шуд ва азми мулозимати Шайбакхон љазм намуд ва 
дар рўзи љумъа бо сесад савор ба урдуи Шайбакхон рафт, аммо 
Шайбакхон ањдашро шикаст ва ўро (султон Алиро) кушт ва Хоља Яњё 
ва бузургони Самарќанд ба ѓайр аз итоат чорае надоштанд ва 
мамолики Самарќанд ва Бухоро ва атрофи онњо ба тасарруфи 
Шайбакхон даромад ва ўзбекон даст ба зулми мардум дароз карданд 
ва ситам аз њад гузашт». 

Муаллифи номаълум. Љањонкушои хоќон. Исломобод: Маркази 
тањќиќоти форсии Эрон ва Покистон, 1986. Сањ. 323. 

 
Бобур таърихи муборизаи худ бо Шайбонихонро тасвир карда, 

аз њодисањои соли 907 њ.ќ. (1501 – 1502) чунин менависад: «Ман 
дар Дањкат меистодам, хабар расид, ки бањор Шайбонихон ба 
Ўротеппа меояд. Дањкат замини шўра буд. Бинобар он, мо аз аѓбаи 
Оббурдон гузашта, ба кўњистони Масчоњ омадем. Оббурдон поёнтарин 
дењаи Масчоњ аст. Поёнтар аз Оббурдон чашмае њаст. Дар боли чашма 
мазор аст. Болотар аз чашма ба Масчоњ ва поёнтар аз чашма ба 
Фалѓар тааллуќ дорад. Дар сари он чашма, дар рўйи санг ин се байтро 
сабт намудам: 

  Шунидам, ки Љамшеди фаррухсиришт, 
  Ба сарчашмае бар ба санге навишт. 
  Бар ин чашма чун мо басе дам заданд, 
  Бирафтанд то чашм барњам заданд. 
  Гирифтем олам ба мардию зўр, 
  Валекин набурдем бо худ ба гўр. 
 Дар кўњистони мазкур дар рўйи сангњо кандани шеър ва дигар 

матнњо одат будааст… 
Захириддин Бабур. Бабур-наме. Перевод М. Салье. Ташкент, 

1958, сањ.115 – 116. 

 
Санањои муњим: 

1494 – вафоти њокими Самарќанд Ањмад мирзо 
1497 – ба љониби Ќундуз аќабнишинї кардани њокими Самарќанд 
Бойсунѓур 
1497 (ноябр) – вориди Самарќанд гаштани Зањируддин Бобур 
1498 (феврал) – тарки Самарќанд намудани Зањируддин Бобур 
1500 – ба љониби Самарќанд лашкар кашидани Шайбонихон ва 
ишѓоли он 
1500 (тирамоњ) – њокимияти Самарќандро ба даст овардани Бобур 
1501 (апрел) – љанг дар мавзеи Сарипул миёни Бобур ва Шайбонихон 
1501– исёни ањоилии шањри Ќароќўл бар зидди Шайбониён 
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1503 – ба љониби Балх лашкар кашидани Шайбонихон  
1503 – тобеъ шудани шањри Тошканд ба Шайбониён 
1503 (октябр) – ишѓол шудани Хоразм 
1504 (март-апрел) – ишѓоли Њисор аз љониби Шайбониён 
1504 – ишѓоли Фарѓона аз тарафи Шайбонихон  
1506 (август) – ишѓоли пойтахти Хоразм – Урганљ 
1507 (7 май) – шикасти сипоњи темуриёни Хуросон аз љониби 
Шайбонихон 
1507 (27 май) – дар масљиди љомеи Њирот хондани хутба ба номи 
Шайбонихон.  
 

Савол ва супориш: 
1) Сабаби ихтилоф ва муборизањои шадид миёни охирин намояндагони 
сулолаи темурї дар Мовароуннањр дар чї буд? 2) Султон Алї чаро ба 
Бухоро фирор кард? 3) Сабаби ба Самарќанд лашкар кашидани 
Бобурро тавзењ дињед. 4) Чаро дар Самарќанд Бобур натавонист 
њокимият кунад? 5)Љуѓрофиёи таърихии Дашти Ќипчоќ кадом 
сарзаминњоро дар бар мегирифт? 6) Сабабњои њуљуми ќабилањои 
Дашти Ќипчоќ ба Мовароуннањрро баён кунед. 7) Чаро султон Алї 
њокимияти Самарќандро бе љанг ба Шайбонихон супорид? 8) Сабабњои 
шикасти дуюмбораи Бобур дар Самарќандро баён кунед. 9) Дар бораи 
исёни Ќарокўл маълумот дињед. 10) Сабабњои шикасти давлати 
Темуриён дар Мовароуннањр ва Хуросонро тавзењ дињед. 
 
 

§ 19. ТАШКИЛ ЁФТАНИ ДАВЛАТИ ШАЙБОНИЁН 
 

 Дар як муддати кўтоњ шањру вилоятњои Мовароуннањр 
тобеи Шайбонихон гаштанд. Баъди тасарруфи Мовароуннањр 
Шайбонихон пойтахти худ шањри Самарќандро интихоб карда, 
шањру вилоятњои забткардаи худро ба хешу аќрабо ва амирони 
номии худ таќсим карда медињад. Масалан, Бухороро ба 
Убайдуллоњхон – писари бародараш Мањмуд султон, Тошканд 
ва вилояти онро ба ду амакаш Кучкунчї султон ва Суюнљхоља 
ва вилояти Њисорро ба писарони Суюнљхоља – Њамза султон ва 
Мањдї султон ба доруѓагї дод. 

Шайбонихон намояндагони хонадони темуриро 
берањмона таъќиб ва мањв мекард, то касе дар сар хаёли дубора 
барќарор кардани давлати Темуриёнро надошта бошад. Ў аз 
ќадамњои аввал барои ба тарафи худ моил кардани заминдорони 
калон ва рўњониёни бонуфуз саъй кард. Дар навбати худ ашроф 
ва рўњониёни Мовароуннањр барои аз даст надодани вазъияти 
иљтимоии худ бо Шайбониён њама гуна њамкорињоро ба роњ 
монданд.  

Сиёсати дохилии Шайбонихон пас аз истилои 
Мовароуннањр комилан ба манфиати синфи њукмрон хидмат 
мекард. Акнун ба таркиби ин синф ашрофи тоифањои 
бодиянишини ўзбек низ дохил шуданд.  
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Истилогарон дар дасти худ сарвати ѓораткарда ва љабран 
ситонидаи зиёдеро нигоњ медоштанд. Ба ѓайр аз заминњои зиёд 
онњо соњиби бисёр иморатњо, иншоот, осиёбњо ва ѓайра дар 
шањру ноњияњои Мовароуннањр гардиданд. 

Соли 1507 Шайбонихон ислоњоти пулї гузаронид. Маќсад 
аз гузаронидани ин ислоњот ба тарафи худ љалб кардани 
табаќањои њокими давлати истилокардаааш ба њисоб мерафт. 
Баробари касбу њунар муомилоти пулї аз муњимтарин 
воситањои даромади давлатї ва соњибмулкон ба шумор мерафт. 

Ислоњоти Шайбонихон дар тамоми давлат муомилоти 
ягонаи пулиро ташкил карда, вазн, њаљм ва навъи тангањои 
нуќрагию мисї ва муносибати байни онњоро муайян кард. 
Пулњои ба муомилот баровардашуда дар њамаи шањру вилоятњо 
ќурби баробар доштанд. Ислоњоти пулии Шайбонихон дар 
мамлакат таъсири бузурги сиёсї дошт ва бартарии чорабинињои 
ўро нисбат ба фаъолияти молиявии намояндагони охири 
Темуриён нишон дод. Ислоњоти мазкур ба њамаи табаќаи синфи 
њукмрон нишон дод, ки аз ивазшавии сулола онњо бурд карданд. 

Дар ташкили низоми сиёсии давлат Шайбониён аз 
хусусиятњое, ки ба низоми давлатдории тофеодалї хос буд, васеъ 
истифода карданд. Давлат моликияти шахсии хонадони 
Шайбонї, ки бо номи султонњо зикр мешуданд, ба њисоб мерафт 
ва сарварии ин хонадонро хон ба зимма дошт. Хон касеро 
интихоб мекарданд, ки миёни афроди хонадон калонсолтарин 
бошад. Аммо ин ин ќонуни сарваринтихобкунии сањронавардон 
дар Мовароуннањр гоњу гузоре риоят намегардид. 

Шайбониён баъди ишѓоли Мовароуннањр имкон доштанд 
пайравї аз усули идории марказонидашудаи давлат, ки баъди 
Сомониён дар Мовароуннањру Хуросон ба расми анъана 
даромада буд, истифода кунанд. Аммо пояњои низоми давлати 
Шайбониён дар асоси анъанањои иттињоди сањронавардон бунёд 
шуд, вале дар идораи ин низоми давлатдорї дар баробари 
пешвоёни ќабилањои ўзбек, рўњониёни Мовароуннањр низ шарик 
гаштанд. Масалан, дар вазифањои наќиб, шайхулислом, 
ќозиюлќуззот, садр, аълам, раис, девонбегї, додхоњ, муњрдор, 
мударрис, китобдори хосса ва ѓайра аз шумори сайидњо, хољагон 
ва дигар рўњониёни номдор таъйин мешуданд. 

Ба мураккабї ва печдарпечии дастгоњи давлатии 
Шайбониён нигоњ накарда, њукумати марказии хонї дар ин 
давлат заиф буд. Яке аз сабабњои заиф будани давлат ин дар 
њифз кардани низоми идории мулкњои људогона, ки бо номи юрт 
ва улус ёд мешуд, зоњир мегардид. Тамоми ќаламрави 
ишѓолшуда дар Мовароуннањрро Шайбониён миёни 
намояндагони хонадони худ ва ќабилањои бонуфузи ўзбек ба 
сифати юрт ва улус таќсим карда буданд ва њар њокими ин ва ё 
он вилоят худро дар идораи он комилњуќуќ мепиндошт. 
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Шайбонихон ба манзури баланд бурдани наќши њукумати 
марказии хонї дар Мовароуннањр чанд муддат пеш аз маргаш 
идораи вилояти Туркистонро аз Кучкунчихон, Бухороро аз 
Убайдуллоњ султон ва вилояти Њисорро аз Њамза султон ва 
Мањди султон рабуда, ба дасти хеш гирифта буд ва ба ин сабаб 
султонњои мазкур дар муќобили ў ќарор гирифтанд. Дар асари 
ин сиёсат миёни намояндагони хонадони Шайбонї низоъ ва 
даргирињо ба вуќўъ омад, ки дар оянда боиси заиф шудан ва 
заволи давлати онњо гардид. 

Низоми давлатии идорї дар замони њукумати Шайбониён 
дар Мовароуннањр дар асоси сохтори ќабилавию авлодї бунёд 
ёфта, ин усули идорї њама гуна кўшишњоеро дар барќарории 
низоми марказонидашудаи идории давлат рад мекард. Ба ин 
сабаб Шайбониён натавонистанд дар кишвари ишѓолкардаашон 
назму тартибро ба вуљуд биёваранд, ислоњоти муњимро анљом 
дињанд ва муассисоти муњимми кишоварзї ва саноатиро бунёд 
кунанд. 

Њуљуми шоњи Эрон Исмоили Сафавї ба муќобили 
Шайбонихон. Исмоили Сафавї баъди иттилои бедодгарињо ва 
ѓоратгарињои Шайбонихон дар хоки Хуросону Кирмон ва 
хондани он номаи тањќиромез дар моњи октябри соли 1510 ба 
Хуросон лашкар кашид. Чун аз Рай ба Домѓон омад, Ањмад 
Султон – домоди Шайбонихон, ки њукумати Домѓонро ба уњда 
дошт, ба Њирот фирор кард. Шайбонихон, ки дар номањояш ба 
Исмоили Сафавї лофи фатњи анќариби Ироќу Озарбойљонро 
мезад ва баъди тасхири он сарзаминњо љониби Њиљоз меравам 
мегуфт, баъди шунидани лашкаркашии Исмоили Сафавї ба 
љониби Хуросон, аз Њирот ба Марв омад. Исмоили Сафавї 
баъди шикасти лашкари пешсафи Шайбонихон дар атрофи 
Марв, ин шањрро ба муњосира гирифт, аммо муњосираи Марв 
тўлонї давом кард. Он гоњ Исмоили Сафавї роњи тадбирро пеш 
гирифт ва 30 ноябри соли 1510 вонамуд кард, ки гўё аќибнишинї 
мекунад. Њудуди 3 километр дуртар аз Марв дар рустои 
Мањмудї сипоњи Сафавї таваќќуф кард. 1 декабри њамон сол 
Шайбонихон бо сї њазор лашкар ба таъќиби шоњи Эрон 
пардохт. Ў умед дошт, ки шабехуне зада, он сипоњро торумор 
созад ва ба ин васила шарафи аздастрафтаи хони Дашти 
Ќипчоќро барќарор кунад, аммо ба доми Исмоили Сафавї 
афтод. 2 декабри соли 1510 сарбозони шоњ Исмоил лашкари 
Шайбонихонро дар муњосира гирифтанд. Дар натиљаи љанг 
теъдоди зиёди сарбозон ва сарлашкарони Шайбонихон ба ќатл 
расиданд. Шайбонихон бо 500 нафар аз наздиконаш маљбур 
мешавад аз майдони љанг фирор намояд. Дар аснои фирор ў ба 
чањордеворие расид, ки роњи бурунрафт надошт ва дар он љо 
зери пойи сарбозони фирории хеш афтид ва бар асари фишор 
бар пайкараш љон дод. 
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Ваќте ки њамаи ўзбекон ба ќатл расиданд, иддае аз 
њамрикобони шоњи Сафавї љўёи Шайбонихон шуданд. Яке аз 
онон ба исми Оди бањодур, ки пешвои ўзбеконро мешинохт, 
пайкари бељони ўро дар ин чањордеворї пайдо карда, сарашро 
бурида, дар зери ќадами шоњ Исмоил андохт. Баъдан он 
љамљамаи хони ўзбекро дар зар гирифта, барои шоњи Эрон 
соѓари боданўшї карданд ва пўсти бадани ўро канда, пур аз коњ 
сохтанд ва назди султон Боязиди Усмонї – душмани дигари 
хонадони Сафавия фиристоданд. Дасти буридаи ўро шоњ 
Исмоил назди њокими Мозандарон–Рустами Рўзафзун ирсол 
дошт, то ба ў хабар дињад, ки ба такягоњи ў чї кард ва ба ин 
васила ўро ба итоат биоварад. 

 

 
Љанги Марв. Минётураи Бењзод 

 
Кўшишњои Зањируддини Бобур барои ба даст овардани 

њокимият дар Мовароуннањр. Пас аз забти Њирот дар сарзамини 
давлати Шайбониён се сол сулњу осоиш њукмфармо гардид. Ин 
замон собиќ њокими Фарѓона аз авлоди Темуриён Зањируддин 
Бобур дар Кобул меистод. Ў хабари њалок гаштани 
Шайбонихонро шунида, ќарор дод, ки замони мувофиќро 
истифода намуда, барои барќарор кардани њокимияти Темуриён 
дар Мовароуннањр кўшиш намояд. Чун Зањируддин Бобур аз 
љонибдорони Сафавиён буд, ба Исмоили Сафавї ваъда дод, ки 
баъди гирифтани њокимият дар Самарќанд дар хутбаи намоз 
номи ўро зикр мекунад ва ба исмаш дар Самарќанд сикка 
мезанад. Ин маънои тобеият ба Сафавиёнро дошт. Исмоили 
Сафавї борњо ба ў ёрї расонда буд, то њокимиятро дар 
Мовароуннањр ба даст биёварад, аммо ў кўтоњзамоне њокимият 
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карда, ба сабаби фишори ўзбекон боз аз Самарќанд берун 
мерафт.  

Бо ризояти Исмоили Сафавї Бобур дар охири соли 1511 
Амударёро убур карда, ба љониби Њисор лашкар кашид. 
Њокимони Њисор Њамза султон ва Мањдї султон ва њамчунин 
писари Шайбонихон Муњаммад Темур тамоми ќувваро барои 
дифоъ равона сохтанд. Дар ибтидои соли 1512 дар наздикии 
Пули Сангин, ки дар дарёи Вахш буд (назди Норак, ки њоло зери 
обанбор мондааст), байни неруњои Бобур ва Шайбониён 
задухўрди шадиде ба амал омад, ки дар натиља Шайбониён 
шикаст хўрда, Њамза султон ва Мањдї султон асир афтоданд ва 
лашкари парокандаи ўзбекон ба љониби Самарќанд фирор кард. 
Бобур баъди гирифтани кумак аз љониби Исмоили Сафавї ба 
тарафи Самарќанд юриш бурд ва дар њамон сол Самарќандро 
бори сеюм ишѓол кард ва дар масљиди љомеи Самарќанд ба 
номи Исмоили Сафавї хутба хонда шуд. Сокинони шањрњои 
Самарќанд ва Бухоро, ки тайи чанд сол аз зулму љабри ўзбекон 
азият мекашиданд, ин ѓалабаи Бобурро бо хушнудї 
пазируфтанд. Аммо њукумати Бобур ба далели љонибдори 
Сафавиён буданаш ва ба мазњаби шиа њусни таваљљуњ 
доштанаш, дар миёни мардум устувор нагашт. Бо истифода аз 
ин мухолифати мазњабии мардум бо Бобур бањори соли 1512 
Шайбониён бо сарварии Убайдуллоњхон ва Муњаммад Темур ба 
Бухоро њуљум карданд, ки дар натиља лашкари Бобур дар назди 
Кўли Малик шикаст хўрда, худи ў ба Њисор аќибнишинї намуд. 

Бобур барои ишѓоли дубораи Самарќанд ќувваи кофї 
надошт. Ў ба шоњи Эрон – Исмоили Сафавї мурољиат намуда, 
ёрии њарбї талабид. Исмоили Сафавї барои наљоти љонибдори 
худ Бобур ба ёрмандии ў сипоњеро зери сарварии яке аз 
маъруфтарин амиронаш ба исми амир Ёрањмади Хузонї, ки бо 
тахаллуси Наљми Сонї машњур буд, равонаи Мовароуннањр 
гардонид.  

Тирамоњи соли 1512 лашкари Эрон бо сардории Наљми 
Сонї вориди Мовароуннањр гашт. Дар наздикии Насаф сипоњи 
Наљми Сонї бо лашкари Бобур њамроњ гардид ва онњо 
муштаракан ба љониби Насаф лашкар кашиданд. Баъди се рўзи 
муњосира Насаф таслим гардид ва ба дастури Наљми Сонї ќатли 
оми мардум сурат гирифт, ки 15 њазор ањолии он ба њалокат 
расид. Дар миёни он њама кушташудагон шоирон Камолиддини 
Биної ва Сайид Њасани Оѓлаќчї низ буданд. Ин ќатли ом боиси 
норизояти ањолї гардида, нисбат ба Бобур ва эрониён њисси 
нафрат пайдо шуд. Бо истифода аз ин вазъият Шайбониён ќисме 
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аз ањолии мањаллї ва як гурўње аз ашрофро дар атрофи худ бар 
зидди Бобур ва Сафавиён муттањид карданд. Ин замон 
Убайдуллоњхон, Муњаммад Темур ва дигар султонњои ўзбек дар 
наздикии Бухоро буданд. Наљми Сонї аз Насаф бидуни 
мамониат ба Самарќанд ворид шуд ва дар масљиди љомеи он ба 
номи Исмоили Сафавї хутба хонд. Наљми Сонї тасмим гирифт, 
ки то фаро расидани хунукињои зимистон Бухороро ишѓол 
намояд. Ба ин манзур ба љониби Бухоро лашкар кашид ва 
Ѓиждувонро ба муњосира гирифт. Муњосираи Ѓиждувон чањор 
моњ тўл кашид ва дар ин муддат лашкари Эрон натавонист 
ќалъаи Ѓиждувонро ба даст оварад. Лашкари Эрон аз 
нарасидани ѓизо азият мекашид ва илова бар ин, иддае аз 
сипањсолорони Эрон ба сабаби мухолифат бо Наљми Сонї 
сипоњро тарк гуфтанд. Ба њангоми муњосира лашкари Наљми 
Сонї ба ногањ дучори зарбаи сахте аз љониби гурўњњои сипоњи 
ўзбек гардид ва сипоњи Эрон шикаст хўрда, сипањсолори он 
Наљми Сонї асир афтода, ба ќатл расид. Ин воќеа боис шуд, ки 
иттињоди Бобур ва Исмоили Сафавї аз њам бипошад ва Бобур 
ба љониби Њисор фирор кард. 

Дигар аз њодисањои фалокатбори ин давр, ки мо тасвири 
онро дар «Таърихи Рашидї»-и Муњаммад Њайдари Дуѓлот 
мебинем, ин фољиаи ќањтии Њисор дар соли 1512 аст. Тибќи ахбори 
«Таърихи Рашидї» баъди шикаст дар соли 1512 дар Бухоро ва 
ќатли Наљми Сонї аз љониби Убайдуллоњи Шайбонї Бобур ба 
љониби Њисор паноњанда мешавад ва муддате дар ќалъаи он ба сар 
мебарад. Шабе гурўње аз сарбозони муѓулии Бобур бо сарварии 
Аюббекљї, Мир Муњаммад, Ёдгор мирзо ва Назар мирзо бар зидди 
ў шўриш мебардоранд. Бобур наметавонад ба онњо муќовимат 
кунад ва шабе аз ќалъаи Њисор пинњонї ба љониби Ќундуз фирор 
мекунад. Муѓулњои исёнгар ба љуз аз ќалъаи Њисор тамоми 
навоњии онро ѓорат мекунанд. Ин замон дар Њисор барфи зиёде 
борида буд ва хунукии шадиде њукмфармої мекард. Бар асари 
ѓоратгарињо ва бедодгарињои сарбозони муѓулии Бобур Њисор 
дучори гуруснагї ва ќањтї мегардад. Тибќи ахбори ин сарчашма 
дар шањри Њисор бар асари ин ќањтї ва хунукї танњо 60 нафар 
зинда мемонанд, ки онњо барои баќои зиндагии хеш љасади 
аќрабои фавтидаи худро мехўрданд. 

Зањируддин Бобур баъд аз шикасти сеюм дар 
Мовароуннањр ба Кобул омад ва то соли 1526 дар Кобулу 
Ќандањор њукмронї карда, дар хаёли тасхири Њиндустон афтод. 
Ў ба он љониб лашкар кашид ва 20 апрели 1526 султон 
Иброњими Лудиро дар Панипат шикаст дода, Агра, Дењлї ва 
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шимоли Њиндустонро аз рўди Синд то Бангол ба тасарруфи худ 
дароварда, давлати Бобуриёни Њинд, ки онро муњаќќиќони 
аврупої давлати Муѓулони Кабир номидаанд, таъсис дод. Ў 
њамагї панљ сол дар Дењлї њукмронї намуда, 26 декабри 1530 
вафот кард. Љасади ўро дар ибтидо дар шањри Љамна андаруни 
боѓчае бо номи Нурафшон ба хок супориданд. Дар замони 
њукумати Шањобиддин Шоњљањон (1628 – 1657) љасади ўро ба 
Кобул интиќол дода, барои ў дар хориљи шањри Кобул оромгоње 
сохтанд, ки то њанўз вуљуд дорад. Намояндагони ин сулола беш 
аз се аср дар Њиндустон њукумат карда, барои густариши забон 
ва фарњанги форсии тољикї дар ин ќаламрав хидмат кардаанд. 
Дар асари шўриши бузурге, ки соли 1858 дар Њиндустон ба 
тањрики англисњо сурат гирифт, њокимияти Бобуриёни Њинд 
завол ёфт.  

 
Сарчашма: 

Амир Мањмуди Хондамир дар бораи кушта шудани 
Шайбонихон менависад: «…баъд аз тафањњус (љустуљў)-и бисёр љасади 
ўро (Шайбонихонро) дар зери аљсоди ўзбекони маќтул ёфтанд, 
безахмеву љароњате, дарњол сараш аз тан људо карданд, назди наввоби 
комёб (Исмоили Сафавї) оварданд. Он њазрат пас аз эњзори сар љасади 
пурњасади ўро талаб дошт…Филњол љасади ўро њозир оварданд ва 
ќањрамони сафдар (Исмоили Сафавї) се зарбати шамшер бар шикамаш 
зада… баъд аз он фармуд, ки косаи сари ўро дар тилло гирифта, ба 
љавоњири гаронмоя тарсеъ дода, ќадање сохтанд ва дар суњбати шароб 
аз он ќадањ шароб менўшиданд». 

Амир Мањмуди Хондамир. Таърихи шоњ Исмоил ва шоњ Тањмосби 
Сафавї (Зайли таърихи «Њабиб-ус-сияр»). Ба нашр омодакунанда 
Муњаммадалии Љарроњї. Тењрон, 1370 ш., сањ. 71 – 72. 

 
Бобур, ки худ аз ќабилаи барлос буд ва барлос низ яке аз ќабилањои 

муѓули туркшудаи омада ба ќаламрави Мовароуннањру Хуросон 
мебошад, бегонагии ўзбекон ба ин сарзаминро чунин менависад: «Њудуди 
саду чињил сол шањри Самарќанд тааллуќ ба хонадони мо дошт. 
Ўзбеки номаълум, бегона ва душман омада онро тасарруф кард». 

Захириддин Мухаммад Бабур. Бабур-наме. Перевод М.Салье. 
Ташент, 1958, сањ 101. 

 
Номаи имдодхоњии Бобур аз Исмоили Сафавї барои гирифтани 

њокимият дар Мовароуннањр: «Эй шањриёр, бузургон бардоштаи худро 
наяндохтаанд. Чун маро бардоштї, умедворам, ки ба тасаддуќи сари 
худ наяндозї, ки Мовароуннањр ба беаќлї аз даст додам. Бори дигар 
гирифта ба ѓуломи худ супоред…» 

Муаллифи номаълум. Оламорои Сафавї. Ба чоп омодакунанда 
Я.Шукрї. Тењрон, 1363 њ.ш., сањ.358. 
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Фазлуллоњ ибни Рўзбењони Хунљї дар бораи ба кумаки Исмоили 

Сафавї дар Самарќанд ба тахт нишастани Бобур менависад: «Бобур 
ибни Умаршайхи љаѓатої ба имдоди муртадони тоќисурх (Сафавиён) 
ба Самарќанду Бухоро даромад ва лашкари азими зиёда аз њафтод 
њазор савор аз љаѓатоию муѓул ва туркману лашкари Бадахшон то 
билоди Њиндустон њамроњ дошт. Ситораи арбоби дин сўхта гашт ва 
оташи бидъати тоифаи мулњидин афрўхта шуд. Дар дину дувал 
(давлатњо) ва мулуку милал анвои фасоду халал рўй намуд. Овозаи 
рафзу илњод, ки њаргиз аз оби Љайњун нагузашта буд, аз ављи гардун 
гузашт ва фасоду бидъат, ки осори ў аз садри ислом боз бад-ин диёр 
нарасида буд, ба камоли эътибор расид… Агар, наъузамбиллоњ, 
шарори оташи фитнаи эшон боло мегирифт ва давлати нопойдори 
эшон дар он билод сурати баќо мегирифт, анќариб аз маросими имон 
осоре ва аз дори ислом дайёре (касе) боќї намемонд. 

Фазлуллоњ ибни Рўзбењони Хунљї. Сулук-ул-мулук. Бо тасњењ ва 
бо муќаддимаи Алии Мувањњид. Тењрон, 1362 њ.ш., сањ.50. 

 
Санањои муњим: 

1507 – ислоњоти пулии Шайбонихон  
1510 (октябр) – ба Хуросон лашкар кашидани Исмоили Сафавї 
1510 (2 декабр) – кушта шудани Шайбонихон дар љанги Марв 
1512 – ѓалабаи Бобур бар Шайбониён дар љанги наздики Пули Сангин 
ва њокимияти Самарќандро ба даст овардани ў 
1512 – шикасти лашкари Наљми Сонї дар наздикии Ѓиждувон 
1530 (26 декабр) – вафоти Бобур дар Дењлї 

 
Савол ва супориш: 

1) Маќсад аз гузаронидани ислоњоти пулї аз чї иборат буд? 2) Дар 
њукуматдории Шайбониён давлат моли кї ба њисоб мерафт? 3) Низоми 
давлатии идорї дар замони њукумати Шайбониён дар асоси чї бунёд 
ёфт? 4) Сабабњои мухолифати Исмоили Сафавї ва Шайбонихонро баён 
кунед. 5) Чаро њокимияти Бобур дар Мовароуннањр дер давом накард? 
6) Дар бораи ќањтии Њисор дар соли 1512 наќл кунед. 

 
 

§ 20. ЉАНГУ НИЗОЪЊО ДАР МИЁНАИ АСРИ XVI ДАР 
МОВАРОУННАЊР  

 
Таърихи сиёсии њукумати Шайбониён дар Мовароуннањр 

ба се марњала таќсим мешавад. Марњалаи аввал аз ишѓоли 
Мовароуннањр тавассути Шайбониён оѓоз ёфта, то солњои 40-
уми асри XVI идома меёбад. 

Дар соли ба ќатл расидани Шайбонихон (1510) сараввал 
Суюнљхољахон ва дере нагузашта намояндаи бузургсоли ин 
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силсила Кучкунчихон (1510-1530) хони ўзбекон интихоб гардид. 
Аммо баррасии сарчашмањои таърихї баёнгари ин воќеият аст, 
ки тамоюли људоихоњї ва нифоќ дар миёни Шайбониён, ки дар 
замони њаёт будани Шайбонихон ба вуљуд омада буд, баъди 
марги ў боиси ба се даста ќисмат шудани ин сулола гардид. Яке 
аз он гурўњ Кучкунчихонро, дигаре Суюнљхољахонро ба њайси 
хон пазируфтанд ва дастаи сеюмиро писари Шайбонихон – 
Муњаммад Темур султон сарварї мекард. Муњаммад Темур 
султон бевосита бо Исмоили Сафавї музокирот анљом медод, ки 
норизоятии баъзе аз хешовандони худро ба вуљуд меовард. Ў ба 
шоњ Исмоил њадяи фаровоне ирсол дошта, эъломи итоат аз ў 
кард ва хоњиш намуд, ки ба Мовароуннањр юриш набарад. Аз 
эрониён хост то барои музокира ва имзои муоњидаи сулњ Хоља 
Муњаммад Камолиддинро, ки яке аз шахсиятњои муњимми 
дарбори Шайбонихон ба њисоб мерафт ва калиди дарвозаи 
Марвро ба Сафавиён таслим дода, њам акнун дар дарбори 
Сафавиён буд, маъмур доранд. Хатти марз миёни Мовароуннањр 
ва Эрон тибќи он мушоњада дарёи Љайњун муайян шуд ва бар 
асоси ин ќарордод тамоми ноњияњои соњили чапи рўди Љайњун 
(Ому) ба ќаламрави Эрон шомил гашт. Ишѓоли минтаќањои 
сарњадие чун Маймана, Форёб, Балх ва Андхўй имкон дод, ки 
Исмоили Сафавї бар тамоми Хуросон њокимияти худро татбиќ 
кунад. Ин марзбандии Исмоили Сафавї сабаб шуд, то ўзбекони 
Шайбонии бегона ба ватани тољикон–Мовароуннањр, ин 
сарзаминро моли меросии худ њисобида, асрњои тўлонї дар он 
њукумат кунанд. 

Баъд аз вафоти Кучкунчихон дар соли 1530 ва њукмронии 
кўтоњмуддати писари ў Музаффариддин Абўсаид (1530 – 1533) 
хони сулолаи Шайбониён Убайдуллоњхон–бародарзодаи 
Шайбонихон, ки њокими Бухоро буд, интихоб мешавад ва 
пойтахти давлатро ба Бухоро интиќол медињад. Убайдуллоњхон 
то замони хон интихоб шуданаш, дар тамоми ѓоратгарињо ва 
харобкорињое, ки бар асари лашкаркашињои Шайбонихон дар 
сарзамини Мовароуннањру Хуросон ба вуќўъ меомад, фаъолона 
иштирок мекард. Баъд аз вафоти Шайбонихон ва ба сари 
њокимият омадани Кучкунчихон ва Музаффариддин Абўсаид 
тамоми ќудрати низомї дар дасти Убайдуллоњхон ќарор дошт. 
Ин буд, ки Убайдуллоњхон борњо ба Хуросон лашкар кашида, 
барои ишѓоли он шадидтарин муборизањо кардааст. Масалан, 25 
майи 1521 милодї Убайдуллоњхон бо 30 њазор сипоњї аз оби 
Ому гузашта, азми забти Њирот мекунад, аммо дар ин 
лашкаркашї Хуросонро ѓорат карда, бидуни пирўзї ба Бухоро 
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боз мегардад. Тибќи ахбори сарчашмањо Убайдуллоњхон дар 
соли 1524 ба иттифоќи хонњо ва султонњои шайбонї оби Омуро 
убур карда, вориди сарзамини Хуросон мешавад. Дар ин љанг 
низ Убайдуллоњхон аз љониби Сафавиён шикаст ёфта, ба љониби 
Бухоро фирор мекунад. Соли 1527-28 Убайдуллоњхон дигарбора 
ба љониби Њирот лашкар кашида, аввалњои бањори он сол дар 
ќарияи Шодмона, ки дар наздикии дарвозаи Њирот буд, хайма 
мезанад. Убайдуллоњхон се бор талош варзид, то сангари 
муќовимати њиротиёнро шикаста, вориди шањр гардад, аммо 
бинобар истењкоми шањр ва шуљоати њиротиён ба чизе муваффаќ 
нашуд. Муњосираи Њирот њафт моњ давом ёфт ва шоњ Тањмосби 
Сафавї ба кумаки Соммирзо – бародарии хурдиаш, ки њокими 
Њирот буд, ба сўйи Њирот лашкар кашид ва Убайдуллоњхон бо 
шунидани ин хабар роњи фирор пеш гирифт. То соли 1539, ки 
марги Убйдуллоњхон фаро расид, Хуросон ба майдони 
муборизаи Сафавиён ва Шайбониён табдил ёфта буд.  

Марњалаи дуюми таърихи сиёсии Шайбониён аз марги 
Убайдуллоњхон (1539) оѓоз шуда, то ибтидои солњои 80-уми асри 
XVI идома меёбад. Ин давра давраи љангњои дохилї ва исёну 
шўришњо дар Мовароуннањр буда, људоихоњии хонњо ва 
султонњои шайбонї то ба њадде расида буд, ки њар њокими 
вилоят на аз номи хони Шайбониён, балки аз номи худ сикка 
мезад ва дар хутбањо номи онњо зикр мешуд. Љолиб ин буд, ки 
њатто ба номи Ёрмуњаммад, ки танњо њокими Бухоро буд, 
сиккањое бароварда шуд, ки номњои шањрњои Самарќанд ва 
Балх, ки њељ гоњ ў дар он љо њокимият накардааст, зикр 
гардидаанд. 

Баъд аз вафоти Убайдуллоњхон ба сари њокимияти 
Мовароуннањр Абдуллоњхони I (1539–1540)–писари Кучкунчи–
хон меояд ва ба дуњокимиятї дар Мовароуннањр оѓоз мебахшад. 
Давлат дучори буњрони шадиди сиёсї гардида, раванди ба 
вилоятњои алоњида таќсим гаштани он оѓоз мешавад. Њамин 
тавр, дар Бухоро Абдулазизхон (1540–1550) – писари 
Убайдуллоњхон ва дар Самарќанд Абдулатиф (1540–1552) 
писари сеюми Кучкунчихон хони ўзбекон интихоб шуда, 
Самарќанд бартарии сиёсї аз Бухороро касб мекунад. Ин замон 
Бароќхон–писари Суюнљхољахон дар Тошканд ва писарони 
Љонибек–Пирмуњаммадхон дар Балх ва Искандархон дар 
Миёнкол ва дар Њисор Темур Ањмад султон њокими мустаќил 
буданд. Масалан, то чанд гоњ ба номи њокими Њисор дар 
Мовароуннањр сикка зарб намуда, ба номаш хутба мехонданд. 

Ба љангњои дохилї њокими Тошканд Бароќхон, ки дар 



 

131 

сарчашмањои таърихї бо номи Наврўзањмадхон низ зикр 
шудааст, оѓоз бахшид. Ў соли 1540 ба љониби Бухоро, ки дар он 
љо Абдулазиз–писари Убайдуллоњхон њоким буд, лашкар 
кашида, шањрро ишѓол кард. Абдулазиз ба љониби Балх фирор 
кард. Ѓалабаи Бароќхон дар Бухороро Хољагони Љўйборї дар 
шахси Хоља Ислом, ки наќши муњиме дар корњои сиёсї ва динии 
Мовароннањр дошт, напазируфтанд. Дере нагузашта ба кумаки 
Хоља Ислом Абдулазиз дубора ба тахти Бухоро нишаст. Соли 
1550 Абдулазиз вафот кард ва ба љойи ў Ёрмуњаммад султон 
њокими Бухоро эълон гардид. Соли 1551 њокими Балх 
Пирмуњаммадхон Бухороро ишѓол намуд ва Ёрмуњаммад ба 
Самарќанд паноњ бурд. Њокими Самарќанд Абдулазиз њамроњ 
бо Буроќхон ба љониби Бухоро лашкар кашид. Њамин тавр, дар 
солњои чилуми асри XVI барои тахту тољ миёни хонњо ва 
султонњои шайбонї шадидтарин муборизањо оѓоз шуд.  

Ба сањнаи муборизањо ворид гаштани Абдуллоњхони 
Шайбонї. Дар ин муборизањо писари 17 солаи њокими Миёнкол 
Искандархон – Абдуллоњ султон низ ворид шуд ва ба дастгирї 
ва кумаки Хоља Ислом раќибони худро аз сањнаи мубориза дур 
меандохт. Соли 1557 ў Бухороро ишѓол намуда, ба забти 
мулкњои дигар шурўъ кард.  

Соли 1561 Абдуллоњ султон падари худ Искандархонро бо 
машварати Хоља Ислом хони тамоми ўзбекон эълон кард. Аз 
соли 1561 шањри Бухоро дубора пойтахти давлати Шайбониён 
гардид. Бо вуљуди ин ки хони ўзбекон Искандархон буд, аммо 
њама корњои низомї, сиёсї ва иљтимої дар дасти писари ў 
Абдуллоњ султон ќарор дошт. Абдуллоњи Шайбонї дар натиљаи 
муборизањои шадид, ки њатто ба аќрабои худ низ рањм намекард, 
тавонист бо лашкаркашињо вилоятњои истиќлолталаби 
Мовароуннањро зери фармони њукумати марказї оварад. Аз 
љумла октябри соли 1573 ба љониби Њисор њуљум овард. Дар 
охири моњи майи 1574 Абдуллоњ султон ќалъаи Њисорро 
муњосира кард ва 29 июни 1574 Њисор аз љониби лашкари 
Шайбониён ишѓол шуд ва њокими Њисор Њошим султон, асир 
афтода, ба ќатл расид. Њокимони Бадахшон иттифоќчии њокими 
Њисор буданд. Абдуллоњхон барои юриш ба сўйи Бадахшон 
тайёрї медид. Дастовардњои низомии ўро фањмида, њокими ин 
мулк Шоњрух мирзо писари Иброњим мирзо (набераи 
Шоњсулаймон) тобеяти худро ба Абдуллоњхон изњор намуд. Бо 
њамин мардуми Бадахшон аз љанги хунрезї ва ѓоратгарї эмин 
монданд. Тобеияти Њисор ва Бадахшон ба Абдуллоњхон 
тобеияти Хатлонро низ таъмин намуд. Абдуллоњ султон соли 
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1574 Ўротеппа ва Хуљанд, баъд аз чор соли дигар Самарќандро 
ишѓол намуд.  

Соли 1583 пас аз вафоти падар Абдуллоњхони II хони 
ўзбекони Шайбонї эълон гардид ва марњалаи сеюми таърихи 
сиёсии Шайбониён аз ин замон оѓоз меёбад. 

Абдуллоњхон дар назди худ маќсад гузошт, ки њамаи 
мулкњои замоне ба Шайбонихон тобеъбударо ба зери фармони 
худ дарорад. Бо ин маќсад Абдуллоњхон дар моњи феврали соли 
1584 ба љониби Тахористон ва Бадахшон лашкар кашид. Дар 
њамин сол лашкари ўзбекон Толиќон, Баѓлон, Норин, Андароб 
ва ќалъаи Зафарро ишѓол кард. Аммо ишѓоли Хатлон барои 
Абдуллоњхон гарон тамом шуд. Дар ибтидои моњи апрели 1584 
Абдуллоњхон бо сарварии писараш Абдулмуъмин барои забти 
Кўлоб лашкар фиристод. Њудуди 40 рўз Шайбониён 
натавонистанд ќалъаи Кўлобро бигиранд ва ба сахтарин 
муќовимати сокинони ќалъа дучор шуданд, ки дар натиља 
лашкари Шайбониён талафоти зиёде дода, аќибнишинї кард. 
Ин шикасти лашкарашро Абдуллоњхон тањаммул накарда, бо 
ќувваи зиёде худаш ба љониби Кўлоб њуљум овард. Баъди 
муборизањо ва љангњои сахте 1 июли соли 1584 ќалъаи Кўлоб 
таслим шуд ва тамоми муњофизини он ба ќатл расиданд. 

Бо истифода аз нооромињое. ки ин замон дар давлати 
Сафавиён рух дода буд, Абдуллоњхони Шайбонї барои 
гирифтани Хуросони аздастрафта барномаи амалиёти низомї 
мекашид. Дар санаи 7 июли 1587 милодї пойтахти Хуросон – 
Њиротро лашкари Абдуллоњхон дар њалќаи муњосира гирифт ва 
17 феврали 1588 дастаи сипоњиёни Абдуллоњхон ва писари ў 
Абдулмуъмин, њамчунин, гурўњи кишоварзон ва ќабоили кўчии 
Хуросони Шарќї, ки ба сипоњи ўзбекон њамроњ шуда буданд, 
вориди Њирот гардиданд. Дар нимарўзи он сана дар ќалъаи 
Ихтиёруддин танњо гурўње аз Сафавиён бо сарварии 
Алиќулихони шомлу дар муњосра монда ва боќї њама Сафавиён 
торумор гардида ва ё њамроњи хонаводаи худ ба асирии ўзбекон 
афтида, ки баъдан ба бозори ѓуломфурўшии Бухорову Балх ва 
дигар шањрњои Мовароуннањр интиќол шуданд. 

Баъди ишѓоли Њирот Абдуллоњхон њамроњи ќисмати 
асосии сипоњи ўзбек ба ѓарб, ба љониби шањри дигари муњимми 
Хуросон – Машњад равона гардид. Аммо айёми њузури сипоњи 
Абдуллоњхон дар атрофи Машњад дер давом накард. Ин замон 
буд, ки ќабилањои саркаши Дашти Ќипчоќ ба сарњадоти 
шимолии давлати Шайбониён њуљум оварданд ва Абдуллоњхон 
бо хароб намудан ва вайронии атрофи пойтахти Хуросони 
Ѓарбї иктифо намуда, маљбур шуд ба Мовароуннањр баргардад. 
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Натиљаи юриши солњои 1587 – 1588 ўзбекон ба Хуросон ин 
буд, ки шањри Њирот ва вилояти он ба давлати Шайбонї њамроњ 
гардида, њокими вилояти Њирот яке аз шахсиятњои наздики 
Абдуллоњхон – Мирбобои Кўкалтош таъйин гардид. 

Хабари ишѓоли Њирот барои шоњи сафавї ѓайри 
мунтазира набуд. Искандари Муншї–таърихнигори ањди 
Сафавиён, аз љумла, ноибуссалтанаи Њирот Муршидќулиќонро 
гунањкор медонад, ки гўё нахостааст ба Алиќулихони шомлу дар 
шањри муњосирашудаи Њирот ёрмандї намояд. Аммо воќеият ин 
буд, ки на шоњ Аббос ва на ноибуссалтанаи ў дар Хуросон он 
замон аз он неруе бархурдор набуданд, ки кореро дар баробари 
њуљуми лашкари Абдуллоњхони Шайбонї анљом бидињанд. 

Юриши дигари Шайбониёнро дар моњи марти соли 1589 
ба Хуросон ин бор њокими шањри Балх, валиањди Абдуллоњхон – 
Абдулмуъмин анљом дод. Ба лашкари гирдињамомадаи 
Шайбониён аз Балх, Андхўй ва Шибирѓон гурўњи Мирбобои 
Кўкалтош аз Њирот ва дастае бо сарварии хоњарзодаи 
Абдуллоњхон–Динмуњаммадхон њамроњ шуда, ба љониби 
Машњад юриш бурда, шањрро дар муњосира гирифтанд. 

Бар хилофи шањри суннии Њирот, маркази шиаи Хуросон 
– Машњад комилан ба ихтиёри ўзбекони вањшии кўчї муддате 
чанд дода шуд. Бо вањшонияти бењадду њисоб ўзбекон бо 
рўњониёни шиамазњаб муносибат карда, аксари сокинони 
шањрро ба ѓуломї ба Бухоро фиристоданд. Муллоён ва сўфиёне, 
ки дар њарами Имом Ризо паноњ бурданд, дар он макон ба ќатл 
расида ва китобњои мазњаби шиа дар оташ сўзонида шуданд. 

Шањрњои Машњад, Тўс, Нишобур, Сабзавор, Исфароин ва 
дигар шањрњои Хуросони Ѓарбї ба дасти Шайбониён афтоданд. 
Дар соли 1590 Абдулмуъмин Љом, Хафом ва Гуриёнро низ 
ишѓол кард. 

Њамин тариќ, то соли 1593 ќисмати зиёди Хуросон зери 
фармони њукумати Абдуллоњхони Шайбонї гузашт. Њукумати 
Шайбониён, бахусус, дар пойтахти он–шањри Њирот, ки 
такягоњи фармонравоии онон дар Хуросон буд, мустањкам 
гардид. 

Дар ин муддат лашкари Сафавиён се бор талоши юриш ба 
Хуросонро намуд. Нахуст дар соли 1590 яке аз наздикони шоњ 
Аббос бо номи Фарњодхон бо лашкари худ озими Хуросон 
гардид, вале бидуни анљоми коре бо сипоњи худ зуд пас гашт. 
Бори дуюм дар соли 1592 Сафавиён дар Хуросон кўшишњое ба 
харљ доданд ва назар ба Фарњодхон ин бор онњо фаъолтар 
шуданд, вале ќиёми мардумиро дар Нишобур ва Сабзавор, ки 
зидди ўзбекон баланд шуда буд, натавонистанд муассир ба 
манфиати худ истифода намоянд ва бидуни муваффаќияте 
баргаштанд. Бори сеюм дар соли 1595 худи шоњ Аббос амалиёти 
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низомиро бар зидди Шайбониён сарварї кард ва шањри 
Исфароинро, ки он замон Абдулмуъмин дар он љо истиќомат 
дошт, аз ишѓоли ўзбекон берун овард ва Абдулмуъмин бо 
лашкари шоњ Аббос муќовимат накарда, ба Машњад 
аќабнишинї кард. Тўли се соли баъдї сипоњи Сафавиён сарњади 
Хуросонро, ки то шањри Симнон дар зери њукумати 
Абдуллоњхон буд, убур накарданд. 

Шоњ Аббос хост ќисмати зиёди сипоњи худро аз ѓарби 
Эрон барои набарди зидди ўзбекон ба шарќи он равона созад, 
аммо ин неру дар фурў нишондани ќиёмњои људоиталабона дар 
Форс, Гелон, Луристон ва Кирмон машѓули љанги дохилї 
гардид. Ва танњо дар соли 1597 шоњ Аббос тавонист неруи 
зиёдеро барои бозпас гардонидани сарзаминњои аз дастрафтаи 
вилоятњои шарќии Эрон гирдињам биёварад. Ба ин маќсади 
Сафавиён ин бор авзои дохилї ва хориљии рў ба буњрон нињодаи 
давлати Шайбонињо мусоидат намуд. Ин замон буд, ки пояњои 
давлати Абдуллоњхони Шайбонї оњиста-оњиста заиф мегашт. 
Њокими Њирот Мирбобои Кўкалтош соли 1004 њ.ќ./1596-97 ба 
Ќазвин номае фиристода, ба шоњ Аббос пешнињоди сулњро кард. 
Шарти њатмии пешнињоди он сулњ ин ба давлати Шайбониён 
вогузор намудани ќисмати шарќии Хуросон буд. Аммо шоњ 
Аббос ин пешнињоди сулњро напазируфт ва нахост бо 
Шайбониён њељ кадом музокираеро анљом дињад. Он гоњ 
Абдуллоњхон ва њокими ў дар Њирот ба манзури таъсир ба шоњ 
Аббос тасмим гирифтанд тохтутозеро ба дохили Эрон анљом 
дињанд. Гурўњи зиёде аз аскарони савораи Шайбонї тобистони 
соли 1005 њ.ќ./1597 милодї аз тариќи биёбон дохили ќаламрави 
Сафавиён гардиданд ва атрофи шањри муњимми тиљоратии 
Яздро ѓорат карданд, вале ин амали ўзбекон чизе аз худ ба љой 
нагузошт ва ба вазъи њукумати шоњ Аббос таъсире накард. 

Шоњ Аббос аз рўз ба рўз бад шудани авзои њукумати 
Абдуллоњхон хабар дошт ва ба њуљуми густурдае ба Хуросон 
омодагї мегирифт. Агарчи дар охири соли 1597 сафири нави 
Абдуллоњхон аз љониби дарбори шоњ Аббос ќабул гардида, 
њатто ба њузури шоњ пазируфта шуд, аммо муносибат ба ў бисёр 
тањќиромез буд. Шоњ Аббос аз сафири Бухоро омодагињои 
худро ба як юриши густурда бар зидди Шайбониён, ки дар 
тобистони соли 1598 мехост анљом дињад, пинњон намедошт. 

Дар бањори соли 1598 дар Бастом, ки маркази 
гирдињамоии лашкари Сафавиён дар юриши Хуросон интихоб 
гардид, 40 њазор саворанизом, 30 њазор пиёданизом ва 6 њазор 
туфанг дар гирди њам омада, интизори дастури оѓози амалиёти 
низомї аз сўйи шоњ Аббос буданд. 

Љиддитар аз ин барои сарнавишти давлати Абдуллоњхони 
Шайбонї шиддат ёфтани буњрони дохилии кишвар буд, ки он 
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пеш аз њама, иборат аз мухолифат миёни Абдуллоњхони 
куњансол, аммо ќудрати идориро дар даст дошта ва писари 
худхоњи ў Абдулмуъмин буд. Искандари Муншї њокими Њирот 
Мирбобои Кўкалтошро сабаби мухолифатњои Абдуллоњхон ва 
Абдулмуъмин медонад. Мирбобои Кўкалтош њар доим падарро 
бар зидди писар мешўронид. Ба сабаби ин фитнаангезињои 
Мирбобои Кўкалтош буд, ки бањори 1597 Абдуллоњхон ба њама 
њокимони Хуросон амр дод, ки њељ кадоме аз фармоиш ва ё 
дастуроти Абдулмуъминро иљро нанамоянд. Ин мухолифат дар 
тирамоњи соли 1597 ба љанги ошкоро миёни Абдуллоњхон ва 
Абдулмуъмин мубаддал гашт. Ин њодиса ба њолати рўњии 
Абдуллоњхон таъсиргузор шуда, ўро мубталои беморї гардонид. 
Абдулмуъмин ба Балх боз гашт ва барои юриши нав ба 
Мовароуннањр омодагї медид. 

8 феврали соли 1598 Абдуллоњхони Шайбонї вафот кард 
ва аз худ давлатеро дар њоли буњрон ва аз њам пошидан ба мерос 
монд. Баъд аз марги Абдуллоњхон Абдулмуъмин бе монеа тахти 
Бухороро гирифт ва онњоеро, ки дар рикоби падараш бар зидди 
ў буданд, якоякро аз дами теѓ гузаронид. Балвое чанд дар 
кишварашро фурў нишонд ва сипоње азим гирди њам овард ва 
азми юриши Хуросон кард. Аммо дар роњи Зомин (наздикии 
Ўротеппа) љонибдорони падараш бо сарварии Абдусамадбий, ки 
дар ин юриш њамроњаш буданд, ќасд ба љонаш карданд ва ўро 27 
июни 1598 ба њалокат расониданд. Њамин тариќ, бо марги 
Абдулмуъмин ашрофи кўчии Шайбонї ва намояндагони 
рўњонии суннии Мовароуннањр ба ду дастаи бо њам душман 
таќсим шуданд, ки яке дар Бухоро ва дигаре дар Балх фаъолият 
намуда, њар кадоме аз ин гурўњ намояндаи худро барои тахти 
хонї номзад мекарданд. 

Дар чунин фазои нобасомон, ки миёни хонњои шайбонї 
дар Мовароуннањру Хуросон вуљуд дошт, хоњарзодаи 
Абдуллоњхон – Динмуњаммад, ки аз љониби падарї ба табори 
Аштархониён мепайваст, мубориза барои Њиротро оѓоз кард. 

Нифоќу фитна дар Мовароуннањр боис шуд, ки сипоњиёни 
шайбонї, ки дар шањрњои Хуросони Ѓарбї буданд, худсарона он 
минтаќањоро тарк гўянд ва рў ба љониби шарќ, ба 
Мовароуннањр биёваранд. Лашкари дар Машњад будаи 
Шайбониён зери сарварии њокими Хуросони Ѓарбї 
Абдулмуњаммад баъди чанде дудилагї аз тариќи Сарахс ба 
Мовароуннањр баргашт. 

Динмуњаммад кўшише кард музокиротро бо Сафавиён бо 
шароити дигар аз сар бигирад, то Хуросонро њифз намояд. Ў ба 
шоњ Аббос пешнињод кард, ки Машњад зери њукумати Сафавиён 
бошад ва Њироту вилояти он марбут ба Шайбониён. Аммо ин 
бор шоњ Аббос аслан гўши шунид надошт ва ин пешнињодро рад 
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намуд. Динмуњаммад чорае дигар ба љуз мубориза барои Њирот 
надошт. 

10 августи 1598 дар наздикии рустои Пули Солор, дар 24 
километрии шарќи Њирот охирин набард дар љанги садсола 
миёни Сафавиён ва Шайбониён барои Хуросон рух дод. 15 њазор 
сипоњии Динмуњаммад дар мубориза бар зидди Сафавиён зери 
сарварии Фарњодхон саф оростанд. Љолиб ин буд, ки ин 
лашкари аз њар нигоњ ќавии Сафавиён дар соати аввали 
мубориза аз љониби сипоњи Динмуњаммадхон комилан торумор 
гардид. Аммо оташи 6 њазор туфангчии Сафавиён, ки аз љониби 
шоњ Аббос таъсис ёфта буд, саранљоми љангро мушаххас сохт. 
Тамоми лашкари Шайбониён дар майдони набард кушта шуда, 
Динмуњаммад бо бардоштани захм аз набардгоњ фирор намуд, 
аммо дар роњи Мовароуннањр вафот кард. Хуросон ба њукумати 
Сафавиён пайваст гардид. 

Сабабњои муносибатњои тўлонии душманонаи Шайбониён 
бо Сафавиён дар садаи XVI илова бар таассуботи шадиди 
мазњабї, пеш аз њама, дар он хулоса мешавад, ки барќарории 
фармонравоии Сафавиён бар Хуросон барои њокимони 
Мовароуннањр на танњо роњи тиљоратро ба ѓарб, ба соњилњои 
бањри Миёназамин мебаст, инчунин бо интихоби шањри Њирот 
чун пойтахти Сафавиён дар Хуросон, ки аз маркази муњимми 
транзитии тиљорат дар Мовароуннањри садаи XV мањсуб 
мегашт, дигар роњњои бурунрафти тиљоратї ба љануб, ба љониби 
Њиндро низ баста сохт. Бинобар ин сабаб тољирони бузурги 
мовароуннањрї, ки бо тиљорати байналмилалї иртибот 
доштанд, Шайбониёнро дар мубориза бар зидди Сафавиён 
барои ишѓоли Хуросон фаъолона љонибдорї мекарданд. 
Иловатан, рўњониёни ањли суннати Мовароуннањр бо эъломи 
ѓазавот бар зидди Сафавиёни дар мазњаби шиа буда, ки асоси он 
ба даст овардани мулкњои ободу њосилхези Хуросон буд, 
ўзбекони кўчии Дашти Ќипчоќи њоким дар Мовароуннањрро бар 
зидди Сафавиён мешўрониданд. 

Баъди марги Абдулмуъмин тамоми ќаламрави 
Мовароуннањр дучори нооромињо ва љангњои дохилї гардид. 
Дар вилоятњои Мовароуннањр хонњои гуногун ба сари њокимият 
омаданд. Дар Бухоро Пирмуњаммади II ва дар Балх Абдуламин 
хони Шайбониён эълон шуданд. Бо истифода аз ин вазъи 
нобасомони Мовароуннањр хони ќазоќ Таваккал ба ин сарзамин 
њуљум карда, Ахсикат, Андиљон, Тошканд, Самарќанд ва 
Миёнколро ишѓол карда, ба бародари худ Ишим султон дода, ба 
љониби Бухоро лашкар кашид. Аммо дар љанге, ки дар наздикии 
Бухоро рух дод, Таваккал аз Пирмуњаммад шикаст хўрд ва ба 
тарафи Самарќанд аќибнишинї кард. Дар ин муддат аз Њирот 
ба назди Пирмуњаммад бародари Динмуњаммад – Боќї султон 
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омад ва дар муборизањо миёни лашкари Пирмуњаммад ва 
ќазоќњо иштирок карда, дар моњи август-сентябри 1598 
ќазоќњоро бо сарварии Таваккал шикаст дод. Таваккал бо 
бардоштани захм ба тарафи Тошканд аќибнишинї карда, баъди 
чанде вафот намуд. Ба поси хидмат дар мубориза бар зидди 
ќазоќњо Пирмуњаммад Боќї султонро њокими Самарќанд 
таъйин кард. Аммо бо гузашти замон Боќї султон худро 
лоиќтар аз Пирмуњаммад дар тахти Бухоро дониста, бар зидди 
Пирмуњаммад мухолифатњоро сар кард. Пирмуњаммад барои 
сарнагун кардани Боќї султон лашкар љамъ намуд ва аз њокими 
Балх Абдуламин низ имдод хост. Њокими Балх ба мадади 
Пирмуњаммад 10 њазор сарбозро фиристод. Пирмуњаммад бо 
лашкари љамъомада ба љониби Самарќанд њуљум кард. Аммо 
дар ин мубориза лашкари Пирмуњаммад шикаст хўрд ва худаш 
ба ќатл расид. Дар моњи августи соли 1599 Боќї султон ба тахт 
нишаст ва бо њамин давлати Шайбониён завол ёфта, сулолаи нав 
– Аштархониён ба сари њокимият омад. 

 
Сарчашма: 

Мирсаид Шариф Роќими Самарќандї дар бораи суиќасди 
Абдулмуъмин ба падараш менависад: «Рўзе аз рўйи хаёлоти хом ва 
тадбироти нофарљом (Абдулмуъмин) аз вилояти Балх бо таваљљуњ аз 
њарчи тамомтар равон гардида, ки волиди худро дастгир гардонад. Дар 
он замон Абдуллоњхон дар чўли вилояти Ќаршї шикор мекарда ва 
Шоњмуњаммад элчиён, ки аз умарои муътабари Абдулмуъминхон буда 
арза ба пояи сарири аъло ирсол дошта, ки воќеа бад-ин минвол аст, 
њозир хоњанд буд. Чун ин мазмун ба истимоъ анљомид, хони мазкур аз 
рўйи изтирор бар худ ќарор дода, ба љониби вилояти Бухоро муовадат 
намуда». 

Мирсаид Шариф Роќими Самарќандї. Таърихи Роќим. Ба 
кўшиши доктор Манучењри Ситуда. Тењрон, 1380 ш. сањ.170. 

 
Рўњонии ањли суннат Фазлуллоњ Рўзбењони Хунљї, ки аз таъќиби 

Сафавиён аз Исфањон ба Бухоро фирор карда буд, дар мубориза бар 
зидди Сафавиён чунин фатво медињад: «Фатњи тоифаи ќизилбурук 
(Сафавиён) ва душманї бо эшон ва муќотала бо мардуми савби эшон 
бисёр фозилтар аз ѓазо бо куффори афранљ, ки њељ тараддуд дар куфри 
эшон нест, чи љойи ќазоќ, ки калимаи шањодате дуруст дар миёни эшон 
њаст ва иттифоќи уламои Рум ва Њарамайн аст бо ин фаќир дар он ки 
фатво додам, ки тоифаи кулоњсурх бадтар аз куффори афранљанд ва 
муќотала бо эшон афзал аз муљоњада бо куффори авранљ…» 

Фазлуллоњ ибни Рўзбењони Хунљї. Мењмонномаи Бухоро. Бо 
эњтимоми доктор Манучењри Ситуда. Тењрон, 1341 њ.ш, сањ.44 – 45. 

 
Искандарбеки Туркмон дар бораи њуљуми Абдулмуъмин дар 

моњи марти соли 1589 ба Машњад ва ќатлу ѓорати ин шањр менависад: 
«Абдулмуъминхон ва Динмуњаммад султон машњур ба Ятим султон бо 
љамъе аз бањодурони номї ба шањр даромада, ба сањни остона (-и 
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Имом Ризо) даромаданд. Ѓозиёни ќизилбошия (Сафавиён) сина сипари 
бало сохта, дил аз љони ширин бар гирифта, мардона мекўшиданд ва 
як-як аз љоми бало шарбати шањодат менўшиданд ва ба теѓи хунрези 
мухолифон дар сањни остонаи муќаддас куштањо бар зери якдигар 
афтода… Ўзбекия чун аз арбоби љалодат пардохтанд, даст ба хуни 
сулањо (порсоён) ва уламову содот (сайидњо) ёзиданд…Ўзбекияро ба 
андаруни равзаи мутабаррика фиристода, як-як аз бечорагони 
мазлумро аз доруссаёда ва дорулњифозу масљиди љомеъ берун кашида, 
ба дараљаи шањодат мерасониданд… Аз сањњењулќавле истимоъ 
(шунидан) рафт, ки Мирмуњаммад Њусайн машњур ба Мир Болоисар, 
ки аз содоти Машњади муќаддас ва дар салоњу таќвї ва ибодат дараљаи 
олї дошт ва њамеша ба намозу тоат ва тиловат ќиём намуда, камтар аз 
он маќоми шариф њаракат кардї. Дар он рўзи њавлнок… ба тиловат 
машѓул буд. Яке аз ўзбекони худобехабар даст дар камари ў зада, 
берун мекашад. Мири бечора аз њавли љон ва кашокаши изтироб даст 
ба панљараи зарињ (даври ќабр)-и муборак зада, мањкам гирифт. 
Ўзбеки дигар шамшере андохта, ќатъи яд (даст)-и ў намуд ва дасташ 
дар мањаљар (гирдогирди њарам) монда, ўро берун кашида, пора-пора 
карданд…» 

Искандарбеки Туркмон. Таърихи оламорои Аббосї. љилди аввал 
ва ниме аз љилди дуюм. Зери назари Эраљи Афшор. Тењрон, 1387њ.ш., 
сањ.412 –413. 

 
Дар бораи суиќасд ба љони Абдулмуъмин Искандарбеки 

Туркмон чунин менависад: «Абдулмуъминхон чун дар амри салтанат 
истиќлол ёфт, баъзе авќот (ваќтњо) бо умарои Абдуллоњхон 
мухотиботи итобомез намуда, суханони кинояомез мегуфт. Љамъе, ки 
гумони адоват (душмани)-и ў ба худ доштанд, ба фикри худ афтода, 
гумон бурданд, ки чун ў ба Балх мерасад, нисбат ба эшон макнуни 
хотири худро (он чи дар фикр пинњон дорад) ба феъл (амал) хоњад 
овард… 

Абдулмуъминхон ба љињати иштидод (шиддат)-и гармии њаво 
шаб кўч мекард… Шабе аз шабњо, ки аз пањлуи дење мегузаштанд, 
Абдулсамад бањодур ва Муњаммадќулї бањодур ба девори басти он дењ 
даромада, дар канори роњ паси девор нишаста, камонњо бар сари чанг 
оварда, интизори вуруди ў доштанд. Баъд аз он ки мардуме, ки аз пеш 
мераванд, гузаштанд, Абдулмуъминхон бо чанд нафаре, ки њамроњ 
буданд, чун ба мањозии камингоњ расиданд, њар ду дар рўшноии 
машъал шаст кушоданд. Аз ќазои илоњї тири њар ду бар њадафи маќсуд 
расида, хато нашуд. Ў аз асп ѓалтида, эшон бо шамшерњои охта ба сари 
ў расиданд. Машъалдорон машъалро рехта, гурехтанд.. ва эшон 
филфавр сари ўро људо карда… савор шуда, рў ба Бухоро оварданд». 

Искандарбеки Туркмон. Таърихи оламорои Аббосї. љилди аввал 
ва ниме аз љилди дуюм. Зери назари Эраљи Афшор. Тењрон, 1387њ.ш., 
сањ.556. 
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Санањои муњим: 
1521 (25 май), 1524, 1527–ба Хуросон њуљум кардани 
Убайдуллоњхон 
1530 – вафоти Кучкунчихони Шайбонї 
1530 – 1533 – солњои њукмронии Музаффаруддин Абўсаид 
1533 – 1539 – солњои њукмронии Убайдуллоњхони Шайбонї 
1540 – ба љониби Бухоро лашкар кашидани Бароќхон 
1557– ишѓоли Бухоро аз тарафи Абдуллоњхони Шайбонї 
1561– хони Шайбониён интихоб шудани Искандархон 
1574 (29 июн) ишѓоли Њисор аз тарафи Абдулоњхон 
1583 – хони Шайбониён интихоб шудани Абдуллоњхони II 
1584 (1 июл) – ишѓоли ќалъаи Кўлоб ва ќатли оми мардум аз 
тарафи Абдуллоњхон 
1593–гузаштани ќисмати зиёди Хуросон зери фармони њукумати 
Абдуллоњхони Шайбонї 
1598 (8 феврал) – вафоти Абдуллоњхони II 
1598 (27 июн) – кушта шудани Абдулмуъминхон 
1598 (10 август) – љанг миёни Шайбониён ва Сафавиён дар 
наздикии Пули Солор, ки ба шикасти Шайбониён аљомид  
 
 

Савол ва супориш: 
1) Марњалаи аввали таърихи сиёсии њукумати Шайбониён аз кай 
оѓоз мешавад? 2) Марз дар миёни Мовароуннањр ва Эрон аз 
тарафи кї баста шуд? 3) Марњалаи дуюми таърихи сиёсии 
Шайбониён аз кадом таърих оѓоз мешавад? 4) Дар бораи 
буњрони сиёсие, ки дар Мовароуннањр солњои чилуми асри XVI 
ба вуљуд омад, тавзењ дињед. 5) Аз чї замоне марњалаи сеюми 
таърихи сиёсии Шайбониён оѓоз мешавад? 6) Дар бораи 
юришњои Абдуллоњхон ба Хуросон маълумот дињед. 7) 
Сабабњои ихтилофи Абдуллоњхон ва писараш Абдулмуъминро 
муайян кунед. 8) Сабабњои заволи давлати Шайбониёнро баён 
созед. 



 

140 

МАВЗЎИ VIII 
 

ВАЗЪИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДЇ ДАР АСРИ XVI 
 

§ 21. КИШОВАРЗЇ. ШАКЛЊОИ ЗАМИНДОРЇ 
 

Тохтутози истилогаронаи Шайбонихон ва њуљумњои 
ѓоратгаронаи ворисони ў ба Мовароуннањру Хуросон, љангњои 
дохилї, фитнаангезињои њокимони вилоятњо ва љангњои тўлонї 
миёни Шайбониён ва Сафавиён барои Хуросон дар асри XVI 
боиси расидани офатњои зиёде ба мардум, њалокати одамон ва 
харобии бе њадду њисоби ин сарзаминњо гашта буд. Масалан, 
њангоми таљовузи Шайбонихон ба минтаќањои кўњистонии 
Мовароуннањр ва шимоли Хуросон лашкари Шайбониён дорої 
ва сарвати зиёдеро ба даст овард. Дар ин юриш 50 њазор нафар 
асир афтода, ба ѓуломї бурда шуд. Шайбонихон 10 њазор сар 
гўсфанд, 50 њазор сар асп, сангњои ќиматбањо, тилло, марворид 
ва дигар навъи дороињои мардумро ба ѓорат бурд. Чунин вазъи 
ногувор ба њаёти иљтимої ва иќтисодии Мовароуннањру 
Хуросон таъсири нињоят манфї мерасонид. 

Љангњои бардавоми дохилии Шайбониён бо худ харобии 
низоми обёрї ва заминњои корам, дуздї ва ѓорат, боло рафтани 
андоз аз замин ва дигар андозњоро њамроњ дошт. Ин низоъњои 
дохилї ба пойин омадани сатњи кишоварзию обёрї дар тамоми 
минтаќањои њосилхези Мовароуннањр сабабгор шуд. Ба 
ќабилањои ўзбек, ки дар њайати лашкари Шайбониён 
Мовароуннањрро забт карда буданд, тамаддуни кишоварзї 
бегона буд, бинобар ин бо ишѓоли ин мамлакат фаъолиятњои 
иќтисодї ба маротиб кам шуда, воњањои њосилхези он бе одам 
монданд. 

Шайбонихон, ки бо ќабилањои зиёд аз дашти Ќипчоќ ба 
Мовароуннањр таљовуз карда буд, ба подоши љангњо ва 
ѓоратгарињои онњо мебоист ин ќабилањоро дар минтаќањои нав 
љойгузин намояд. Табиист, ки њар ќабилаи таљовузгар мехост 
ќаламрави ободтарро дар ихтиёр дошта бошад ва дар зимн 
манфиатњои мардуми мањаллї – тољиконро ба инобат нагирад. 
Сањронавардони ѓолиб дар Мовароуннањр, дар шањри Тошканд 
ва вилояти он, дар Бухоро, Самарќанд ва ноњияњои атрофи он, 
дар водии Фарѓона ва Зарафшон, дар ноњияњои Ќашќадарё ва 
Сурхондарё сукунат ихтиёр карданд. Теъдоди зиёде аз ин 
сањронавардон ба соњили чапи Омударё (ќаламрави имрўзаи 
шимоли Афѓонистон) низ гузаштанд.  

Ќабилањои сањронаварди шайбонї бо анъанањои 
ќабилавию авлодї ва низоми иќтисодии хоси худ дар 
Мовароуннањр бо мардуми кишоварз ва аз нигоњи муносибатњои 
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иљтимоию иќтисодї пешрафта дучор шуданд. Ин сањронавардон 
заминњои ишѓолкардаи зироатиро ба чарогоњ табдил доданд. 
Табиист, ки ин раванд бо зўрї ва фишор берун кардани мардуми 
кишоварзи муќимї аз заминњо ва чарогоњњои онњо, инчунин, 
ѓасби рама ва галањои онњо њамроњ буд. 

Дар натиљаи таъќибу фишори ќабилањои шайбонї дар 
Мовароуннањр ќисми зиёди сокинони муќимии он – тољикон, ки 
њазорсолањо дар ин сарзамин зиндагї мекарданд, шањрњо ва 
водињои њосилхезро тарк гуфта, ба љониби шарќ, ба ќисмати 
кўњистонї муњољират карданд. Ин муњољират дар тўли солњои 
њокимияти Шайбониён дар ин сарзамин идома ёфт. 

Табаќабандии синфї дар љомеа шиддат ёфта, кишоварзон 
ва косибони истисморшуда дар муќобили заминдорони калон – 
хонњо, ашрофон ва рўњониён, ки дар хидмати онњо буданд, 
ќарор мегирифтанд. Кишоварзоне, ки дар заминњои давлатї ва 
шахсї кор мекарданд, андозњо ва молиёти зиёде месупориданд, 
ки дар натиља дар њолати ќарздорї монда, муфлис ва бебизоат 
мегаштанд. Мардум ба корњои иљборї, мисли сохтани ќасрњо, 
низоми обёрї, кушодани роњњо ва сохтани кўпрукњо љалб 
мешуданд. 

Даромади солиёнаи феодалї омехта ва иборат аз натуралї 
(иќтисодиёте, ки мањсулоти худро фаќат барои сарфи худ тавлид 
мекунад), кор дар ивази музд ва пулї буд. Дар замина вазъи 
кишоварзони сањмкор, ки дар замини заминдор барои як ќисме 
аз зироат кор мекарданд, хеле вазнин мегардид. 

Њамаи ин дар якљоягї ба зиндагии мардумони зањматкаши 
шањрњо ва дењањо таъсири њалокатбор дошта, ба иќтисоди 
кишвар зарари зиёд меовард. 

Кишоварзї. Дар асри XVI асоси иќтисодро зироаткорї ва 
заминдорї ташкил медод. Замин бештар дар дасти давлат буд. 
Хон ё султон ба касе, ки мехост заминро инъом мекард. Бештари 
заминдорон аъзои сершумори хонадони Шайбониён буданд. 

Дар Мовароуннањри асри XVI чунин навъи заминњо 
мављуд буданд: заминњои давлатї, ки бо номи мамлукаи 
подшоњї ё султонї зикр мегардиданд ва заминњои хусусї, ки 
милки њурри холис, милки ушрї ва милкї номида мешуданд. 
Мамлукаи подшоњї ва ё заминњои давлатї зери назари вазорати 
молї, ки девони молї номида мешуд, ќарор дошт. Дар асри XVI, 
дар замони њукмронии Шайбониён заминњои подшоњї аз тарафи 
аъзои хонадони хонї ва ашрофи ќабилањои ўзбек идора 
мегардид. Ин заминњо аз љониби кишоварзони сањмкор бо 
шароити додани хирољ ба хазина кишт мешуданд. Даромад аз 
заминњои давлатї миёни њокимони шайбонї дар шакли маош, 
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кумаки молї ва туњфа таќсим шуда, давлат метавонист заминњои 
подшоњиро фурўшад ва ё инъом кунад. Дар ин сурат чунин 
заминњо ба навъи дигари он дохил мегардиданд. 

Заминњое, ки ба хон тааллуќ доштанд, милки хос ва ё 
амлоки хос номида мешуданд Ин навъ заминњо аз майдонњои 
њосилхез, чаргоњњои пуралаф ва мамнўъгоњњое иборат буданд, 
ки вазъи ба худ хос дошта, даромади онњо танњо ба харљи 
шахсии хон истифода мегардид. 

Заминњои хусусї, ки бо номи милк ёд мешуданд ба се навъ 
људо мешуданд: 

1. Милки њурри холис. Соњибони чунин милкњо аз 
пардохти андози давлатї озод буда, њамаи даромад дар дасти 
соњиби замин буд. Ин навъи заминњо дар асри XVI хеле кам ба 
назар мерасид. 

2. Милки ушрї. Чунин навъи истифодабарї аз замин буд, 
ки аз дањ як њиссаи оидоти он ба фоидаи давлат ва ќисми 
боќимондааш ба нафъи соњиби замин истифода мешуд. 

3. Милкї. Ин навъи замин ба истењсолкунандањо– 
дењќонон, косибон ва рўњониёни камбизоат марбут буд, ки худи 
онњо дар ин заминњо кор карда, њосил мегирифтанд. Вазъи 
дењќонони соњибмилк назар ба дењќонони иљоракор бењтар буд. 
Инчунин, онњо назар ба ќисмати боќимондаи корандагони 
замин як дараља имтиёзњо доштанд. Масалан, ба давлат камтар 
хирољ месупорданд.  

Суюрѓол. Дар асрњои миёна намояндагони ашроф, ки ба 
вазифањои баланди давлатї таъйин мегардиданд, ба хотири 
љонибдори њамеша будан ба давлат аз тарафи хон вилоятњо ва 
минтаќањоеро ба инъом мегирифтанд. Чунин мулкњои 
инъомшуда дар асри XVI-ро суюрѓол меномиданд. Суюрѓол аз 
падар ба писар ба мерос мерасид. Соњибони суюрѓол 
метавонистанд дар навбати худ як ќисми мулки давлатиашонро 
ба аъёну ашроф таќсим кунанд. 

Заминњои ваќф. Ваќф милкест, ки аз тарафи касе барои 
масљид, мадраса, мазорњо ва умуман, ба муассисоти динї дода 
мешавад, ба шарте, ки аз даромади он фоида гирифта шаваду ха-
ридуфурўш нашавад. Аз њисоби даромади замини ваќф пулу 
роњњо сохта ё таъмир карда мешуданд. Милкњои ваќф чунин 
навъњо доранд: 

Ваќфи холис. Ваќфест, ки даромади он пурра ба соњиби 
ваќф дода мешуд. 

Ваќфи дањяк. Ваќфест, ки даромади он ба мударрисон, 
толибилмон, њољињо, мутаваллиён, љорўбкашон ба андозаи 
дањяк таќсим мегардид. 

Ваќфи авлодї. Ваќфест, ки сайидњо, хољагон, эшонњо, 
тўрањо ва њокимону амирон ва табори онњо барои рафъи эњтиёљи 
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мазорњо, масљидњо, хонаќоњу ќорихонањо, тањоратхонањо ва 
ѓайра људо мекарданд. Тибќи ин ваќфнома ваќфкунанда масъули 
харљу дахли амволи ваќф буд ва ин масъулият аз насл ба насл ба 
мерос мерасид.  

Афзорњои кории дењќонон асосан, сипор, дос, каланду бел 
буд. Бо њамин афзорњои одї дењќонон гандуму љав, љуворї, 
арзан, шолї, мошу нахўд ва дигар зироат рўёнида, заминро 
обёрї намуда, дар боѓњои атрофи шањрњо ва дењот себ, нок, 
зардолу, чормаѓз ва олу парвариш мекарданд. Яке аз соњањои 
сердаромад истењсоли ѓўза (пахта) ва кирмакпарварї буд. 
Матоъњои абрешимии косибони Мовароуннањр ба давлатњои 
њамсоя ба фурўш мерафт. Мањсулоти полезї, кишти харбузаву 
тарбуз, сабзиву пиёз яке аз соњањои маъмул ва муфиди хољагии 
дењќонї буд. 

Аксар дењќонон замини кам доштанд, вале заминдороне 
низ буданд, ки замини кишташон дар њудуди якчанд ноњия ё 
вилоят љойгир буд. Яке аз заминдорони маъруфи он давр 
Хољагони Љўйборї буданд, ки на танњо дар њаёти иљтимої, 
балки дар низоми сиёсии Шайбониён низ нуфузи зиёд доштанд. 

Навъњои андоз. Барои истифодаи замин дењќонон ба 
давлат андоз месупориданд, ки онро мол ва ё хирољ меномиданд. 
Ин андоз вобаста ба сифати замин, макони љойгиршавии он, 
наздикї ба бозор ва иродаи њоким аз се як то панљ як њиссаи 
њосил муайян карда мешуд. Дар баробари андози мол ва хирољ 
инчунин, истилоњи «молу ѓаллот» ва «молу љињот» низ дучор 
мешавад. Зери мафњуми «молу ѓаллот» андозе, ки бо њосил дода 
мешуд ва зери маънии «молу љињот» андозе, ки бо пул пардохт 
мегардид, дар назар буд. Дар ин аср аз 30 то 40 дарсади 
даромади дењќон сарфи андози молу љињот мешуд. Аз боѓњо ва 
токзорњо танобона мегирифтанд. Дар асри XVI ин навъи андоз 
бо маблаѓи наќд ситонида мешуд.  

Аз тиљорат ва косибон андоз бо номи «тамѓа» ва «бољ» 
гирифта, инчунин, дар ин аср навъњои дигари андоз чун 
аворизот ва таѓор мављуд буд, ки дар њолатњои фавќулода, 
бахусус, њангоми љанг аз мардум љамъоварї мегардид. 

Мансабдорон дар мањалњо аз давлат маош 
намегирифтанд. Ањолї вазифадор буд андозњоеро бо номи 
муњосилона, мирњазора зобитона, мушрифона ва кутволї 
супорад. Маблаѓи супорида аз ин навъ андозњо барои маоши 
мансабдорони мањалњо харљ мешуд. 

 
Сарчашма: 

Рўзбењони Исфањонї дар бораи чї гуна заминњои мардуми 
муќимиро, ки рањо карда, ба дигар љойњо фирор намуда буданд, ѓасб 
кардани Шайбонихон менависад: «Баъд аз истиќрор дар он мањфили 
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арљманд (дар Кони Гил – наздикии Самарќанд) ба тариќи истифто 
(фатво хостан) аз њоли баъзе амлоки хиттаи Самарќанд, ки соњибони 
он амлок маќомро холї гузошта, рў ба љониби дигар билод 
барафроштаанд ва фурўѓи ватанро боир (вайрон) сохта, тухм дар дигар 
билод кошта, суол фармуданд ва истифсор (пурсиш) намуданд, ки 
љамъе аз мардумонро дар ин билод амлок аст, ки солњо дар тањти 
тасарруфи эшон буда, биломузоњамати (нороњат кардани) музоњиме 
(ташвишдињандае) ва мамониати монеъе њоло зиёдат аз сї сол бошад, 
ки он амлокро боир (замине, ки дар он зироат накунанд) ва муаттал 
(бекор) гузошта ва касе дар ин вилоят нест, ки аз ќабли эшон он 
амлокро мазрўъ дорад (кишт кунад) ва дар атрофу акноф (сўй)-и он 
тухме корад, то њам мамлакат аз самти иморат (ободонї) рўй дар 
вайронї ва тааттул (бекорї) нанињад ва њам амволи девон ќоим гардад 
ва он амлок њоло њукми боироти ќадима гирифта ва дар њукми мавот 
(мурда) аст. Агар касе ба эњёи он ќиём намояд, чунон бошад, ки 
мавотро эњё карда. Оё ин амлок, ки њоли ў чунин бошад, баъд аз 
таъмир (обод кардан) мулки он кас гардад, ки ба иморати ў иќдом 
намуда, ба иќомат вазоифи таъмири онро аз мартабаи боирият 
(вайронї) ба мартабаи иморат (ободї) расонида ё на? 

Аз њуззори он мањфил яке ифтихорулфузало Мавлоно 
Абдулѓаффор ќозии Балх буд. Дар љавоб гуфт: Њукм ба бутлон 
(ботилшавї) ба милкияти собиќ кардан душвор аст… агар эъроз 
(рўгардонанда)-и молик аз он милк маълум бошад. Њукми ибоњат 
(њалол донистан)-и зироат дар он сарзамин бар соне ки таъмири арз 
(замин) карда тавон намуд. 

Фазлуллоњ ибни Рўзбењони Хунљї. Мењмонномаи Бухоро. Бо 
эњтимоми Манучењри Сутуда.Тењрон, 1384 њ.ш, сањ.295. 

 
Зайниддин Мањмуди Восифї дар бораи ќањтие, ки бар асари 

ѓорату тохтутозњои Шайбониён мардуми Самарќанд дар зимистони 
1512 ба он дучор шуда буданд, менависад: «Дар ин сол гаронї ва ќањтї 
дар Самарќанд ба мартабае буд, ки халќ ба љуз ќурси моњу хур 
(хуршед) бар моида (гирд)-и фалаки мустадир (мудаввар) надидї ва 
гуруснагони фаќир шабњо аз хирмани Парвин ба хаёл хўша чидї. 

Гуруснашикам бар намад дўхт чашм, 
Ки њамсояи гўшт будаст пашм. 
Зайниддин Мањмуди Восифї. Бадоеъ-ул-ваќоеъ. Љилди 1. Тењрон, 

1349 њ.ш., сањ.65. 
 

Савол ва супориш: 
1) Ишѓоли Мовароуннањр аз тарафи Шайбониён ва љангњои дохилии 
онњо ба чї сабаб шуд? 2) Чаро дар асри XVI тољикон аз шањрњо ба 
манотиќи кўњистон муњољират карданд? 3) Вазъи кишоварзї дар чї 
њолат ќарор дошт? 4) Навъњои заминдориро муайян созед. 5) Аз 
мардум кадом навъи андозњо ситонида мешуд?  

 



 

145 

§ 22. ВАЗЪИ ЊУНАРМАНДЇ. САВДОИ ДОХИЛЇ  
ВА ХОРИЉЇ 

  
Дар дањаи аввали садаи XVI таљовузи Шайбониён ба 

рушди њунармандї монеъ шуд. Лашкаркашї ва тохтутози 
бешумори ўзбекони шайбонї бахусус, ба Хуросон барои ањолии 
њунарманд бисёр гарон омад. Љангњои байнихудї, ки ќариб ним 
аср давом кард, ањволи мардуми њунарманд ва кишоварзро 
нињоят табоњ сохт. Заминњои кишт поймол, шањрњо торољ ва 
бољу хирољ зиёд шуданд. Аммо оњиста-оњиста истењсоли 
њунармандї ва сифати мањсулоти он дар давоми асри XVI ба 
њолати пешинаи худ баргашт.  

Шањрњо дар њаёти сиёсї, иќтисодї ва фарњангии мамлакат 
наќши калон бозидаанд. Шањрњои маъруфи ин давр Самарќанд, 
Бухоро, Тошканд, Андиљон, Хуљанд, Ўротеппа, Ахсикат, 
Марѓелон, Њисор ва ѓайра буданд. Њунармандон асосан, дар 
шањрњо зиндагї мекарданд. Касбњои маъруф дар шањрњои ин 
замон иборат аз рехтагарї, силоњсозї, сангтарошї, шишасозї, 
заргарї, коѓазагарї, бофандагї, кордгарї, кулолї, оњангарї, 
бинокорї, дўзандагї ва ѓайра буданд. 

Њунармандони шањр ба коркарди мањсулот аз филиз, 
сангњои ќиматбањо, сохтани олоти мењнат, силоњ, ороишоти 
заргарї, маснуот аз чўб, чарм, матоъњои абрешимї ва пашмї, 
зарфњо аз гил ва шиша, васоили хона машѓул мегаштанд. 

Сарчашмањои таърихї аз мављуд будани њунари чўянгарї 
дар чањоряки асри XVI дар вилояти Тошканд ва Самарќанд ва 
истифодаи чўян барои сохтани дегњоро хабар медињанд. Дар ин 
давр аз биринљї ва мис сохтани зарфњои филизї густариш ёфта 
буд. 

Истењсоли маснуоти бофандагї, ки аз њунарњои ќадимии 
мардуми Мовароуннањру Хуросон ба њисоб мерафт, низ аз 
равнаќ намонд. Матоъњои абрешимї, нимаабрешимї, пахтагї 
ва коѓазии Мовароуннањр бо сифати баланди худ фарќ 
мекарданд. Њунармандон на танњо матоъњои мухталиф истењсол 
мекарданд, балки ба дўхтани либосњо ва коркарди пўсту чарм 
низ шуѓл доштад. Баъзе шањрњо ва дењањо ба истењсоли матоъњо 
аз пахта, абрешим ва пашм махсус гардонида шуда буданд. Дар 
асри XVI матои абрешимии Бухоро на танњо дар Мовароуннањр, 
балки дар бозорњои Русия низ маъруф гашта буд. 

Дар миёни дигар њунарњо истењсоли силоњ љойи муњимро 
ишѓол мекард. Њунармандон шамшер, корд, сипар, љавшан, 
зирењ, кулоњ ва ѓайра месохтанд, ки берун аз кишвар низ 
харидорони зиёд доштанд. Дар ин давра дар Мовароуннањр 
истифодаи силоњи оташфишон густариш ёфт, аммо ба ин нигоњ 
накарда њунармандони Бухоро ба тавлиди камонѓулак идома 
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доданд. Дар миёни шањрњои Мовароуннањр Самарќанд дар 
истењсоли силоњњои мухталиф пешсаф буд. 

Ба иртиботи идома ёфтани бинокорї њунари њаккокї, яъне 
коркарди санг ва кандакорї дар болои чўбу гач низ аз њунарњои 
маъруфи он замон ба њисоб мерафт. 

Мављуд будани теъдоди зиёди устохонањои коѓазгарї дар 
ин давр далел бар идома ва рушд ёфтани њунари коѓазгарї 
мебошад. Њунари коѓазгарони Самарќанд маъруфу машњури 
мамлакатњои дигар гашта, махсусан, коѓази «мириброњимї», ки 
мањсули дасти коѓазрези маъруфи Самарќанд Мир Иброњим буд, 
дар бозорњои Мовароуннањру Хуросон камёб шуда буд. Ба љуз 
аз Самарќанд дар Бухоро, Њирот ва он шањрњое, ки дар он љо 
мадрасањо мављуд буданд, коѓаз истењсол мекарданд. 

Дар таърихи косибии мардуми Мовароуннањру Хуросон 
зиёда аз 100 њунар маълуму машњур аст. Њунармандон устохонаи 
худро доштанд. Косибоне буданд, ки дар устохонањои кироя кор 
мекарданд ва ба ивази корашон музд мегирифтанд. Дар баъзе 
шањрњо косибони як соњаи њунармандї дар гузаре ё мањаллањои 
алоњида истиќомат мекарданд. Аз њамин сабаб баъзе гузарњои 
шањрњо номи «Гузари Кордгарон», «Гузари Собунгарон», 
«Гузари Дегрезон», «Гузари Мехчагарон» ва амсоли инњоро 
гирифтааст. 

Дар асри XVI дар дасти нафарони алоњида теъдоди зиёди 
корхонањои тиљоратию њунармандї мутамарказ шуда буд. 
Бинобар ин неруи иќтисодї ва сиёсии намояндагони хонадони 
Шайбониён на танњо ба кишоварзї, чорводорї асос ёфта буд, 
балки он ба истисмори корхонањои тиљоратию њунармандї, 
мисли корвонсаройњо, бозорњо, дуконњо, устохонањои коѓазгарї 
ва рангуборгарї, осиёбњо, њаммомњо ва ѓайра низ хулоса мешуд. 

Коркарди маъданњои зеризаминї, истењсоли тилло, нуќра 
ва сангњои ќиматбањои конњои бузург дар ихтиёри хонадони 
њукуматгар ќарор дошт. Аз конњои хурдтари он њокимони 
мањаллї истифода мекарданд, ки як ќисме аз њисоби даромади 
онро ба хазинаи хонї, ки бо номи девони саркори хосса буд, 
месупориданд. Мувофиќи ахбори сарчашмањои таърихї зери 
замини ќаламрави густурдаи Мовароуннањр аз маъданњо ѓанї 
буд. Дар ин љо тилло, нуќра, ќалъагї, оњан, мис, олтингўгирд, 
сурб ва аз сангњои ќиматбањо лаъл, ёќут, лољвард, булўри кўњї 
ва фирўза истихрољ мекарданд.   

Савдо. Рушди њунармандї дар шањрњои Мовароуннањр 
боиси густариши муносибатњои тиљоратї ва савдо гардид. Дар 
асри XVI Мовароуннањр бо Њиндустон, Эрон, Чин, Туркия ва 
Русия муносибатњои тиљоратї ва дипломатї дошт. Мувофиќи 
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ахбори Љенкинсон, ки сафири Русия дар Бухоро буд, њар сол дар 
Бухоро њамоиши тољирон, ки бо корвонњои зиёде аз давлатњои 
њамсоя ба ин шањр меомаданд, доир мегашт. 

Аз Мовароуннањр ба дигар кишварњо асосан навъњои 
мухталифи матоъњо, мисли миткол, зандонї, коѓази самарќандї 
аз навъњои мириброњимї ва султонї, ќолинњо, зарфњои биринљї 
ва мисї, силоњ, асп ва меваи хушк барои тиљорат мебурданд. 

Дар асри XVI муносибатњои дипломатї бо Русия барќарор 
гардид. Ба Маскав сафирњо, заминдорон, сармоядорони 
мовароуннањрї рафтуомад мекарданд. Дар баробари иљрои 
супоришњои дипломатї онњо ба рушди савдо низ мадад 
мерасониданд. Сафирњо њамроњ бо корвонњои калон ба роњ 
баромада, ба Русия молњои гуногун бурда ва аз он љо низ молњои 
дар бозорњои Мовароуннањр ба фурўш мерафтаро харидорї 
карда, бармегаштанд. Ин сафирон на танњо намояндагї аз хон, 
балки аз номи њокимони вилоятњои Мовароуннањр низ 
мекарданд. Савдо барои њар ду тараф муфид буд, бинобар он 
ривољ меёфт. Дар ин аср барќарор гардидани робитаи 
тиљоратии Мовроуннањр бо Русия аз ањамияти зиёде бархурдор 
буд. Робитањои доимии Мовароуннањр бо Русия аз миёнањои 
асри XVI баъд аз њамроњшавии хонии Ќазон (1552) ва Сибир 
(1582) ба Русия равнаќи бештар ёфтанд. Навъњои гуногуни мол 
ба миќдори торафт зиёд аз Мовароуннањр ба Русия содир 
мешуд. Дар Русия матоъњои гуногуни пахтагин ва шоњивории 
Мовароуннањр шуњрат доштанд. Аз Русия ба ин сарзамин 
матоъњои пашмин, асбобњои филизї, силоњ ва дигар лавозимот 
ворид мекарданд. Маркази асосии тиљорат байни Мовароуннањр 
ва Русия ин Аштархон буд. Инчунин робитањои тиљоратї 
бештар бо шањрњои Сибир – Тоболск, Тюмен ва Тара барќарор 
буд. Барои шањрњои Сибир молњои Мовароуннањр нињоят њаётї 
буданд. Бинобар ин ба тољирони мовароуннањрї дар ин љо 
имтиёзњо дода мешуд ва тољирони Бухоро аз пардохти бољи 
гумрукї озод буданд. Баъзе тољирони Мовароуннањр молњои 
худро ба шањрњои Самара, Ќазон, Маскав ва њатто ба 
Архангелск мебурданд. Аз соли 1583 то соли 1600 ба Маскав 
панљ сафорат аз Бухоро ва ду сафорат аз Хива бо корвонњои пур 
аз мол рафта буданд, аммо барои ривољи њаматарафа ва 
бештари савдои хориља шароит мусоидат намекард. Яке аз ин 
мамониятњо роњзании корвонњо буд. Инчунин, мањдудияти 
мазњабї низ садди роњ мегашт, чунки савдогарони рус, ки 
насронї буданд, аз омадан ба Мовароуннањр худдорї намуда, 
бештар ба сифати тољир мусулмонњои дар њудуди Русия сокин 
буда, мисли тоторњо ва бошќирдњоро равон мекарданд. 

Муносибати тиљоратии Мовароуннањр бо Чин ва 
Њиндустон низ идома ёфт. Новобаста ба ин ки Шайбониён 
Бобурро аз Мовароуннањр ронда буданд, соли 1528-29 
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Кучкунчихон ба дарбори ў, ба Њиндустон сафоратеро бо 
сарварии Амин мирзо фиристод ва Бобур ўро хуш пазируфт. Ба 
сафири Шайбониён Бобур 70 њазор тангаи нуќра, шамшери 
ќиматбањо ва кулоњи зардўзишуда туњфа намуд. Дар замони 
њукумати Абдуллоњхони Шайбонї ин робитањо густариши 
бештар ёфтанд ва пайдо кардани сиккањои њокимони Њиндустон 
њангоми њафриёт дар љануби Тољикистон далели ин гуфтањост. 
Робитањои сиёсї ва тиљоратї байни Абдуллоњхони Шайбонї ва 
императори Њиндустон Акбар, пеш аз њама, бар зидди Сафавиён 
барои ба даст овардани Хуросон равона шуда буд. 

Дар тамоми шањрњои Мовароуннањр бозорњо мављуд 
буданд. Дар шањрњои калон дар як њафта ду рўз бозор доир 
мешуд. Њунармандон мањсулоти худро ба бозор барои фурўш 
низ мебароварданд. Дар асри XVI дар шањрњои Самарќанду 
Бухоро теъдоди зиёди бозорњои махсусгардонидашудаи 
оњангарон, бофандагон, фурўшандагони нах, намад, сабад, 
шамъ, инчунин, бозорњои аспфурўшон ва сабзавотфурўшон 
фаъолият мекарданд. Дар чањорроњањои кўчањои бозорњои 
Бухоро дар панљ ќатор равоќњо сохта шуд. Ин равоќњо бо 
номњои Тоќи Саррофон, Тоќи Тилпакфурўшон, Тоќи Заргарон, 
Тоќи Тиргарон ва Тоќи Ордфурўшон ёд мешуданд. Соли 1586 
Абдуллоњхони Шайбонї дар ин мањалли Бухоро бозори 
бисёргунбазаи болопўшидае барои тољирони мусофир сохт. Ин 
замон дар Бухоро корвонсаройњои зиёде фаъолият мекарданд. 
Корвонсаройи Говкушон (1570), корвонсаройи назди масљиди 
Лесак (1559–60), корвонсаройи Ќулбобо Кўкалтош дар Регистон, 
корвонсаройи назди пули Саррофон, корвонсаройи 
Абдуллоњхон ва ѓайра аз маъруфтарини ин корвонсаройњо 
буданд. 

Дар муддати чандин аср роњи бузурги корвонгард аз 
Мовароуннањр гузашта, Шарќу Ѓарбро ба њам мепайваст. Дар 
асри XVI кашфиёти бузурги љуѓрофї ба амал омаданд ва ин роњ 
ањамияти байналмилалии худро гум кард ва Мовароуннањр аз 
роњи асосии њаракати молњои тиљоратї дар канор монд. Ин 
њолат ба истењсолоти молњои дохилї таъсир карда, боиси 
камшавии њаљми мањсулоти як ќатор соњањои касбу њунар 
гардид. 

Дар охири асри XVI Абдуллоњхони II барои бењтар 
гардидани шароити тиљорат як ќатор тадбирњо андешид, ки ба 
таѓйир ёфтани вазъияти савдо ва иќтисод сабаб шуд ва мамлакат 
каме ба њолати эътидол даромад. Ў кўшиш намуд, ки роњњои 
корвонгузар нисбатан бехатар ва аз оби нўшокї таъмин бошанд.  

 
 



 

149 

 
Бухоро. Тоќи Саррофон.  

 

 
Њисор. Мадрасаи Куњна.  

 
Сарчашма: 

Фазлуллоњ ибни Рўзбењони Хунљї дар бораи он ки Шайбонихон 
намехост миёни сокинони Мовароуннањр ва њамќабилањои Дашти 
Ќипчоќи ў робитаи тиљоратї бошад, менависад: «Фармони њумоюн 
(Шайбонихон) дар баъзе авќот иззи судур ёфта буд, ки аслан бо 
туљљори мардуми ќазоќ мардуми Туркистон муомила накунанд ва 
миёни эшон ва мардуми ин билод омадушуд ва тараддуди туљљор 
набошад. Чунончи дар баъзе авќот њукм шуд, ки дар баъзе мамолики 
Туркистон ва билоди Хоразм туљљори ќазоќро ѓорат кунанд…» 

Фазлуллоњ ибни Рўзбењони Хунљї. Мењмонномаи Бухоро. Бо 
эњтимоми Манучењри Ситуда.Тењрон, 1384 њ.ш, сањ.106. 
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Пули Абдуллоњхон 
 

Санањои муњим: 
1583 – 1600 – ба Маскав омадани панљ сафорат аз Бухоро ва ду сафорат 
аз Хива бо корвонњои пур аз мол  
935 њ.ќ./1528-29 – ба Њиндустон рафтани сафири Шайбониён Амин 
мирзо 
1586– сохтани бозори бисёргунбазаи болопўшидае дар Бухоро 
 

Савол ва супориш: 
1) Дар бораи вазъи њунармандї дар Мовароуннањр маълумот дињед. 2) 
Косибон бо чї навъ њунарњо дар Мовароуннањр машѓул буданд? 3) 
Шањри Самарќанд бо кадом мањсулоташ маъруф гашта буд?  
4) Мовароуннањр бо кадом давлатњо робитаи тиљоратї дошт?  
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МАВЗЎИ IX 
 

МАДАНИЯТИ МОДДЇ ВА МАЪНАВИИ ХАЛЌИ ТОЉИК 
ДАР АСРИ XVI 

 
§ 23. БИНОКОРЇ ВА МЕЪМОРЇ  

 
Вазъи фарњанг. Асри XVI дар таърихи фарњанги халќи 

тољик марњалаи нињоят мушкил ва мураккабе буд. Њуљуми 
ќабилањои сањронишини Дашти Ќипчоќ ба Мовароуннањр ва 
лашкари Сафавиён ба Хуросон ин сарзамини густурдаро, ки 
таърих, забон ва фарњанги ягона дошт, ба ду ќисмат људо кард. 
Ба ягонагии мардуме, ки ба як забон сухан мегуфтанд, фарњанг 
ва таърихи ягона доштанд, зарбаи њалокатборе заданд. Ба ин 
далел асри XVI марњалаи људошавии фарњанги тољикони 
Мовароуннањр аз дарахти ягонаи боровари тамаддуни 
умумиэронї ба шумор меравад. 

Мањз дар ин ањд ба ивази рушди фарњанг ва тамаддуни 
ягона, фарњанги људоихоњона ва аксаран мухолифи њамдигар ба 
миён меояд. Ин људоихоњї ва мухолифат, пеш аз њама, дар 
тафаккури динї зоњир мешуд. Сафавиён бо эълон кардани 
мазњаби шиа дар Эрону Хуросон чун дини давлатї бањонаеро 
барои љангњои бардавом бо Шайбониён ба вуљуд оварданд. 
Њамин тавр, ихтилофњои сиёсї миёни Шайбониён ва Сафавиён, 
ки дар мухолифатњои мазњабї ва бунёдгароии динї зоњир 
мешуд, дар ибтидои асри XVI сарзамини ягонаро ба ду бахш 
таќсим кард ва њар кадоме дар ин давра ба баъд на танњо аз 
нигоњи сиёсї, иќтисодї ва иљтимої, балки аз нигоњи фарњангї 
низ људо аз њам љараён мегирифт.  

Аз асри XVI ба баъд, дар тўли беш аз 500 сол тољикон ба 
доираи муносиботи дунёи туркону муѓулон кашида шуда, ягона 
мардуми эронитабор ба њисоб мерафтанд, ки дар њифзи забон ва 
баќои фарњанги худ дар Мовароуннањр, ки аз ќадимулайём 
аљдоди онњо сокин буданд, талошњо кард. Дар ин муддат 
ќабилањои турк ва муѓулони туркшуда, ки ватани тољиконро 
ишѓол карда буданд, тољиконро њамеша аз ватани аљдодии худ 
танг карда, ба минтаќањои кўњистонї муњољир месохтанд. 

Хусусияти хоси Мовароуннањр баъд аз ишѓоли 
Шайбониён ин љангњои бардавоми дохилї ва хориљии он буд. 
Ин љангњо ба рушди фарњанг таъсири манфї мерасонд. Дар асри 
XVI њаёти фарњангї ва адабии Мовароуннањру Хуросон дар 
шароити нињоят мушкили таърихї љараён гирифта, низоми 
њаёти фарњангии ин сарзаминњо дар замони њукумати 
Шайбониён симои пешинаи худро аз даст дод. Марказњои илмї 
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ва њавзањои адабии Самарќанду Њирот, ки дар охири асри XV 
машњур буданд, аз њам пошиданд. 

Бинокорї ва меъморї. Миќёси шањрсозї ва ањамияти 
бинокорї дар зиндагии љомеа њамеша зери таъсири бевоситаи 
шароити мушаххаси иљтимої ва иќтисодї сурат мегирад. Рушди 
меъморї мисли дигар бахшњои фарњанги моддї ва маънавии 
тољикони Мовароуннањр бо њуљуми ќабилањои Дашти Ќипчоќ 
дар ибтидои асри XVI халалдор гардид. Њунари меъморї дар 
Мовароуннањр баъд аз ин таљовузи харобиовар бо суръати 
нињоят паст эњё мешуд. Табиист, ки дар ин давр бинокорї ќатъ 
нагардид ва ба вуљуд омадани осори асили меъморї шањодат аз 
он медод, ки рўњи эљодкории меъморон ва бинокорони 
Мовароуннањр хомўш нагардида буд. 

Дар њунари меъмории нимаи аввали асри XVI анъанањои 
асри XV идома дошт. Аммо барои меъмории асри XVI ба 
андозаи бузург сохтани биноњо хос набуд. Андозаи биноњо ва 
шакли онњо дар ќиёс бо осори меъморие, ки дар асри XV бино 
меёфтанд, хурд буданд. Дар ин биноњо исроф дар ороиш ва 
пардохти онњо бо дарназардошти вазъи иќтисодї назар ба асри 
гузашта кам ба назар мерасид, аммо дар ин аср услуби 
мухталифи ороиши биноњо дида мешавад. Истифодаи хиштњои 
кошиншуда, сафолпорањои сирдор ва сафолпорањои сўхташудаи 
сурх ва зардранг дар сохтмон намои гуногунранги ороишї дар 
биноњоро ба вуљуд меовард. Дохили биноњо бо наќшу нигор 
ороиш ёфта, ќисмати поёнии деворњо бо лавњањои гачин ва 
мармарин рўйпўш карда мешуд. Дарњои биноњо кандакорї 
мегардид. Тирезањои биноњои ин давр бо панљарањои гачї, ки 
ороиши гуногун доштанд, пўшида мешуданд. 

Дар соњаи кандакории рўйи санг ва чўб комёбињои 
устодони асри XVI назаррас буд. Сангњои рўйи ќабр бо катиба 
ва наќшу нигор ороиш ёфта, гўшањои онро ба шакли сутунча зеб 
медоданд. Баъзе сангњои рўйи ќабр ба худ шакли хурди 
маќбараи шиббадорро гирифтааст. Умуман, њунари сангтарошї 
ва катибаканї ба дараљаи олии худ расида буд. 

 Бењтарин намунањои кандакории рўйи чўб, њаккокї дар 
саќфи биноњо, дару даричањо, сутуни айвонњо, панљарањои 
тобадонњо ва мадрасаву масљид, хонаќову маќбарањо мебошанд. 

 Биноњои боњашмат бо кошинкорї зебу зинат дода 
мешуданд. Зеботарин кошинро дар осори меъмории шањрњои 
Бухорову Самарќанд метавон ёфт. Пештоќњои зебо, 
кошинкорињои хушнаќшунигор ва хушобуранг намунаи њунари 
меъморони ин аср мебошанд. 
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Бухоро, ки пойтахти давлат буд, бештар обод гашт ва дар 
ин аср бинокорї дар ин шањр марказонида шуд. Дар шањрњои 
Самарќанд, Балх, Кармина, Тошканд, Хуљанд, Њисор, Ўротеппа 
ва дигар минтаќањо низ осори меъморї ба мисли бозорњо, 
њаммомњо, тиљоратхонањо, мадрасањо, масљидњо ва ќасрњои 
боњашмат сохта шуданд. Барои ривољи савдои хориљї дар 
роњњои корвонгард пулњо, сардобањо, корвонсаройњо бино 
ёфтанд. 

 

 
Бухоро. Масљиди Калон.  

 
Дар Бухоро девори нави шањр бино ёфт. Намунаи њунари 

зебои меъмории асри XVI дар ин шањр Масљиди Калон, 
Мадрасаи Мири Араб, Масљиди Баланд, Масљиди Хоља 
Зайниддин, Ќўшмадраса, Мадрасаи Модарихон, Мадрасаи 
Абдуллоњхон, маљмааи Бањоуддини Наќшбанд, маљмаи Лаби 
Њавз, хонаќоњи Файзобод, тоќи Саррофон, тоќи Телпакфурўшон 
ва тоќи Заргарон мебошанд. Дар Ўротеппа мадрасаи 
Абдуллатиф султон (Кўкгунбаз), маќбараи Боботаѓо ва 
Саримазор намунаи осори меъмории ин давр буданд. Водии 
Њисор аз ин давр ёдгорињои зиёди меъморї дорад. Њисор дар 
асрњои ХV – XVI ба ављи равнаќи худ расида буд. Дар ин давра 
худуди он васеъ буда, љануби Тољикистони њозира, љануби 
Ўзбекистон, вилоятњои шимолии Афѓонистон (Балх, Шибирѓон, 
Ќундуз) ва Бадахшонро дар бар мегирифт. Биноњои Ќалъаи 
Њисор, мисли Мадрасаи Куњна, мазори Мањдуми Аъзам намунаи 
њунари баланди меъмории Њисори онваќта мебошанд.  
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 Маљмааи Бањоуддини Наќшбанд     Хонаќоњи Файзобод 
 

Намунаи осори меъмории асри XVI масљиди Абдуллоњхон 
дар дењаи Навгилеми Исфара, маќбараи Лангари Бобо дар 
Конибодом ва Лангарота дар ноњияи Нов то њанўз боќї 
мондаанд. 

Шањрњо аз њисоби сохтани биноњои гуногун обод 
мешуданд. Дар чорроњаи баъзе хиёбонњо бинои чорсў сохта, ба 
тўли хиёбон тоќњо ва корвонсаройњо бино ёфта буданд. 

Дар беруни шањр чорбоѓњои пур аз меваю ангур ва 
дарахтони сарсабз бунёд мешуданд. Дар чорбоѓњои бузург ќасру 
девонњо сохта, ин биноњои зеборо љўйњои оби равон ва 
фавворањо зеб медоданд.  

 

 
Сари Мазор. Истаравшан 
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Мадрасаи Боботаѓо. Истаравшан  

 
Сарчашма: 

Дар боби дањуми «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» Восифї дар бораи 
мадрасае, ки дар Саброн сохта шудааст, менависад: «Њазрати Мири 
Араб дар маљлис фармуданд, ки азизонро, ки дар маљлис њозиранд, ба 
хотир чи мерасад, ки мисли ин мадраса ва зебу тазйин минњайси он дар 
вилояти Хуросону Мовароуннањр, балки дар њама рўйи замин буда 
бошад». 

Зайниддин Мањмуди Восифї. Бадоеъ-ул-ваќоеъ. Љилди 1. Тењрон, 
1349 њ.ш., сањ. 270. 

 
Восифї дар бораи сохтани корезњо менависад: «Ва аз умури 

ѓарибае, ки мушоњида кардем, он буд, ки Мири Араб дар якфарсангии 
Саброн ду корез љорї карда буданд, ки мусофирон мисли он ду корез 
ба ободї ва маъмурї дар маъмураи олам нишон намедоданд ва ќариб 
дувист ѓуломи њиндустонї лоянќатъ дар он корез кор мекарданд ва бар 
сарони ду корез ќалъањо бино карда… Ва дар даруни он ќалъа чоње 
эњдос намуда буд, ки умќаш ба дувист газ расида буд». 

Зайниддин Мањмуди Восифї. Бадоеъ-ул-ваќоеъ. Љилди 1. Тењрон, 
1349 њ.ш., сањ.271-272. 

 
Савол ва супориш: 

1) Дар бораи вазъи умумии фарњанг дар Мовароуннањр 
маълумот дињед 2) Баъди ишѓоли Мовароуннањр аз тарафи 
Шайбониён бинокорї ва меъморї дар чї њолат ќарор гирифт? 3) 
Ёдгорињои меъмории ин давраро номбар кунед.  
 



 

156 

§ 24. КИТОБХОНАЊО ВА ОРОИШИ ДАСТНАВИСЊО.  
РУШДИ ЊУНАРИ МИНЁТУРА 

 
Дар раванди омўзиш ва касби дониш дар асрњои миёна 

китобхонањое, ки аз тарафи шахсони алоњида таъсис мешуд ва 
инчунин, китобхонањои ваќфї, ки дар назди масљидњо фаъолият 
мекард, наќши муайяне мебозиданд. Султонњо ва шахсиятњои 
бомаърифат соњиби китобхонањо буданд. Китобхонањо дар он 
ваќтњо вазифаи коргоњи китобатро, ки хаттотон дар он адои 
хидмат менамуданд низ доштанд. Дар ин љо мусаввирон 
дастнависњоро ороиш медоданд. Дар асри XVI ороиши бадеии 
китобњои дастнавис ба њукми анъана даромада, ба дараљаи 
баланд расида буд. Сарчашмањои таърихї номи беш аз чињил 
нафар хаттотони маъруфи ин даврро зикр кардаанд, ки дар 
миёни онњо Султон Мираки Муншї, Миралии Њиравї, Султон 
Алии Убањї, Султон Алии Машњадї ва Юсуфбеки Тушмал 
машњури давр гашта буданд.  

Дар Мовароуннањр китобхонае дар Бухоро, ки дар назди 
дарбори Абдулазизхон–писари Убайдуллоњхони Шайбонї 
фаъолият мекард, машњур шуда буд. Дар ин китобхона хаттотон 
ва мусаввирони маъруф кор карда, ба хушнависї ва 
нусхабардории осори таърихї ва адабї, девонњои шоирон 
машѓул буданд. Мусаввирон китобњои хаттотишударо бо 
минётурањои гуногун ороиш медоданд. Яке аз устодони хат дар 
ин китобхона Миралии Њиравї буд, ки барои такомули хатти 
настаълиќ кўшиши зиёде ба харљ дод. Миралї донандаи њамаи 
илмњои амалии замонаш буда, инчунин, ба иртиботи ин ва ё он 
њодиса шеър мегуфт ва таърихи ба вуќўъ омадани баъзе 
њодисањои њамзамони ўро метавон аз ашъораш пайдо кард. 
Миралии Њиравї дар соли 951 њ.ќ. /1544–45 – дар замони 
нооромињо дар Мовароуннањр дар синни 70 солагї ба ќатл 
мерасад. Дар ин китобхона њамчунин шогирдони Миралї – 
Хоља Мањмуди Њиравї ва Саид Ањмади Машњадї низ фаъолият 
мекарданд. Мувофиќи ахбори сарчашмањо мудири ин китобхона 
мусаввири маъруф ва хаттоти машњур Султон Мирак буд. 

Дар назди дарбори њокими Самарќанд султон Саид 
китобхонае амал мекард, ки мувофиќи ахбори сарчашмањо чанд 
муддате мудири он шоир Абдуррањмони Мушфиќї буд. 

Сарчашмањои таърихї аз китобхонаи Бурњонхон, ки 
солњои 1553 – 1557 дар Бухоро њоким буд, ёд мекунанд. Раиси ин 
китобхона Мавлоно Амини Китобдор, ки бо шоири маъруф 
Абдуррањмони Љомї робитаи хешутаборї дошт, будааст. Ин 
шахс баъдан дар назди амир Муњаммад Боќибий дар вазифаи 
китобдор ва мударрис низ кор кард. 
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Дар асри XVI мусаввирони Мовароуннањр дар эљодиёти 
худ анъанањои наќќоши маъруф Камолиддин Бењзодро идома 
доданд. Услуби латиф њамчун усули махсуси бадеї ва 
зебоипарастї дар мактаби минётураи Њирот истифода мешуд, ки 
онро Бењзод асос гузошта буд. Нафосат, зарофат ва дараљаи 
баланди касбї хусусияти аслии осори њунарии ин мактаб буд. 
Мавзўи миётурњои ин мактаби њунарї асосан ба тавсифи табиат, 
шикор, маљлиси зиёфат, мусобиќаи пањлавонњо, инчунин, ба 
мавзўи тарбиятї аз масалњо ва достонњо бахшида шуда буд. 
Мактаби њунарии Бењзод дар тарбияти иддаи зиёди мусаввирон 
дар Мовароуннањр, Хуросону Эрон наќши муњим бозид. 

Дар нимаи аввали асри XVI мактаби мусаввирон-
минётуристњои Бухоро ташкил меёбад, ки мусаввирон бо 
минётурањои худ китобњои дастнависро ороиш медоданд. 
Мактаби мусаввирони Бухоро баъд аз он ки мактаби Њирот дар 
асари љангњо миёни Шайбониён ва Сафавиён пароканда 
мешавад, шуњрати бештар меёбад. Дар ташаккули мактаби 
минётурии Бухоро гурўње аз мусаввирони Њирот, ки иддае ба 
ихтиёри худ ва иддаи дигар маљбурї ба Бухоро оварда шуда 
буданд, наќши муњим бозиданд. Мусаввирон Хоља Муњаммад, 
Султон Алии Машњадї ва Табои Наќќош аз Њирот ба 
Мовароуннањр омада буданд. Дар миёни мусаввирони мактаби 
Њирот, ки ба Бухоро омада, фаъолият мекарданд, Шайхзода 
Мањмуд бо тахаллуси Музањњиб ва шогирди ў Абдуллоњ 
Муњаммади Муњассин хеле маъруф гаштанд. Минётурањои 
офаридаи Абдуллоњ Муњаммади Муњассин то солњои 80-уми 
асри XVI миёни дигар минётурањо шуњрати бештар доштанд. 
Дар Бухоро мусаввир Оѓоризо (вафот 1575) зиндагї ва кор 
мекард, ки зодгоњи ў Исфањон буд. 

Дар минётурањои асри XVI-и мактаби мусаввирони 
Бухоро услуб ва тарзи кашидани минётурањои мактаби Њирот 
возењ намудор мешавад. Чун Бухоро мактаби минётурии худро 
низ дошт, бинобар ин, дар солњои 50-уми асри XVI услуби 
мовароуннањрии кашидани минётурањо низ ташаккул меёбад. 
Ин услуб дар содагии на аз њад зиёд, ки бо омезиши рангњои 
равшан ва пурљило ягонагиеро дар минётура ба вуљуд меовард, 
баён мегардид. Теъдоди мусаввирони бо ин услуб асар офарида 
беш аз бист нафар буданд. Бобо Наќќош, Муњаммад Мурод, 
Муњаммад Нодир ва Ѓуломшодї аз зумраи он мусаввиронанд. 

Мусаввирон Љалолиддини Юсуф, Муњаммад Муњассин ва 
Муњаммад Муроди Самарќандї дар рушди њунари наќќошии 
асри XVI-и Мовароуннањр мавќеи намоён доранд. 
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Хусусияти хоси мактаби наќќошии Мовароуннањр дар 
нимаи дуюми асри XVI аз он иборат буд, ки дар он њаљв низ 
дохил карда мешавад. Ин ба он иртибот мегирад, ки дар ин 
замон осори њаљвї, аз љумла «шањрошўб» рушд мекунад. 

Минётурањо дар вараќњои алоњида кашида шуда, асосан 
зебоибахши дастнависњо буданд. Ин минётурањо бо мазмуни њар 
фасли китоб ва воќеањои муайяни таърихї мувофиќат 
мекарданд. Бештари ваќт достонњои назмї, бахусус, 
«Шоњнома»-и Фирдавсї, достонњои Низоми Ганљавї ва 
Абдуррањмони Љомї бо минётура ороиш ёфтаанд. Бо вуљуди ин 
ки дар асрњои гузашта дар осори таърихї ва илмї минётурањо 
камтар ба назар мерасиданд, аммо дар асри XVI мусаввирони 
Мовароуннањр бештар осори таърихиро бо минётурањои худ 
ороиш доданд. Ин ба он робита дошт, ки њокимон ба рисолањои 
таърихие, ки худашон ва аљдоди онњо дар маркази он ќарор 
доштанд, таваљљуњи бештар зоњир мекарданд. Ба ин сабаб симои 
як ќатор шахсони таърихї низ офарида шуд. Ба ин гуна асарњо 
«Фатњнома», «Таърихи Абулхайрхонї», «Таърихи гузида» ва 
ѓайрањо дохил мешаванд. Масалан, китоби «Фатњнома», ки 
юриши Шайбонихон ба Мовароуннањрро тавсиф мекунад, бо 
њафт минётура оро ёфтааст. Аз љумлаи њафт минётура дутои он 
ба љанги Сари Пул (1501) ва муњосираи Самарќанд аз тарафи 
Шайбонихон бахшида шудааст. Ин минётурањо на танњо китоби 
«Фатњнома»-ро ороиш додаанд, балки њамчунин маводи 
њуљљатие дар тасвири симои меъмории шимоли Самарќанд, аз 
љумла ќисмати Дарвозаи Оњанин низ хидмат мекунанд. Дар ин 
рисола њамчунин симои Шайбонихон ва дигар шахсиятњои 
таърихї дар шакли минётура тасвир шудааст. 

Мусаввирони асри XVI-и Мовароуннањр кўшиш кардаанд, 
ки муњит ва атрофиёнро дар осори хеш воќеъбинона таљассум 
кунанд. Масалан, Мањмуди Музањњиб дар яке аз минётурањои 
худ зиддиятњои иљтимоии љамъияти асримиёнагиро равшан баён 
мекунад. Дар ин минётура бофандазани куњансоле, ки бо султон 
Санљар мулоќот карда, ўро барои гирифтани андозњои зиёд, ки 
мардумро фаќир кардаанд, сарзаниш мекунад, тасвир ёфтааст. 

 
Савол ва супориш: 

1) Дар Мовароуннањр китобхонањо аз тарафи чї касоне таъсис 
меёфтанд? 2) Китобхонањои маъруфи асри XVI-ро номбар кунед. 
3) Дар бораи хаттотони маъруфи ин давр маълумот дињед. 4) 
Мактаби њунари минётураи Бухоро дар чї асос рушд кард? 5) 
Мусаввирони маъруфи ин давр кињо буданд?  
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§ 25. МУСИЌЇ ВА МАЌОМХОНЇ 
 
Бо вуљуди ин ки дар асри XVI љангњои дохилї ва хориљии 

Шайбониён ба вазъи умумии фарњанг таъсири манфї мерасонд 
ва ба ин сабаб њаёти фарњангї дар Мовароуннањру Хуросон дар 
шароити мушкил љараён мегирифт, аммо њаёти мусиќї симои 
худро, ки дар асрњои пешин ба даст оварда буд, њифз кард. Баъд 
аз њар њуљуми ѓоратгарона ва истилогаронаи худ Шайбониён 
маљлис ва зиёфатњои бузург меоростанд. Ин маљлису зиёфатњо 
бе мусиќї ва раќсу тарона намегузашт. Бинобар чунин зарурат 
боис шуд, то мусиќї аз рушд намонад. Илова бар ин, сиёсати 
мазњабии Сафавиён дар Эрон, ки ба густариши мадњия, мунољот 
ва марсиясарої дар бораи Алї ва хонадони ў сабаб гардида буд, 
дар Эрон ва Хуросон мусиќии шодро манъ карда буд. Чунин 
сиёсат сабаби аз Эрону Хуросон муњољират кардани 
мусиќинавозон, овозхонон ва раќќосањо ба Мовароуннањру 
Њиндустон гардид. Таваљљуњи Шайбониён ба њунари мусиќї дар 
Мовароуннањр фазои мусоидеро барои рушди он фароњам 
овард. Њар њокими мањаллї дар назди даргоњи худ наќорахона, 
чизе монанди дастаи навозандагони дарборро дошт. Сарвари 
наќорахонаро унвони «мењтар» медоданд. Ба вазифаи мењтар 
метавонистанд он замон танњо бо фармони хон ва султонњо 
таъйин шаванд. Масалан, мењтари наќорахонаи дарбори 
Абдуллоњхони II Саид Ањмад ибн Мењтари Миракї аз Њирот 
буд, ки 30 сол дар ин дарбор кор кард ва наќора навохт.  

Људонопазирї ва ягонагї хоси фарњанги асримиёнагии 
Мовароуннањр, Хуросон ва Эрон буд. Бисёре аз шоирон ва 
олимон донандаи хуби илми мусиќї буданд. Ягонагии адабиёт, 
илм ва мусиќї на танњо дар он зоњир мешуд, ки шоирон ва 
олимон ба њунари мусиќї шуѓл доштанд, балки дар он низ дида 
мешуд, ки наќќошон, хаттотон, мусиќинавозон ва сањњофон низ 
ба адабиёт ва илм таваљљуњи хосе доштанд. Ин зуњурот дар 
мавзўъ ва усулњои эљодии њунар ва адабиёти асри XVI ягонагї 
ва њамсониро ба вуљуд овард. Бинобар ин, дар асри XVI мисли 
асрњои гузашта мусиќї дар робитаи наздик бо адабиёт ва илм 
рушд кард. Шоирони соњибдевон барои шеърњои худ мусиќї 
меофариданд. Дар сарчашмањои таърихии ин давр номи беш аз 
навад кас, ки шоир ва њамзамон мусиќидон буданд, зикр 
шудааст. Дар байни онњо Камолиддин Биної, Абдуррањмони 
Мушфиќї, Хоља Њасани Нисорї, Бадриддин Њилолї ва Хоља 
Юсуфи Андиљонї маъруф ва машњури хоссу ом гашта буданд. 
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Њунари мусиќиро Дарвешалии Чангї, Њофизи Бобољони 
Удї, Алидўсти Нойї, Иброњими Ќонунї, Мирзоалии Чангї, 
Мањди Ќонунї, Зайни Ѓижакї, Хоља Љаъфари Ќонунї, Њусайни 
Удї, Хоља Абдуллоњи Марворид, Ѓулом Шодї ва дигарон ба 
дараљаи баланди иљрої расониданд. 

Рушди њунари мусиќии ин давр бо комёбињои ба 
дастомада дар соњаи назарияи мусиќї низ вобастагї дошт. Дар 
нимаи аввали асри XVI рисолањое дар илми мусиќї аз љониби 
Наљмиддин Кавкабии Бухорої, Шайхи Табосї ва Мавлоно 
Ошиќї навишта шуданд. Масалан, Наљмиддин Кавкабии 
Бухорої муаллифи рисолањое дар илми мусиќї, чун «Рисолаи 
мусиќї», «Рисола дар баёни Дувоздањмаќом» ва «Рисолаи 
киромия ва илми мусиќї» буда, ду девони ашъор низ дошт. Бо 
сабки маќоми «Њусайнї» Кавкабии Бухорої дар ситоиши 
пайѓамбар Муњаммад «Зарби фатњ»-ро офарид. Дар сабки 
маќоми «Ироќ» ў мусиќие дар оњанги «Чањорзарб» эљод кард, ки 
ин он то кунун тамоми мусиќинавозони Шарќро мафтун 
кардааст. 

Зиндагии Кавкабии Бухорої фољиабор хотима ёфт. Ў соли 
1535 ќурбонии мухолифатњои Сафавиён ва Шайбониён гардид. 
Кавкабии Бухорої баъди зиёрати мазори Имом Ризо дар 
Машњад мехост ба Бухоро баргардад ва дар роњ фиристодагони 
Тањмосби Сафавї ўро ба ќатл расониданд. 

Кавкабии Бухорої шогирдони зиёде дошт. Мавлоно 
Њасани Кавкабї, Мавлоно Хоља Муњаммад Абулњасани 
Кавкабии Самарќандї, Мавлоно Ризои Самарќандї ва Мавлоно 
Боќии Љарроњ аз зумраи онон мебошанд. Мавлоно Њасани 
Кавкабї дар дарбори њокими Њисор Темурхон хидмат карда, 
Мавлоно Хоља Муњаммад Абулњасан Кавкабии Самарќандї 
бошад, дар дарбори султон Сайидхон (1568–1572) дар 
Самарќанд кору зиндагї намудааст. Мавлоно Ризои 
Самарќандї, ки аз маъруфтарин шахсиятњои Самарќанд буд, 
дар оњанги мухаммас мусиќиеро дар сабки маќоми «Ироќ» эљод 
кард. Мавлоно Боќии Љарроњ, ки пешаи љарроњї ва 
шикастабандї дошт, аз авлоди Хољагони Самарќанд буд. Бад аз 
он ки бо њокими Самарќанд султон Сайидхон муносибаташ сард 
шуд, ба Њисор, ба дарбори Темурхон омада, дар ин љо баќияи 
зиндагии худро гузаронд. Мавлоно Боќии Љарроњ «Зарби фатњ»-
ро дар оњанги маќоми «Сегоњ» офаридааст.  

Яке аз маъруфтарин мусиќинавоз ва донандаи илми 
мусиќї дар нимаи дуюми асри XVI Дарвешалии Чангї буд. 
Дарвешалї ибни Мирзоалї ибни Хоља Мањмуд аслан зодаи 
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Миёнколи Бухоро ва парварда дар хонадони мусиќинавоз ва 
овозхон буда, дар нимаи дуюми асри XVI ва ибтидои асри XVII 
зиндагї кардааст. Ў дар дарбори њокимони Бухоро, Самарќанд, 
Тошканд ва Андиљон кор карда, дар илми мусиќї асареро бо 
номи «Туњфат-ус-сурур» навишт, ки дар бораи беш аз 60 нафар 
мусиќидон, мутриб ва овозхони Мовароуннањр ва Хуросон 
маълумот додааст. 

Аз созњои мусиќие, ки дар ин давр истифода мешуд дар 
сарчашмањои таърихї номњои танбўр, чанг, най, ќонун, уд, 
барбат, рубоб, кобуз, руд, ѓижак, шамома, найи анбон, чаѓона, 
рўњафзо ва ѓайра зикр гардидаанд.  

 
Сарчашма: 

Восифї дар бораи муњољирати мусиќинавозон ва овозхонон аз 
Хуросон ба Мовароуннањр дар моњи муњаррами соли 918 њ.ќ./март-
апрели соли 1512 милодї менависад: «Дар он авќот аз иттифоќоти 
њасана он ки ќариб панљсад кас аз вилояти Хуросон азимати мулки 
Мовароуннањр карданд,… (ки) ањли созу арбоби навоз бисёр буданд. 
Ќосималии Ќонунї созандае буд, ки моњи гардун аз барои торњои 
ќонунаш (номи сози мусиќї) аз њола (хирмани моњ) калобаи сим 
овардї… Дигар Чакари Чангї – муѓанния буд, ки њар гоњ ки чанг дар 
канор гирифтї, Зуњра дар базми фалак сози худ бар замин задї ва аз 
осмон ба замин омадї ва мўйи гесуи худро тори чанги ў сохтї… ва 
саромади созандагон писари устод Саид Ањмади Ѓижжакї буд, ки 
гардун љоми заррини хуршеди ховариро аз барои тоси ѓижжаки ў 
муносиб медид ва њури (зани бисёр хушрўй дар љаннат) хулди барин 
(бињишти аъло) гесувони анбарини худро барои тори камончаи ѓижак 
пеши ў мекашид…» 

Зайниддин Мањмуди Восифї. Бадоеъ-ул-ваќоеъ. Љилди 1. Тењрон, 
1349 њ.ш., сањ.17-20. 

 
Савол ва супориш: 

1) Сабабњои рушди њунари мусиќиро тавзењ дињед. 2) 
Мусиќидонњо ва мусиќинавозони маъруфи асри XVI-ро номбар 
кунед. 3) Асарњои Кавкабии Бухорої дар бораи мусиќї чї ном 
доштанд? 4) Созњои мусиќии он давр кадомњоянд?  
 
 

§ 26. ЊАЁТИ АДАБЇ ВА ИЛМЇ 
 

 Вазъияти сиёсие, ки аз аввали асри XVI дар 
Мовароуннањр ва Хуросон ба вуљуд омад, ба њаёти адабї ва 
илмї зарбаи сахт расонид. Њокимони аввали хонадони 
Шайбонї дар Мовароуннањр аз фарњанг, адабиёт ва илм 
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фарсахњо дур ва чун њама сањронавардон бемаърифат будаанд ва 
њељ таваљљуње ба тамаддун надошта, фикре њам дар бораи ба 
дарбор љалб кардани шоирону олимонро намекарданд. Ин буд, 
ки дар ибтидои асри XVI дар Мовароуннањру Хуросон 
марказњои адабї вуљуд надошт ва вохўрии шоирон ва 
намояндагони фарњангу илми шањрњои Самарќанд, Бухоро, 
Тошканд, Њирот, Балх ва ѓайра бештар дар хонаи шахсони 
алоњида, мадрасањо ва дар растаи косибони бозорњо сурат 
мегирифт. 

Њирот њамчун як маркази фарњангї дар ибтидои асри XVI 
ањамияти худро аз даст дод. Намояндагони илму адабиёт ва 
њунар аз ин маркази фарњангї ба њар тараф пароканда 
гардиданд.  

Дар асри XIII, дар замони њуљуми муѓул теъдоди зиёде аз 
шоирон ва олимону фарњангиёни Мовароуннањру Хуросон аз 
таъќиби муѓулони истилогар ба Њиндустон паноњ бурданд. Ин 
мављи аввали муњољирати намояндагони илму фарњанги 
Мовароуннањру Хуросон ба Њиндустон буд. Ин сарнавишти 
фољиабор дар ибтидои асри XVI дар Мовароуннањру Хуросон 
боз такрор шуд. Бар асари фишору таъќиби Шайбониён теъдоди 
зиёди шоирону олимон ба Њиндустон паноњ бурданд, ки ин 
мављи дуюми муњољират ба њисоб меравад. Мувофиќи ахбори 
тазкираи «Музаккир-ул-ањбоб»-и Њасани Нисорї дар нимаи 
аввали асри XVI аз Мовароуннањру Хуросон 39 шоир бо 
сабабњои сиёсї ва иљтимої ба Њиндустон муњољират карданд. 
Дар миёни онњо шоирон: Низомуддини Абдулбоќї, 
Шињобиддини Муаммої, Фозили Андиљонї, Ќудси Фарѓонї, 
Њайдари Кулчапаз, Боязиди Пуронї, Мањрамї, Њусайни Марвї, 
Абдуррањмони Мушфиќї ва дигарон буданд. Ба ѓайр аз 
Њайдари Кулчапаз ва Абдуррањмони Мушфиќї, ки ба ватан 
баргаштанд, боќї 37 нафари ин шоир дар Њинд зиндагї ихтиёр 
карда, дар доирањои мухталифи адабии он кору фаъолият 
намуданд. 

Муњољирати шоирон аз Мовароуннањр ба Њиндустон дар 
нимаи дуюми асри XVI низ идома ёфт. Мутрибии Самарќандї 
дар асари худ «Тазкират-уш-шуаро» менависад, ки 28 нафар 
шоир дар ин давр аз Мовароуннањр ба Њиндустон њиљрат 
карданд. Дар миёни онњо шоирон: Анљумї, Адамї, Љандавї, 
Зулолї, Кашфї, Ќадрї ва дигарон буданд. 

Теъдоди зиёди шоирон, олимон ва њунармандон, ки бо 
сабабњои гуногун натавонистанд аз Мовароуннањру Хуросон 
берун раванд, аз љониби Шайбониён ва ё Сафавиён ба ќатл 



 

163 

расиданд. Масалан, соли 1512 шоир Камолиддини Биної дар 
Насаф аз љониби лашкаркаши Сафавиён Наљми Сонї ба ќатл 
расид; шоири маъруфи Њирот Бадриддини Њилолї соли 1529 бо 
фармони Убайдуллоњхони Шайбонї кушта шуд; мусиќидони 
маъруф Кавкабии Бухорої соли 1535 бо фармони Тањмосби 
Сафавї сараш аз танаш људо гардид; маъруфтарин хаттоти 
њиротї Миралї соли 1544-45 м дар Бухоро ба ќатл расид; 
Наврўзи Хонанда ва Аљуси Наљм дар Сирдарё аз тарафи 
Шайбониён ѓарќ гардиданд; соли 1598 бо фармони 
Абдулмуъмини Шайбонї пайкари Султон Муњаммади Танбўрї 
бо шамшер дуним карда шуд; бо фармони њокими Њирот 
Амирхон дасти рост ва забони шоир Ањмади Табасиро 
буриданд. Чунин мисолњоро аз таърихи фољиабори ин даври 
Мовароуннањру Хуросон бисёр овардан мумкин аст. 

Дар охири солњои 50-уми асри XVI њавзаи адабии Њирот, 
ки дар замони Мавлоно Абдуррањмони Љомї дар Шарќ 
шуњрати зиёде касб карда буд, комилан барњам хўрд. 

Дигаргунињои зиёди манфие, ки дар њаёти сиёсї ва 
иљтимоии Мовароуннањр чун љангњои дохилї, бењуќуќии 
мардум, фитна ва гуруснагї дар асри XVI домангири кишвар 
шуд, натавонист комилан пеши роњи рушди илму фарњангро дар 
ин сарзамин бигирад. Муњољирати неруњои фарњангї аз 
Мовароуннањр дар замони ишѓоли Шайбониён бо омадани 
донишмандон, шоирон, мусаввирон, мусиќинавозон ва 
овозхонон, ки ба сабаби таъќиби мазњабии Сафавиён дар Эрону 
Хуросон рўй ба Мовароуннањр оварданд, то андозае љуброн 
гардид. Дар миёни онњо шоирон Камолиддини Биної, 
Зайниддин Восифї, файласуф ва донишманди калом Мавлоно 
Исомуддини Иброњим, Муллољони Шерозї, муаллифи рисолаи 
«Мењмонномаи Бухоро» Фазлуллоњ Рўзбењони Исфањонї ва 
дигарон буданд.  

Муаллифи тазкираи «Музаккир-ул-ањбоб» (асри XVI) 
Њасани Нисорї 250 нафар ходими илму адаби замонашро ном 
бурдааст, ки аксари онњо дар таърихи халќи тољик маќоми хосе 
доштанд. Дар доираи адабии Бухоро шоирон: Афсарї, Равнаќи 
Бадахшї, Касири Бухорї, Мањрамї, Мирзо Сабрї, Фарњодї, 
Фатњуллоњи Ѓиждувонї, Сомони Бухорї, Мансури Табрезї ва 
дар доираи адабии Самарќанд бошад, Орифи Самарќандї, 
Њалвои Самарќандї, Лиќои Самарќандї, Яњёи Самарќандї, 
Нодири Самарќандї, Фурўѓи Самарќандї, Ховари Самарќандї 
ва дигарон фаъолият мекарданд. 
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Шоир ва таърихнигор Зайниддин Мањмуди Восифї аз 
зумраи шоирони номдори он замон аст. Ў соли 1485 дар Њирот 
таваллуд ёфта, дар Бухоро, Самарќанд, Тошканд ва дигар 
шањрњои Мовароуннањр умр ба сар бурд. Асари саргузаштии ў 
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ» ном дорад. Дар он муаллиф дар баробари 
баёни воќеањои замонаш, инчунин, симои шањрњои он замонаро 
ба таври барљаста тасвир карда, русуму одоти мардумро 
муфассал навиштааст. Восифї њамчун нависандаи мушоњидакор 
бисёр нуќсонњои усули идораи давлати хониро дар асараш ифшо 
менамояд. «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» на фаќат шоњасари насри бадеї, 
инчунин, сарчашмаи муњимми таърихї низ мебошад.  

Шоир ва муаррихи номї Камолиддини Биної њамзамони 
Восифист. Ў соли 1453 дар Њирот, дар хонадони њунарманди 
бинокор ба дунё омад. Вай дар овони љавонї ба шањрњои Эрон 
сафар карда, соли 1495 ба Самарќанд меояд. Дар ин љо ў шоњиди 
љангу низоњои байни ворисони салтанатталаби темурї гардид. 
Баъд аз заволи давлати Темуриён Камолиддин Биної ба 
дарбори Шайбонихон даъват мешавад. Ў дар дарбори 
Шайбонихон обрў ва нуфуз пайдо кард, ки Шайбонихон 
навиштани воќеањои лашкаркашии худро ба ў супоридааст. 
Биної олим ва адиби пурмањсул аст. Ў муаллифи девони ашъор, 
маснавии «Бењрўзу Бањром», рисолањои таърихии 
«Шайбонинома» ва «Футуњоти хонї» буда, дар мусиќї 
«Нуњранг» ва «Савтуннаќш» барин оњангњо офарид. 

Асари Биної «Шайбонинома» аз таърихи зиндагї ва 
лашкаркашињои Муњаммади Шайбонї ривоят карда, воќеањои 
таърихиро таќрибан то соли 1505 фаро мегирад. «Футњоти хонї» 
ин як шакли густурдатари «Шайбонинома» мебошад ва аз 
таърихи хонадони Шайбонї маълумот дода, бо воќеањои соли 
1510 поён меёбад. Ин ду асар якдигарро пурра карда, 
сарчашмањои муњимми таърихї ба њисоб мераванд. 

Соли 1507 Камолиддини Биної дар лашкаркашии 
Шайбонихон ба Хуросон ва ишѓоли Њирот дар рикоби ў ќарор 
дошт. Баъд аз он ки дар соли 1510 Шайбонихон дар љанги Марв 
кушта мешавад, Камолиддини Биної ба Мовароуннањр, ба 
Насаф (Ќаршии имрўза) меояд ва дар соли 1512 дар ќатли оми 
ин шањр аз тарафи лашкаркаши Сафавиён Наљми Сонї кушта 
мешавад. 

Бадриддини Њилолї шоири маъруфи ѓазалсарои нимаи 
аввали асри XVI буда, дар солњои њафтодуми асри XV дар 
Астаробод ба дунё омадааст. Соли 1491 ба Њирот омада, ба 
донишандўзї машѓул мешавад. Њилолї дар њељ дарборе кор 
накард ва барои њељ кадоме аз њокимон мадњия нанавишт. 
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Њилолї пеш аз њама бо девони ѓазалиёташ маъруфи хоссу 
ом гардида, ба ќалами ў инчунин се достон – «Лайлї ва 
Маљнун», «Сифот-ул-ошиќин» ва «Шоњу дарвеш» низ тааллуќ 
дорад. 

Бадриддини Њилолї шоњиди муборизањои шадиди 
Сафавиён ва Шайбониён барои Хуросон гашта буд. Ў њаљвияе 
дар чањор мисраъ дар бораи Убайдуллоњхони Шайбонї навишт, 
ки он чунин аст: 

 

То кай, Убайдо, пайи толон бошї, 
Торољгари мулки Хуросон бошї. 
Ѓорат кунию моли мусалмон бибарї, 
Кофар бошам, гар ту мусалмон бошї. 

 

Ин рубої сабаб шуд, ки соли 1529 баъд аз он ки Њиротро 
Убайдуллоњхон ишѓол кард, фармон дод Њилолиро ба ќатл 
расонанд. 

Шоири дигари ин аср Мавлоно Абдуррањмони Мушфиќї 
мебошад. Ў соли 1525 дар Бухоро ба дунё омада, соли 1588 дар 
њамин шањр вафот мекунад. Мушфиќї дар давраи тањсили 
мадраса ба шеъргўйї пардохт ва илмњои асосии замонашро 
азхуд намуд.  

Мушфиќї ба дарбори Абдуллоњхони II даъват мешавад ва 
ба дараљаи маликушшуарої мерасад. Ў бисёр ќасидањои мадњї 
навиштааст, ки ќисме аз онњо барои омўхтани таърихи 
Мовароуннањр дар асри XVI њамчун сарчашмаи таърихї хизмат 
мекунанд. Дар баъзе ќитъа ва рубоињои шоир санањои 
лашкаркашї, муњорибањои муњим, вафоти шахсони таърихї, аз 
тахт фаромадан ва ё ба тахт нишастани ин ва ё он шоњ, солњои 
итмоми биноњои машњур ва осори меъмории асри XVI зикр 
шудааст. Ин ќисмати эљодиёти шоир барои омўхтани таърихи 
асри мазкур, хусусан, таърихи меъморї ањамият дорад. 

Ба љуз аз шањрњои Самарќанду Бухоро, дар дигар шањрњои 
Мовароуннањр низ шоирону донишмандон њаёт ба сар 
мебурданд. Масалан, дар ин давр дар Њисор доираи адабие 
вуљуд дошт. Шоирон: Дўсти Њисорї, Зардаки Њисорї, Узри 
Њисорї, Ишратии Њисорї, Ѓарибии Њисорї ва дигарон 
намояндагони ин њавзаи адабї буданд. 

Дар аср XVI таърихнигорї њам дар байни илмњои замон 
мавќеи хосро ишѓол кардааст. Яке аз муаррихони барљастаи ин 
аср Хондамир буд. Соли 1475 ў дар Њирот таваллуд шуда, соли 
1535 дар Дењлї вафот кардааст. Хондамир асараш «Њабиб-ус-
сияр»-ро солњои 1521–1524 навишта, дар он воќеањои таърихи 
умумї ва тарљума и њоли одамони машњурро баён карда, шарњи 
њодисањоро то соли 1510 расонидааст. Инчунин, ў муаллифи 
асарњои «Дастур-ул-вузаро», «Њумоюннома» буда, љилди њафтум 
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ва ќисми хотимаи асари маъруфи муаррихи номї Мирхонд – 
«Равзат-ус-сафо»-ро низ навиштааст. 

Дигар аз таърихнигорони маъруфи ибтидои асри XVI 
Фазлуллоњ ибни Рўзбењони Хунљї мебошад, ки аз таъќиби 
Исмоили Сафавї аз Исфањон ба Бухоро, ба дарбори 
Шайбонихон паноњ бурд. Ў асареро бо номи «Мењмонномаи 
Бухоро» дар соли 1509 навишт. Дар ин рисолаи таърихї 
муаллиф њаёти сиёсї, иќтисодию иљтимої ва фарњангии 
Мовароуннањру Хуросони ибтидои асри XVI-ро инъикос 
кардааст. Ба љуз «Мењмонномаи Бухоро», ки сарчашмаи муњим 
ба њисоб меравад, Фазлуллоњ ибни Рўзбењони Хунљї муаллифи 
рисолањои «Сулук-ул-мулук» ва «Таърихи оламорои Аминї» низ 
мебошад. 

Яке аз шоирон ва муаррихони барљастаи ин давр Њофизи 
Таниш буд. Ў соли 1549 дар Бухоро таваллуд шуда, соли 1635 
дар њамин шањр вафот мекунад. Мероси илмию адабии Њофизи 
Танишро асари таърихии ў «Шарафномаи шоњї», ки бо номи 
«Абдуллоњнома» низ маъруф аст, ду девони ѓазалиёт, касоид ва 
маснавї ташкил медињанд. Рисолаи таърихии Њофизи Таниш 
«Шарафномаи шоњї» барои омўхтани њаёти сиёсию иљтимої ва 
адабии асри XVI ањамияти калон дорад. 

Дар байни солњои 1540-1551 Масъуд ибни Усмони 
Кўњистонї асари таърихии худ «Таърихи Абулхайрхонї»-ро ба 
дастури Абдулатифхон (њокими Самарќанд дар солњои 1540 – 
1552), ки дар дарбори ў кор мекардааст, навиштааст. Ин китоб 
воќеањои таърихиро аз ќадим то солњои 60-уми асри XV дарбар 
мегирад. 

Яке аз сарчашмањои муњимми таърихї ва адабии асри XVI 
асари ёддоштии Зањириддин Бобур «Бобурнома» мебошад. 
«Бобурнома» аз се ќисм иборат буда, ќисмати аввалаш ба 
воќеањои дар Фарѓона рухдода, ки он замон Бобур њокими он љо 
буд, бахшида шуда, инчунин, дигар њодисањои таърихии 
Мовароуннањрро аз соли 1494 то соли 1509 тасвир мекунад. 
Ќисмати дуюми китоб воќеањои сиёсии дар Кобул рўйдода то 
соли 1519-ро инъикос мекунад. Ќисмати сеюми китоб њодисањои 
соњои 1519–1529 дар шимоли Њиндустон ба вуљудомадаро дар 
бар мегирад. 

Дар шањрњои калону хурди Мовароуннањр шахсони 
соњибмаълумоте буданд, ки бо рўйнавис кардани асари 
муаллифони номї машѓул мешуданд. Бо ин мењнати 
пурмашаќќати худ онњо сабабгори аз насл ба насли дигар ё аз як 
аср ба асри дигар гузаштани асарњои нодири ниёгони мо 
гаштаанд. 
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Сарчашма: 
Амир Мањмуди Хондамир дар бораи ќатли Њилолї дар Њирот 

дар соли 1529 аз љониби Убайдуллоњхони Шайбонї менависад: 
«Убайдхон бо лашкари фаровон дар нафаси шањр (Њирот) нузул 
намуда, бар маснади салтанат мутамаккин гашт ва ашрори ўзбекияву 
љамоати самарќандия дасти зулму ситам ба љониби турку тољик аз дуру 
наздик дароз кард, фиѓони мазлумони дардманд аз сипењри баланд 
даргузашт…Аз љумлаи мазлумон ва маќтулони маълум Мавлоно 
Њилолист…, боис бар ќатли вай он ки зумрае аз ањли њасад ба хидмати 
Убайдхон арз карданд, ки Мавлоно рубоие дар њаљви ту гуфта, ки 
мисрааш ин аст: 

Кофар бошам гар ту мусалмон бошї. 
…Бинобар ин љињот, он хони ноодил ба њабси вай њукм кард ва 

ўзбекони нокас ўро дар њабс шиканља ва ќини бисёр карда, пас аз озори 
бисёр он нодири рўзгорро дар сари бозор ба ќатл оварданд». 

Амир Мањмуди Хондамир. Таърихи шоњ Исмоил ва шоњ 
Тањмосби Сафавї (Зайли таърихи Њабиб-ус-сияр). Ба нашр 
омодакунанда Муњаммадалии Љарроњї. Тењрон, 1370 ш., сањ. 154 – 155. 

Восифї аз сафари худ ба Самарќанд, аз он ки чї гуна дар 
сардињои ин шањр ў ва њамроњонаш азият кашидаанд ва чї тавр аз 
султон Абўсаид – њокими Самарќанд, ки бесавод буд ва низ забони 
тољикиро намедонист, гирифтани подош ба ивази мадњияеро чунин 
менависад: «Мавлоно Абдулалии Балхї, ки яке аз дўстони љонї буд, 
шабе ба хонаи ин камина омада гуфт, ки ин толибилмон њама њалок 
мешаванд. Дар бораи эшон чї фикре мекунї? Гуфтам: «Ман низ 
њайронам ва чорае намедонам». Гуфт: «Дар таърифи соли ќањт, ба 
мадњи Абўсаид султон ќасидае мебояд гуфт ва дар маонии бадеъ, то аз 
вай ба тариќи сила (туњфа) ахз намоем ва киштии умри ин фаќиронро 
аз ин дарёи хунхори ќањт бар карона орем». Гуфтам: «Абўсаид султон 
туркест ва аслан форсї намедонад, њамчуноне ки мо туркї намедонем». 
Гуфт: «Ман ёре дорам, ки имому ноиби султон аст, њамин миќдор, ки 
моро ва ин ќасидаро таъриф мекунад, муњим кифоят мешавад». 

Зайниддин Мањмуди Восифї. Бадоеъ-ул-ваќоеъ. Љилди 1. Тењрон, 
1349 њ.ш., сањ. 68. 

 
Санањои муњим: 

1453 – таваллуди Камолиддини Биної дар Њирот 
1485 – таваллуди Зайниддин Мањмуди Восифї дар Њирот 
1512 – ќатли шоир Камолиддин Биної дар Насаф 
1529 – кушта шудани Бадриддин Њилолї дар Њирот бо фармони 
Убайдуллоњхони Шайбонї  
1535– ќатли мусиќидони маъруф Кавкабии Бухорої 
951 њ.ќ./1544-45м – ќатли маъруфтарин хаттоти њиротї Миралї дар 
Бухоро 
1588 – вафоти Абдуррањмони Мушфиќї дар Бухоро 
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Савол ва супориш: 
1) Чаро њавзањои адабї ва илмии Мовароуннањру Хуросон дар 
ибтидои асри XVI аз фаъолият бозмонданд? 2) Мављи аввали 
муњољирати шоирон ва фарњангиёни Мовароуннањру Хуросон дар 
кадом аср буд? 3) Адибон ва олимони Мовароуннањр ба куљо њиљрат 
карданд? 4) Шоирони маъруфи ин даврро номбар кунед. 5) Кадоме аз 
шоирони ин давр ба дараљаи маликушшуарої расид? 6) Кадом 
рисолањои таърихии асри XVI-ро медонед?  
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МАВЗЎИ X 
ХАЛЌИ ТОЉИК ДАР АСРИ XVII ВА НИМАИ АВВАЛИ 

АСРИ XVIII 
 

§ 27. ВАЗЪИ СИЁСИИ ХОНИИ БУХОРО ДАР АСРИ XVII ВА 
НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XVIII 

 
Пас аз марги Абдуллоњхони Шайбонї ва писари ў 

Абдулмуъмин дар соли 1598 мамлакат дар вазъияти 
бесарусомонї ва парокандагї ќарор гирифт. Њамсояњои хони 
Бухоро аз вазъияти номусоиди ин кишвар истифода бурданд. 
Шоњи Эрон Аббоси I ќисмати зиёди Хуросонро ба сарзамини 
худ пайваст кард. Ў дар шањри калони мамлакат Балх 
Муњаммадиброњим ном шахсеро њоким таъйин намуд, ки дар 
назди худи шоњ тарбият ёфта буд. Султони ќазоќњо Таваккал 
шањрњои Тошканд ва Самарќандро ишѓол намуд. Хоразм дубора 
ба дасти хевагињо гузашт.  

Пас аз марги Пирмуњаммадхони II ашрофи Мовароуннањр 
тахти Бухороро ба Љонимуњаммад султон (Љонибек султон) 
пешнињод намуданд, ки ў се писар дошт: Динмуњаммадхон, 
Боќимуњаммадхон ва Валимуњаммадхон. Љонибек султон аз 
шањри Њољитархон (Астрахани њозира) ба Бухоро омада буд, аз 
ин сабаб номи ин сулоларо Љониён ё Аштархониён меноманд.  

Љонибек султон аз вазифаи хонї даст кашид ва писари ў 
Боќимуњаммадхон (1599–1605) ба тахт нишаст. Ў шањри Балхро 
тобеи Бухоро намуд, ки аз њамин ваќт сар карда валиањди хони 
Бухоро дар Балх менишаст.  

Њокими Балх Муњаммадиброњим нисбат ба амирони 
воломаќом сиёсати зулму ситамро пеша гирифт. Ањолии Балх ба 
ў муносибати душманона доштанд, иловатан, Муњаммад–
иброњим ба таври махфї ба мазњаби шиа гаравида буд, ки ин 
боиси норизоии мардум гардид. 

Бародарон Боќимуњаммадхон ва Валимуњаммадхон моњи 
июли соли 1601 ба Балх лашкар кашиданд. Балх ба дасти онњо 
гузашт ва Валимуњаммадхон њокими он таъйин гардид. 

Њангоми њукмронии Боќимуњаммадхон дар дохили 
кишвар љангњои байниќабилавї шиддат гирифтанд ва шањрњои 
зиёде аз тобеияти ў берун шуданд.  

Пас аз марги Боќимуњаммадхон дар соли 1605 бародари ў 
Валимуњаммадхон (1605–1611) ба тахт нишаст. Валимуњам–
мадхон ваќте ба Бухоро омад, аз пойтахт ду писари 
Боќимуњаммад – Имомќулї султон ва Нодирмуњаммад султонро 
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ба Балх фиристод. Валимуњаммад бо корњои давлатї кам 
машѓул буд, ќисмати зиёди ваќти худро бо айшу нўш ва фосиќї 
мегузаронд. Дар замони њукмронии ў њокимони мањаллї 
таќрибан мустаќилона фаъолият мекарданд ва мекўшиданд бо 
њокимияти марказї иртиботе надошта бошанд, аз ин рў ањолии 
мањаллї хеле њам азият мекашиданд.  

Соли 1607 Валимуњаммад Шоњбек Кўкалтошро њокими 
Балх таъйин кард. Ў бо ањолии Балх зулм ва берањмиро раво 
дид, ки дар натиља ў дастгир гардида, ба ќатл расонда шуд.  

Соли 1611 дар байни Бухоро ва Балх барои ба тобеияти 
худ даровардани њудуди васеъ зиддият ба амал омад. Дар 
натиљаи муборизањои шадид Имомќулихону Нодирмуњаммад 
Валимуњаммадхонро маѓлуб сохтанд. Ў маљбур шуд, ки њамроњ 
бо писаронаш ба Эрон фирор кунад. Шоњи Эрон, ки фурсати 
муносибро барои ба Мовароуннањр њуљум кардан интизор буд, 
Валимуњаммадро бо лашкари 80000 нафара муљањњаз сохта, 
барои ишѓоли он фиристод. Аммо Валимуњаммадхон шикаст 
хўрда, ба ќатл расид ва Имомќулихон (1611–1642) хони 
Аштархониён эълон гардида, бародари худ Нодирмуњаммадро 
њокими Балх таъйин намуд ва ба ў унвони хониро дод. 

Дар замони њукмронии Имомќулихон њокимият нисбатан 
неруманд шуд, вале ањволи мардуми мењнаткаш аз зулми 
мансабдорон ва бори гарони андозњои зиёд нињоят вазнин 
гардид. Имомќулихон бар зидди ќазоќњо ва ќалмиќњо мубориза 
бурда, шањри Тошкандро ба зери итоати худ даровард. Писари ў 
Искандар султон дар Тошканд њукмронї мекард ва бо баланд 
бардоштани андозњо ањолиро ѓорат менамуд. Мардум ба ин 
фишор тоб наоварда, шўриш бардоштанд ва ўро ба ќатл 
расониданд. Имомќулихон баъди ба зери итоати худ 
даровардани Тошканд ќасам ёд кард, ки барои марги писараш аз 
сокинони шањр ќасос хоњад гирифт, то њадде, ки хуни 
кушташудагон то рикоби аспаш расад. Њангоми ба шањр ворид 
шуданаш ў ба куштори гўшношунид даст зад ва њазорњо 
мардуми бегуноњро ба ќатл расонд. Шахсони наздики ў аз ин 
вањшоният ва берањмї ба тарс афтода, аз вай хоњиш намуданд, 
ки ќатли мардумро бас кунад. Имомќулихон барои ин ки дар 
ќасамаш устувор бошад, аспсавор ба њавз даромад ва оби бо 
хуни одамон омехташуда то рикобаш расид. Дар љангњои дигар 
њам Имомќулихон нисбат ба ањолї берањмињои зиёд менамуд.  

Ба Имомќулихон муяссар гардид, ки бо роњи ќатлу 
вањшоният иќтидори мамлакатро каме ќавї намояд ва 
њокимияти нисбатан устувор барќарор кунад, вале ањволи 
мардум дар натиљаи андозњои зиёд мисли пештара вазнин буд.  

Имомќулихон дар охири њаёташ нобино шуд ва ба нафъи 
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бародари худ, њокими Балх–Нодирмуњаммад аз тахт даст кашид. 
Вориси Имомќулихон Нодирмуњаммад (1642–1645) њамагї се сол 
њукмронї намуд. Ба номи ў дар Бухоро ва Балх тангањои 
нуќрагї сикка заданд. 

 Нодирмуњаммад сиёсати љабру ситамро пеша кард, ки он 
боиси зиддият ва норизоятии умумї ба муќобили ў гардид. Дар 
натиља писараш Абдулазизхон (1645–1680) ба тахти салтанат 
соњиб шуд.  

Дар замони њукмронии Абдулазизхон вазъияти дохилї ва 
хориљии мамлакат мураккаб гардид. Ќазоќњо аз ин фурсат 
истифода бурда, зуд-зуд ба њудуди гирду атрофи Мовароуннањр 
њуљумњои ѓоратгарона мекарданд. Њангоми ин тохтутозњо онњо 
ноњияњои мухталифи Бухороро талаву торољ намуда, асирони 
зиёдро бо худ мебурданд. 

 Дар ин замон байни бародарон нобоварї ба вуљуд омад. 
Абдулазизхон аз тарси мустаќилияти бародараш 
Субњонќулихон, ки њокими Балх буд, бародари дигари худ 
Ќосиммуњаммад султонро вориси худ таъйин намуда, бар зидди 
Субњонќулихон фиристод.  

Муборизањои дохилии байниќабилавї барои њокимият 
вазъи сиёсї ва њарбии мамлакатро заиф сохта, сабаби 
харобшавии кишвар гардид. Хоразмињо аз ин вазъият истифода 
намуда, бо лашкари зиёд ба Мовароуннањр тохтутозњои 
ѓоратгарона карда, асирони зиёдро бо худ мебурданд. 

 Баъд аз вафоти Абдулазизхон ба тахт бародараш 
Субњонќулихон (1680–1702) нишаст. Њангоми њукмронии 
Субњонќулихон байни писарони ў дар Балх барои њокимият 
муборизањо тезутунд гардид. Дар ин кашмакашињо онњо 
њамдигарро пайи њам мањву нобуд менамуданд. Дар натиљаи ин 
муборизањо яке аз писарони Субњонќулихон–Сиддиќхон 
њокимияти Балхро ишѓол намуда, бар зидди падараш исён 
бардошт, амммо ў шикаст хўрда, аз тарафи падараш ба ќатл 
расид. 

Субњонќулихон барои неруманд гардидани њокимияти 
марказї кўшишњои зиёд намуд, вале ин ба ў муяссар намегардид, 
зеро сарлашкароне, ки ў ба онњо такя менамуд, мехостанд, ки 
њокимияти худро мустањкам сохта, аз зери итоати ў бароянд. Яке 
аз чунин шахсон њокими Балх Мањмудбийи атолиќ буд.  

Аз низоъњои байнихудї истифода намуда, як ќатор 
вилоятњо истиќлолият ба даст оварданд, ки Бадахшон аз љумлаи 
онњо буд. 

 Барои љангњои бардавом маблаѓ лозим буд. Бинобар ин 
Субњонќулихон пешакї аз ањолї барои њафт сол андозњоро 
ситонид. Ин беадолатї сабаби вусъат ёфтани норозигї ва 
бесарусомонї дар давлати Аштархониён гардид. 
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Соли 1702 Субњонќулихон вафот намуд ва ба љойи ў 
писараш Убайдуллоњхон (1702–1711) ба тахти Бухоро нишаст. 
Ин замон амирон худро комилан соњибихтиёр дониста, аксари 
онњо ба њамќабилањои худ такя карда, њокимияти марказиро ба 
эътибор намегирифтанд. Убайдуллоњхон дар назди худ вазифа 
гузошт, ки пеши роњи исён, љангњо ва марказгурезии амиронро 
бигирад.  

 Волии Балх Муњаммадмуќимхон, хоњарзодаи 
Убайдуллоњхон, худро хони мустаќили Балх эълон намуд ва 
Мањмудбийи атолиќро сарлашкар таъйин кард. 
Муњаммадмуќимхон бо фисќу фасод машѓул шуда, аз корњои 
давлатї каноргирї намуд. Мањмудбий аз фурсат истифода 
карда, ўро ба ќатл расонид ва худро хон эълон намуд. 
Убайдуллоњхон барои марги хоњарзодааш хост аз Мањмудбий 
ќасос гирад ва бањори соли 1707 ба Балх њуљум намуд, ки он се 
моњ идома ёфт. Нињоят лашкари Убайдуллоњхон Балхро ишѓол 
кард. 

 Солњои зиёди њукмронии Убайдуллоњхон сарфи љангњои 
дохилї гардид. Дар чунин шароит ў ба њамон ќисме аз њокимон 
такя менамуд, ки барои барќарор кардани низоми муайян дар 
давлат ва пурзўршавии њокимияти марказї манфиатдор буданд. 

 Убайдуллоњхон як ќатор тадбирњои муњим гузаронид. Вай 
мехост усули идоракунии давлатро нав кунад ва ба он 
намояндагони табаќањои поёниро низ љалб намояд. 
Убайдуллоњхон чандин тадбирњо андешид, то ки хазинаи давлат 
ѓанї гардонида шавад. Ба ин маќсад ў соли 1708 ислоњоти пулї 
гузаронид. Мутаассифона, чорањои андешидаи ў вазъияти 
мављударо дигаргун карда натавонист. Соли 1711 
Убайдуллоњхон дар натиљаи суиќасд кушта шуд ва дарбори хонї 
торољ гардид. 

 Пас аз марги Убайдуллоњхон бародари ў Абулфайзхон 
(1711 – 1747) ба тахт нишаст. Ў охирон намояндаи сулолаи 
Аштархониён дар тахти Бухоро буд. Дар солњои њукмронии 
хони мазкур њукумати марказї иќтидори худро тамоман аз даст 
дода, давлати хонї ба ќисмњои мустаќили људогона таќсим 
гардид. Абулфайзхон амалан њељ гуна њокимияти воќеї надошт 
ва бо истифода аз ин њокимони вилоятњои алоњида худсарињо 
мекарданд. 

 Абулфайзхон Муњаммадњакимбийро, ки аз ќабилаи 
манѓит буд, бо рутбаи атолиќи Бухоро таъйин кард. 
Муњаммадњакимбий вазъи худро устувор намуда, сарвари њамаи 
атолиќњо гашт. Бо дастгирии ашрофи ќабилаи манѓит ў идораи 
давлатро пурра ба дасти худ гирифт. Амалњои ў боиси 
норозигии умумї гардид, ки он ба эътибори хон таъсири манфї 
мерасонд. 
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Сарчашма: 
Маълумоти Муњаммад Юсуфи Муншї дар бораи зулми Шоњбек 

кўкалтоши фулодчї нисбат ба ањолии Балх ва ба ќатл расонидани ў: 
«Валимуњаммадхон дар он замон Шоњбек кўкалтошро, ки аз ќавми 
фулодчї буд, њокими вилояти Балх сохта, бародарзодагони худро ба ў 
супурда буд. Ў султононро дар назар надошта, љамеи муњимоти мулкро 
худ мутасаддї гардида, ба навъе зулм пеша буд, ки деворе аз санг сохта 
ва дар он шикофї гузошта ва љуфти гове дар он муњайё карда аз барои 
муљримон (гунањкорон), ки гардани онњоро ба зўри гов меканданд ва 
ба андак љурме (гуноње) мардумро дар деги равѓани тафсида 
меандохтанд. Аз оњан њаллољї рост карда буд. Тамоми аъзои эшонро 
аз фарќ то ќадам бар он нињода, метофтанд. Зулми ў носихи (чун 
нусхаи) зулми Њаљљољ шуда буд ва мардум аз ин афъоли (рафтори) ў 
баѓоят дилтанг буданд. 

…Фармуданд, ки Шоњбекро дастгир карда, ба сиёсат расонанд 
(љазо дињанд). Он бадбахт гурехта, дар мадрасаи Абдуллоњхон 
даромада, дарвозаро устувор намуд ва тири туфанг ба мардуми асокир 
(љанговарон) андохт. Љавонони рамзљўй он рўз гузаронида, шаб як 
девори мадрасаро шикофта, ўро дастгир карда оварданд. Њукм шуд 
сари ўро ба љуфти гов канданд, љасади ўро аз њаллољї гузарониданд ва 
ба деги равѓани гарм андохтанд». 

Муњаммад Юсуфи Муншї. Тазкираи Муќимхонї. Муќаддима, 
тасњењ ва тањќиќи Фариштаи Саррофон. Тењрон, 1380, сањ. 132-134. 

 
 Маълумоти Муњаммад Юсуфи Муншї дар бораи ќатли 

мардуми шањри Тошканд аз љониби Имомќулихон: «/Имоќулихон/ 
баъд аз он Искандар султон, валади худро ба њукумати вилояти 
Тошканд равона намуданд. Шоњзода ба он мардум сулуки неку 
(рафтори хуб) накард ва он кофирнеъматон (бешарафон) ѓулув карда 
(аз њад зиёд муболиѓа намуда), шоњзодаро ба дараљаи шањодат 
расониданд. Чун ин хабар ба самъи (гўши) хон расид, дуди оњи љонкоњ 
аз дил бароварда, ноираи (оташи) ќањраш дар илтињоб омада (зиёд 
шуда) ва ин суратро ба Надирмуњаммадхон, бародари худ, навишт ва 
худ асокири љаррори (зиёди) бешуморро гирифта, озими Тошканд 
шуданд. Надирмуњаммадхон низ лашкари Балх ва Бадахшонро 
гирифта ба мадади бародар рафт ва њар ду муттафиќ (бо њам иттифоќ) 
шуда, як моњ ќалъаро муњосира намуданд. Имомќулихон савганд хўрд, 
ки ќалъаро гирифта, чунон ќатли ом созам. ки то хуни душманон ба 
рикоби ман нарасад, даст аз куштан бар надорам. 

Алќисса, бањодурони адўбанди (душманкуши) ќалъакушой ва 
мардони шерафкани (диловари) размозмойро (дар љангњо 
таљрибадорро) њукм шуд, ки ќалъаро чун нигин фурў гирифтанд ва аз 
њар љониб саркўб бардоштанд. Чунон сохтанд, ки агар мўре даруни 
ќалъа мељунбид, дида ўро ба новаки (тири) душмангузор ва пайкони 
љоншикор медўхтанд. Алѓараз, бар ин минвол кор бар он мардум 
душвор сохта буданд. Ваќти субњдамї дарвозаро оташ дода, сўхтанд ва 
аз он љо даромада, шамшер бар пиру љавон нињода, бедодие шуд, ки 
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замона ёд надорад. Ва он рўз то ба ваќти пешин бозори аљал гарм буд. 
Пири садсоларо бо кўдаки яксола ба як нарх мегирифт ва ба як нарх 
мефурўхт. Шумори куштагон аз њавзаи тасаввури хаёл афзун буд. 
Амирони лашкар бар ањволи фаќирон ва бегуноњон тарањњум сохта, аз 
хон шафоатхоњ шуданд (хоњиш намуданд, ки рањм кунад). Он хусрави 
бањромќањр фармуд, ки ман савганд хўрдаам, ки то хуни тошкандиён 
ба рикоби ман нарасад, даст аз ќитол (куштор) боз надорам. Умаро 
(амирон) ба ањли фатво (фатводињандагон) руљўъ карданд (мурољиат 
намуданд). Уламо чунон фатво доданд, ки њазрат аспи худро дар њавзе 
андозад, ки баландии он то рикоб бошад ва обро ба хуни кушта оѓушта 
созанд. Дар ин сурат хуни онњо ба рикоби зафармаоб расида бошад 
(монанди он шуда бошад). Ин мазмунро ба арз расонида, чунон 
сохтанд ва оташи ќањри подшоњиро ба оби шифо таскин доданд». 

Муњаммад Юсуфи Муншї. Тазкираи Муќимхонї. Муќаддима, 
тасњењ ва тањќиќи Фариштаи Саррофон. Тењрон, 1380, сањ. 144-146. 

 
 Маълумоти Муњаммад Юсуфи Муншї дар бораи њуљумњои 

ѓоратгаронаи хевагињо ба Бухоро ва ноњияњои атрофии он: «Ба 
таърихи санаи 1076 (1665–1666) буд, ки Абулѓозихон ибни Арабхон, 
волии Урганљ, бо лашкари фаровон омада навоњии Мовароуннањрро 
тохт намуд ва фуќаро ва масокинро мутафарриќ (парешон) ва 
пароканда сохт. Абдулазизхон ба бародар эълом (хабардор) намуд. Он 
хони олишаън сипоњи Балх ва Бадахшонро ба мадад фиристод ва он 
шершикорони бешаи диловарї бо лашкари Тўрон муттафиќ шуда 
(иттифоќ баста), ўро мунњазим сохтанд (шикаст доданд)…. Боз он 
лашкари шаётинасар љамъ шуда, дигар бор тохт оварда, шикаст ёфта, 
баргаштанд. Чунончи њаждањ бор тохт намуда, бухориёнро ба љон 
расониданд. Ногоњ тири дуои бечорагон бар њадафи иљобат расида, 
аљал мавъуди (ваќти муќаррашуда) гиребони љонашро гирифта, ба 
тахтаи тобут мубаддал сохт. 

 Баъд аз ў Анўшахон, писараш, зиёда аз падар тариќи (роњи) 
зулмро паймуда, ба дафъаот (чандин бор) ба навоњии Бухоро тохт 
овард (тохту тоз намуд). Ба ѓояте ки Љўйборро, ки муќаррари 
Хољагони олишаън аст, гирифта торољ намуд. Дар он ваќт 
Субњонќулихон ба воситаи ѓуборе (ранљише), ки ба бародари худ дошт, 
Анўшахонро тањрик медод (бармеангехт). Дар он замон Абдулазизхон 
ба љониби вилояти Кармина рафта буд. Ин хабар чун ба арзи он 
шердил расид, азми Бухоро карда, ваќти ними шаб худро ба 
дорулхилофа (яъне Бухоро) расонида, дид, ки урганљиён дохили 
Бухоро шуда, дарвозањоро бастаанд. Бо чињил нафар аз бандагони худ 
дарвозаро шикаста даромад. Мухолифоне, ки мутаваккили (масъули) 
дарвоза буданд, даст ба теѓ бурда, њамла оварданд. Он сафдари 
(љасури) корзор шамшери хунрезро аз ниём (ѓилоф) кашида, ба ќитол 
(куштор) машѓул шуд.  

 …Алќисса, кушта ва хаста ба арки Бухоро омаданд ва 
бандагони вафодор хонро дохили тахтгоњ намуданд. Њукм фармуд, ки 
њар кас ќуввати санг андохтан дошта бошад, дар куштани урганљї 
таќсир накунад. Он шаб аз ўзбек ва тољик ва раоё ва ањли бозор њама 
даст ба ќитол кушоданд. Дарвозањоро баста ба теѓу тир ва ба чўб ва ба 
корд… љанг мекарданд. Ваќте ки аз љанг халос мешуданд, менишастанд 
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ва ба њалќи якдигар ишорат мекарданд. Ин мегуфт, ки «ман саратро 
мебурам». Он мегуфт, ки «сани бошингни кесаман». Алќисса, ба он 
ќавм чунон дарафтоданд, …ки аз кушта пуштањо сохтанд. 
Баќиятуссайф (зиндамондагон) ба њазор тараддуд худњоро аз ќалъа ба 
зер андохта, ба хони худ пайвастанд, тоби муќовимат наёварда, ба 
љониби Урганљ фирор намуданд».  

Муњаммад Юсуфи Муншї. Тазкираи Муќимхонї. Муќаддима, 
тасњењ ва тањќиќи Фариштаи Саррофон. Тењрон, 1380, сањ. 172-174. 

 

Санањои муњим: 
1601 – ба Балх лашкар кашидани бародарон Боќимуњаммадхон ва 
Валимуњаммадхон  
1605 – ба тахт нишастани Валимуњаммадхон  
1607 – њокими Балх таъйин гардидани Шоњбек Кўкалдош 
1702 – вафоти Субњонќулихон ва ба тахти Бухоро нишастани 
Убайдуллоњхон  
1711 – кушта шудани Убайдуллоњхон ва ба тахт нишастани 
Абулфайзхон 

 
Савол ва супориш: 

1) Дар бораи вазъи сиёсии асри XVII ва нимаи аввали асри 
XVIII маълумот дињед. 2) Чаро сулолаи нави дар Бухоро таъсисёфтаро 
сулолаи Љониён ё Аштархониён меноманд? 3) Пойтахти мамлакат 
кадом шањр буд? 4) Барои чї рафтори њокими Балх Муњаммадиброњим 
боиси норизоии мардум гардид? 5) Дар бораи њукуматдории хони 
Бухоро Валимуњаммадхон маълумот дињед. 6) Сабаби ба ќатл расидани 
њокими Балх Шоњбек кўкалтошро шарњ дињед. 7) Оид ба низоъњои 
байнихудии њокимони ин давра чињо медонед? 8) Дар бораи муборизаи 
хонњои Бухоро ва Балх барои ба даст даровардани њудуди мамлакат 
наќл кунед. 9) Дар бораи тадбирњои Убайдуллоњхон барои ќавї 
гардонидани њукумат маълумот дињед. 10) Вазъи мамлакатро дар 
замони њукмронии Абулфайзхон шарњ дињед. 

 
 

 § 28. БАДАХШОН ВА ЊИСОР ДАР АСРИ XVII ВА НИМАИ 
АВВАЛИ АСРИ ХVIII 

 

 Минтаќањои соњили чапи дарёи Ому – Ќундуз, Файзобод, 
Балх, Шибирѓон ва Бадахшон ва дар соњили рости ин дарё – 
Тирмиз, Кўлобу Ќубодиён тобеи сулолаи Аштархониён буданд. 

 Дар замони њукмронии Субњонќулихон мавќеъ ва 
эътибори баъзе аз сарони ќабилањо баланд гардид. Яке аз онњо 
Мањмудбийи атолиќ буд. Хон ўро њокими Балху Бадахшон 
таъйин намуд. Он солњо Бадахшон мулки мустаќил буд. Дар он 
љо асосгузори сулолаи амирони тољики бадахшонї Ёрбеки 
Дањбедии Самарќанї њукмронї мекард. Дар нимаи дуюми асри 
XVII муносибат байни Бадахшон ва Бухоро сард шуд ва дар 
натиља тохтутози лашкари Бухоро ба Бадахшон вусъат гирифт. 
Хони Бухоро мехост хазинаи худро бо лаъли Бадахшон ѓанї 
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гардонад. Бо њамин маќсад тирамоњи соли 1691 Мањмудбийи 
атолиќ як гурўњи соњибмансабонро барои идора кардани 
фаъолияти конњо ба Бадахшон фиристод, вале Ёрбек онњоро ба 
он конњо роњ надод. Он гоњ Мањмудбий соли 1692 лашкари зиёд 
љамъ оварда, ба сўйи Бадахшон лашкар кашид ва шањри 
марказии Бадахшон Љузгун (Файзобод)-ро муњосира кард, вале 
онро гирифта натавонист. Мањмудбий маљбур шуд, ки бо Ёрбек 
ќарордоди сулњ баста, аќиб нишинад. Мувофиќи ќарордод 
Ёрбек худро тобеи хони Бухоро эътироф кард ва уњдадор шуд, 
ки мањсули дусолаи конњои лаъли Бадахшонро ба хон супорад, 
лекин дар амал ў њокими мутлаќи он љо буд ва мустаќилона кор 
мекард. Ёрбек дар Бадахшон 50 сол њокимият кард. 

Дар асри XVI Балх, Тирмиз, Ќундуз, Ќубодиён, Хатлону 
Бадахшон тобеи њокими Њисор буданд. Дар солњои њукмронии 
сулолаи Аштархониён ин мулкњо, њатто Њисор тобеи Балх гашт, 
чунки дар Балх валиањди хони Бухоро њоким буд ва ўро низ 
«хон» меномиданд. 

Дар замони њукмронии Имомќулихон дар Њисор 
Давлатбийи кенагас њоким буд. Ў дар байни њокимони 
вилоятњои дигари Бухоро маќоми хосеро дошт, ки дар натиља 
сиёсати нимамустаќилиро ба даст овард. 

Њукмронии Давлатбий то соли 1642 давом кард. Баъди ба 
сари њокимияти Бухоро омадани Надирмуњаммадхон дар 
вилоятњо писарони ў њукмрон шуданд ва Њисор ба 
Ќиличмуњаммад ном писари ў расид. Сарзамини дар асри XVI 
ягонаи Њисор дар замони њукмронии сулолаи Аштархониён ба 
ќисмњо таќсим шуда, ба итоати Бухоро гузашт. Вале мубориза 
барои ба даст овардани њокимият дар Њисор байни писарони 
Надирмуњаммадхон давом мекард, ки билохира, писари сеюми ў 
Бањром султон њокими ин мулк гашт.  

Баъд аз ба сари њокимияти Бухоро омадани Абдулазизхон 
(1645–1680) байни хонњои Бухоро ва Балх барои соњиб шудан ба 
њокимияти Њисор муборизањо оѓоз шуданд. Аз ин муборизањо 
истифода намуда, як муддати кўтоњ њокими Самарќанд Њисорро 
тобеи худ гардонид. Итоати мулки Њисор ба Балх, Самарќанд ва 
Бухоро доимї набуд. Дар охири асри XVII аз бесарусомонињои 
Бухоро истифода намуда, Њисор мустаќилияти худро барќарор 
намуд.  

Он замон Њисор яке аз вилоятњои саркаш ба шумор 
мерафт. Дар ин љо ќабилаи юзи ўзбек њукмронї мекард, ки 
пешвои онњо Уткан додхоњ ном шахсе буд. Соли 1703 лашкари 
Бухоро бо сардории пешвои юзњои Самарќанд 
Муњаммадрањимбийи атолиќ, ки бо юзњои Њисор, махсусан, бо 
Уткан муносибатњои душманона дошт, ба ин сарзамин њуљум 
намуд. Рафтори душманонаи онњо боиси хашму ѓазаби мардуми 
Њисор гардид. Исёнгарон ќароргоњи лашкари Бухороро торумор 
карданд.  
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Лашкари Бухоро аќибнишинї карда, ањолии Њисорро ба 
ихтиёри Уткан вогузор намуд. Он гоњ ањолии Њисор 
намояндагони худро ба назди хони Бухоро фиристода, мурољиат 
намуданд, ки вазъияти онњо хеле ногувор аст ва аз хон хоњиш 
каданд, ки бехатарї ва осудагии ањолии осоиштаро таъмин 
намояд. Вале амирон бо намояндагони ањолї муносибати 
даѓалона намуданд ва Назар тентак, яке аз бародарони 
Худоёрбийи манѓит, шамшер кашида, ба љониби намояндагони 
мардум равон гардид. Шўришгарон сангу калтак ба даст 
гирифта, бар зидди онњо баромаданд. Амирони Бухоро бо 
сардории Муњаммадрањимбий аз тарс роњи гурезро пеш 
гирифтанд. Он гоњ ањолии Њисор хаймањои лашкари Бухороро, 
ки рў ба гурез оварда буданд, ѓорат намуданд.  

 Ин шўриш то андозае оммавї буд, ки шўришгарон бо 
сангу дастчўб бар лашкари мусаллањи Бухоро пирўз шуданд. 
Дар ин шўриш дар баробари њунармандону тољирон дигар 
ќишри ањолии шањр низ фаъолона иштирок намуданд. Дар ин 
маврид манфиати ўзбекњои ќабилаи юз ва ањолии муќимии 
вилояти Њисор – тољикон ба њам омаданд. Халќ барои ќатъи 
љанг дар ќаламрави худ ба по хестанд ва юзњо онњоро дастгирї 
намуданд.  

 Хабари нокомии лашкари Бухоро дар Њисор ба њокими 
Балх Муќимхон расид. Бо фармони ў лашкари Балх бо сардории 
Мањмудбийи атолиќ моњи феврали соли 1704 ба сўйи Њисор 
њаракат кард. Вале то омадани онњо њокими Њисор Уткани 
додхоњ лашкари фирории Бухороро таъќиб намуда, лавозимоти 
зиёди њарбї, чодару хайма ва асиронро ѓанимат гирифт. 

 Шикаст дар Њисор хони Бухоро – Убайдуллоњхонро рўњан 
азоб медод. Ў аз набудани иттињод дар байни ќабилаи юз 
истифода намуда, бори дигар ба сўйи Њисор лашкар кашид. 

 Ин навбат њам Балх бо маќсади ба итоати худ 
даровардани мулки Њисор лашкари сершуморро зери фармони 
Мањмудбий ба он мулк равон кард. Ба ў муяссар гардид, ки 
лашкари Бухороро маѓлуб намуда, Дарвеш ќўшбегї, писари 
Фозилбийро њокими Њисор таъйин намояд. 

 Баъд аз ронда шудани лашкари Бухоро бештар аз 50 сол 
Њисор њамчун мулки мустаќил арзи вуљуд дошт. Дар ин муддат 
ба баъзе њокимони Њисор муяссар шуд, ки ба сарзамини 
њамсоягони худ лашкар кашанд.  

 Аз тарафи дигар, хонњои Бухоро мекўшиданд, ки Њисорро 
мутеи худ гардонанд. Дар лањзањои душвори тањдиди душман 
Њисор муттањиди худро пайдо кард, ки яке аз онњо њокимони 
Ўротеппа буданд. Ин иттињод ба он сабаб ба вуљуд омад, ки њам 
дар Њисор њам дар Ўротеппа намояндагони ќабилаи юзњо њукм 
меронданд.  
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Сарчашма: 
Ахбори Муњаммад Юсуфи Муншї дар бораи мухолифати 

њокими Бадахшон Ёрбек бо Мањмудбийи атолиќ: «Чун муддати як сол 
аз њукумат ва иёлати (идоракунии) Мањмудбий гузашт, сокинони 
вилояти Балх дар муњоди амн (сулњу осоиштагї) ва фароѓат буданд…. 
Дар ин вило (яъне вилояти Балх) бандагон, ки љињати забти коноти 
(конњои) Бадахшон рафта буданд, тињидаст (бо дасти холї) омада, 
мухолифати мир Ёрбекро маълум карданд. Умдатулумаро (яъне 
Мањмудбий атолиќ) мактуби машъар (огоњкунанда) ба насоињ 
(насињатњо) навишта, ўро аз ин афъоли (рафтори) ношоиста манъ 
фармуд. Ў эътимод бар њисонати (мустањкамии) ќалъаи худ карда, 
бештар дар баѓї (исён) ва хилоф иќдом намуд. Мањмудбий дар хашм 
шуда, ба љамъияти (љамъ намудани) лашкар амр сохт, ки дар андак 
замон чандон аз муборизони мардафкани сафшикан фароњам омаданд, 
ки муњосибони (њисобкунандагони) хаёл аз уњдаи шумори он ќосир 
оянд (миќдори онњоро шуморида натавонанд). Ба таърихи 1103 (1691 – 
1692) байраќи шањомат афрошта гардиданд.  

Чун аз дарёи Кукча убур намуданд, мир Ёрбек љамъеро ба љанг 
фиристод ва он бехирадон ба андешаи носавоб (нодуруст) дар таќобул 
(ба муќобили онњо) омада табли љангро ба навозиш оварданд (табли 
љангро заданд). Ва њаракатулмазбуњї (њаракатњои бефоида) намуда, 
оќибат шикастпарешон афтод, ки пароканда ва парешон гашта, рўйи 
њазимат ба љониби ќалъа нињоданд (ба сўйи ќалъа гурехтанд). 
Љавонони љангљўй аз аќиби гурехтагон таваљљуњ намуда, аксарро ба 
теѓу найза ва ханљар сар аз тан људо карданд. Баќиятуссайф 
(зиндамондагон) ба њазор тараддуд пиёда фирор намуданд. Алќисса, то 
дањ рўз дар ќалъадорї эњтимом (сайъ) менамуданд. Донистанд, ки бо 
он зафар љанг ситез (зўрї) аз муњолот (ѓайри имкон) аст. Рўзи дањум 
љамъе аз содот (сайидон) ва дарвешон ва ањли силоњ ва мўйсафедонро 
бо мусњаф (Ќуръон), ки ќасам ёд карда буд, фиристод. Истиѓфори 
(бахшиши) љароими (гуноњњои) худ намуда ва умаро низ муслењ 
(оштидињанда) шуданд. Умдатулумаро (яъне Мањмудбий) узри ў 
пазируфта, дусола њосили конотро (конњоро) талабид».  

Муњаммад Юсуфи Муншї. Тазкираи Муќимхонї. Муќаддима, 
тасњењ ва тањќиќи Фариштаи Саррофон. Тењрон, 1380, сањ. 254 – 255. 

 

Ахбори Мирмуњаммад Амини Бухорї дар бораи ба Њисор 
фиристодани лашкари Бухоро: «Бо амри Убайдуллоњхон дар Бухоро 
барои ба Балх лашкар кашидан машварат барпо шуд. Дар он 
Муњаммад Рањимбий суханронї намуда гуфт, ки лашкаркашї ба Балх 
кори нињоят зарур аст, вале дар Њисори Шодмон Уткан бо ќабилаи юз 
аз итоати шумо саркашї намуда, бо њилаву найранг ќасри Њисорро 
соњиб гаштааст ва худро мустаќил мешуморад. Шояд ў маќсади забти 
Балхро низ дошта бошад. Мо бояд пеш аз њама масъалаи Утканро њал 
намоем. Хон ба гуфтањои Муњаммад Рањимбий бовар карда, ќарор 
ќабул кард, ки ба Њисор лашкаркашї намоянд. Муњаммад Рањимбий, 
ки бо Уткан ќаблан душманї дошт, дар ин муњориба сарлашкар 
таъйин гардид. Њангоме ки онњо ба сўйи Њисор њаракат намуданд, 
пешвоёни ќабилаи юзњо аз авлоди Шодї ба онњо њамроњ шуданд. Дар 
он замон њокими Њисор Холибек мирохур, писари Хушик атолиќ буд.  
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Ќалъаи Уткан дар ќисми шимолии соњили дарёи Кофарнињон 
воќеъ гардида буд. Лашкари бухорињо ва юзњои авлоди Шодї ќалъаро 
аз ду љониб ињота намуданд. Дар наздикии ин ќалъа мазори муќаддаси 
њазрати Мавлоно Яъќуби Чархї воќеъ буд. Љанговарони бухорої ба 
ин љойи муќаддас беэътиної намуда, ќисми болоии мазорро вайрон 
карданд. Мањалла ва хонањои сокинони он љоро оташ зада, маљрои 
обро таѓйир доданд, ки дар натиља зироати ањолї ба нестї табдил ёфт.  

Бухорињо дар дил нисбат ба Муњаммад Рањимбий кинаву адоват 
доштанд ва аслан барои забти ќалъаи Уткан бо ў якдил набуданд. Аз 
ин рў онњо бо мухолифини худ рў ба рў нашуда, лашкари худро ќариб 
як фарсанг дуртар бурданд. Юзњои Њисор аз ин амали онњо Муњаммад 
Рањимбийро хабардор намуданд, вале ў, ки шахси ботаљриба буд ва 
медонист, ки дар ин вазъияти њассос ихтилоф манфиат надорад, ба 
наздикони худ амр дод, ки онњо њиссиёти душманї зоњир накарда, 
мисли лашкари бухориён аскарони худро ќафо баранд, зеро маќсади 
умумии онњо як аст.  

Пас аз он лашкари Муњаммад Рањимбий аз њар тараф ба сўйи 
ќасри Уткан тирандозї намуданд. Уткан низ аз дохили ќаср оташи 
љавобї мекушод. Пас аз чанде миёни бухорињо овозањои воњимаангезе 
пањн шуданд, ки агар Мањбудбий ба ёрии Уткан ояд, њоли онњо бад 
мешавад.  

Дар натиљаи зиддиятњои тезу тунд одамони зиёд талаф ёфтанд. 
Ба бухориён фатњи ќалъа муяссар нагашт, зеро ањолии Њисор ва гирду 
атрофи он бар зидди лашкари Бухоро исён бардоштанд. Муњаммад 
Рањимбий бо ќисми боќимондаи лашкари худ ба Бухоро баргашт.  

 
Мирмуњаммад Амини Бухорї. Убайдуллоњнома. Тарљума аз 

забони тољикї ба русї ва тавзењоти А.А. Семёнов. Тошканд, 1957, сањ. 
60 – 67.  

Санањои муњим: 
1691 – барои идораи конњо ба Бадахшон фиристодани гурўњи 
соњибмансабон аз љониби Мањмудбийи атолиќ 
1692 – лашкаркашии Мањмудбийи атолиќ ба Бадахшон 
1703 – лашкаркашии Муњаммад Рањимбийи атолиќ ба Њисор 
1704 – ба љониби Њисор њаракат намудани лашкари Балх бо сардории 
Мањмудбийи атолиќ 

 
Савол ва супориш: 

1) Мањмудбийи атолиќ кї буд? 2) Сабаби лашкаркашии 
Мањмудбийи атолиќ ба Бадахшон аз чї иборат буд? 3) Дар бораи 
муборизаи њокими Бадахшон Ёрбек бо лашкари Мањмудбийи атолиќ 
наќл кунед. 4) Дар бораи вазъи Њисор дар асри XVII маълумот дињед. 
5) Воќеањои соли 1703 дар Њисор рўйдодоро наќл намоед. 6) Чаро 
лашкари Бухоро дар Њисор ба нокомї дучор гардид? 7) Муборизањои 
Бухороро бо Балх дар бораи соњиб шудан ба Њисор шарњ дињед. 
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§ 29. ХУЉАНД ВА ЎРОТЕППА ДАР АСРИ XVII ВА НИМАИ 
АВВАЛИ АСРИ ХVIII. ВАЗЪИ ХОНИИ БУХОРО ДАР 

ЗАМОНИ ЊУКМРОНИИ АБУЛФАЙЗХОН 
 

 Ду шањри ќадими халќи тољик – Хуљанд ва Ўротеппа дар 
асри XVII баъзан њамќисмат гашта, аз тарафи як њоким идора 
мешуданд. Дар ибтидои њукмронии сулолаи Аштархониён аз 
парокандагии рўйдода истифода намуда, Хуљанд, Ўротеппа ва 
Тошканд аз итоати њокимияти Бухоро баромаданд. 

 Дар солњои њукмронии Имомќулихон Ўротеппа ва Хуљанд 
аз тарафи Суюнчбий ном њоким идора мешуд. Ба ў муяссар 
мешавад, ки якчанд шањрњои ба Тошканд тобеъро забт кунад. 
Дере нагузашта Хуљанд ва Ўротеппа ба њокими Самарќанд 
Ялангтушбийи атолиќ тобеъ шуданд. 

 Намояндаи ин ќабила Боќибийи юз амалиёти зидди 
њукумати марказиро сарварї намуда, ба ќувваи њарбии ќабилаи 
ќазоќњо такя мекард. Ў пинњонї вориди Хуљанд гашта, 
худсарињо менамуд. Бар зидди ќазоќњо ва Боќибий лашкари 
Бухоро бо сардории Абдулазизхон фиристода шуд. Ваќте ки 
Абдулазизхон вориди Хуљанд гашт, Боќибийи юз назди ў шарт 
гузошт, ки ба муќобили падари худ – Надирмуњаммадхон амал 
намуда, худро хони Бухоро эълон кунад. Агар ў ба суханони 
онњо гўш надињад, он гоњ ба ў марг тањдид мекунад. Дар натиља 
ин тадбир амалї гашта, дар Сарой ном музофоти Ўротеппа 
Абдулазизхони 25 сола соли 1645 маросими тољгузорї барпо 
кард. Падараш, ки дар дашти Ќаршї машѓули шикор буд, аз ин 
воќеа огоњ гашта, ба Балх паноњ бурд. 

 Боќибийи юз аз тарафи Абдулазизхон њокими Хуљанду 
Ўротеппа таъйин шуд. Ќабилаи юз маќеъи худро дар њукумати 
Бухоро мустањкам намуд. Дар солњои њукмронии Абдулазизхон 
(1645 – 1680) њокимони Хуљанду Ўротеппа тобеи Бухоро буданд. 

 Баъд аз ба сари њокимият омадани Субњонќулихон (1680-
1702) дар Ўротеппа ва мулкњои тобеи он якчанд сол (1677 – 1686) 
Муњаммадмуратойбий њокимият кард. Намояндаи ќабилаи юз – 
Муњаммад Рањимбийи юз аз тарафи хони Бухоро соли 1703 
барои пахш кардани шўриши халќї ба Њисор фиристода шуд. 

 Убайдуллоњхон баъд аз он ки ба сари њокимият омад, барои 
идора кардани Ўротеппа ва Хуљанд писари Рањимбийи юз – 
Оќбўта ќушбегиро њоким таъйин кард, ки ў зиёда аз сї сол (1702 – 
1734) дар ин љо њукмронї намуд. 

 Пойтахти Оќбўта ќўшбегї шањри Ўротеппа буд. 
Сарзамини васеъ–аз њудуди Хўќанд то сарњади Самарќанд, 
болооби Зарафшрн–Масчоњу Фалѓар тобеи ў буданд. Ба 
њокимияти ин сарзамини густурда ќаноатманд нашуда, Оќбўта 
ќўшбегї хост водии Фарѓонаро низ ишѓол намояд. Ин хоњиши ў 
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амалї нашуд, чунки соли 1734 аз дасти падарарўси худ, хони 
Хўќанд Рањимбийи минг (1734–1750) ба ќатл расид. Баъд аз ин 
Рањимбий Хуљанд ва Ўротеппаро забт кард. 

 Дар нимаи аввали асри XVIII вазъият дар ќаламрави 
њокимияти Бухоро боз њам мушкилтар гардид. Халќ дар 
вазъияти бенињоят вазнин ќарор дошт. Амирону њокимони 
мањаллї дар њама љо ба онњо зулм мекарданд. Хони охирини 
сулолаи Аштархониён Абулфайзхон ба корњои давлатї ањамият 
намедод ва аз субњ то шом ба дилхушї дода шуда буд. Дар 
натиљаи тохтутозњои њафтсолаи ќазоќњо (1723–1730) Миёнколот 
(байни Самарќанду Бухоро) тамоман ба харобазор табдил ёфт. 
Кишвар дар шароити бесарусомонї ва таназзули иќтисодї 
ќарор дошт. Ќањтї ва гуруснагии сахт сар шуд. Касони аз љанги 
фалокат рањоёфта ба њар тараф фирор мекарданд. Шањрњои 
мамлакат бе одам монданд. Ба харобї рў нињодани ноњияњои 
марказии давлат ба тараќќиёти нисбии гўшаву канорњои 
мамлакат сабаб шуд, зеро косибону њунармандон барои эмин 
мондан аз хавфу хатар ва пайдо намудани имкони кори осоишта 
марказњои бузурги касбу њунар ва тиљоратро тарк карда, ба 
гўшањои дурдаст паноњ мебурданд.  

 Дар тамоми ќаламрави кишвар дар байни ашрофи 
феодалї ва сарлашкарон љангњои дохилї ва исёнњо ба амал 
меомаданд, ки дар натиљаи он давлат ба мулкњои хурд таќсим 
шуд, ки онњо мустаќилона фаъолият карда, ба њокимияти 
марказї итоат намекарданд. Амирон ва мансабдорон аз 
беназоратии њокимияти марказї истифода бурда, барои ба даст 
овардани фоида ањолиро зулм мекарданд, ки ин норозигии 
халќро нисбат ба њокимон боз њам бештар таќвият медод. 
Њокими Самарќанд Фарњодбий ба ањолї берањмона ва 
душманона муносибат менамуд. Дар ин вазъияти ноустувор соли 
1722 њокими Шањрисабз – Иброњимбий бо дастгирии њокими 
Кармина Абдулкарим шоњзодаи хевагї Раљаб султонро хони 
Самарќанд эълон кард ва ба номи ў танга сикка зада шуд. Раљаб 
султон душмани ашаддии њокими Ќаршї Муњаммадњакимбий 
буд. Раљаб султон бо њамроњии љонибдорони худ барои сарнагун 
кардани Абулфайзхон омодагї мегирифт. Ў барои ба даст 
овардани Бухоро ба ќазоќњое, ки дар Дашти Ќипчоќ кўчманчигї 
карда, аз сардию бенавої рўзњои вазнинро аз сар 
мегузарониданд, мурољиат намуд ва ба онњо ѓаниматњои 
фаровонро ваъда кард. Кўчиёни муфлисшуда ва гурусна бо 
чорво ва чизу чораи худ ба Самарќанд кўч бастанд ва дар 
тамоми водии Миёнкол то туманњои Бухоро пањн шуданд. Дар 
давоми њафт сол (1723 – 1730) онњо ањолиро берањмона ѓорат 
карданд ва маконњои ободро ба харобазор табдил доданд. 
Кўчиёни берањм зери суми аспони худ киштзор ва боѓоту 
токзорњои дењќононро поймол намуданд. Заминњои кишт ва 
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чарогоњњои мамлакат дар зери суми чорпоёни сершумори 
бодиянишинон ба биёбон мубаддал шуданд. Мањаллањои 
шукуфону ободи ањолии мањаллї ба вайрона ва биёбон табдил 
ёфт. Нарасидани мањсулоти хўрокворї эњсос мешуд. Ќањтї, 
гуруснагї ва ќашшоќї сар шуда, чанд сол њукмфармої кард. 
Сокинон ба маконњои нисбатан бехавф кўч мебастанд, вале 
ќисми зиёди одамон дар роњ аз гуруснагї ба њалокат 
мерасиданд. Халќ дар вазъияти нињоят вазнин ќарор дошт. 
Амирону њокимони мањаллї дар њама љо ба онњо зулм 
мекарданд. Кишвар дар шароити бесарусомонї ва таназзули 
иќтисодї ќарор дошт.  

 
Сарчашма:  

 Маълумоти Абдуррањмони Толеъ оид ба вазъи Бухоро дар 
замони њукмронии Абулфайзхон: «Идораи Самарќандро ба 
Фарњодбийи парвоначии утарчї вогузор намуданд. Ў нисбат ба ањолї 
сиёсати зўровариро пеша гирифта, бедодгарињои зиёд намуд. Хабари 
беадолатии ў ба ањолї то њокимияти марказї расид, вале Фарњодбий аз 
рафтори худ даст накашид. Дар Мовароуннањр бесарусомонї рўй дод. 
Худоёрбий низ дар Шањрисабз муборизаи худро бо кенегасњо идома 
медод. Дар соли 1125 њ.ќ (1713), њамаи сарлашкарон дар Бухоро љамъ 
омада, ба чунин ќарор расиданд, ки рафтори Фарњодбийи золим аз 
андоза берун омадааст. Аз ин хотир, идораи Самарќандро ба ихтиёри 
Муњаммадрањимбийи дурман супориданд. Муњаммадрањимбий аз 
уњдаи идораи Самарќанд баромада наметавонист ва яке аз 
хешовандони худ Султон тўќсаборо аз Шањрисабз ба Самарќанд 
даъват намуд. Кенегасњо дар Самарќанд ба ањолї берањмию зўроварии 
зиёд намуданд. Дар натиља халќи ба дод омада, шўриш бардошт ва 
Султон тўќсаборо аз Самарќанд берун карданд”.  

Абдуррањмони Толеъ. История Абулфейз-хана. Перевод с 
таджикского, предисловие, примечания и указатель профессора А.А. 
Семёнова. Ташкент, 1959, сањ. 37-39. 

 
Санањои муњим:  

1645 – дар музофоти Сарои Ўротеппа маросими тољгузорї барпо 
кардани Абдулазизхон 
1703 – аз тарафи хони Бухоро ба Њисор фиристодани 
Муњаммадрањимбийи юз барои пахш кардани шўриши халќї  
1734 – ба ќатл расидани хони Хўќанд Рањимбийи минг ба дасти 
падарарўсаш 

 
Савол ва супориш: 

1) Дар бора вазъи Хуљанд ва Ўротеппа дар асри XVII 
маълумот дињед. 2) Дар бораи муборизаи Боќибийи юз бо 
лашкари Бухоро чї медонед? 3) Чаро забти Фарѓона ба Оќбўта 
ќўшбегї муяссар нагардид? 4) Вазъи хонии Бухороро дар замони 
њукмронии Абулфайзхон шарњ дињед. 5) Раљаб султон кї буд ва 
чї корњоро анљом дод? 6) Оќибати ѓоратгарињои кўчманчиёни 
Дашти Ќипчоќ мамлакатро ба кадом њолат овард? 
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§ 30. ЛАШКАРКАШИИ НОДИРОШОЊ БА СЎЙИ 
МУЛКЊОИ БУХОРО ВА СУЌУТИ ДАВЛАТИ 

АШТАРХОНИЁН 
 

Ба сари њокимият омадани Нодиршоњ дар Эрон. Шоњи 
Эрон Нодиршоњи Афшор (1736–1747) аз вазъи мушкили 
њокимони Бухоро истифода карда, хост, ки Мовароуннањро ба 
зери итоати худ оварад. 

 Дар ибтидои асри XVIII Эрон давраи мушкилро аз сар 
мегузаронид. Як ќисми сарзамини онро Туркия ишѓол карда 
буд. Аз тарафи дигар, ќабилањои афѓон зидди њокимияти 
марказии Эрон шўриш бардоштанд. Аз ќисмати шимоли Эрон 
Русия як ќисми њудуди Озарбойљонро бо шањри Боку ишѓол 
намуд. Дар чунин шароит сарлашкари Эрон Нодиршоњи Афшор 
ба арсаи идоракунии давлат омад. Ў тавонист, ки сарзамини 
Эронро аз афѓонњо ва туркњо озод кунад, мамлакатро муттањид 
ва худро шоњаншоњи ин кишвар эълон намояд. Бо њамин дар 
Эрон хонадони нав, сулолаи Афшорњо ба сари давлат омад. 

 Вазифаи аввалиндараљаи Нодиршоњ баланд бардоштани 
иќтисодиёти Эрон ва пуриќтидор гардонидани лашкар буд. 
Барои амалї намудани наќшаи худ Нодиршоњ ба сўйи Хуросон 
(Афѓонистони имрўз) ва Њиндустон лашкар кашид. Ў Хуросонро 
фатњ карда, ба Лоњур њаракат намуд ва бањори соли 1737 шањри 
Дењлиро ба даст овард. Ба писараш Ризоќулихон фармон дод, ки 
њамроњи сарлашкараш Тањмосхони Љалоир барои ишѓоли Балх 
иќдом намоянд.  

Лашкаркашињои эрониён ба мулкњои хонии Бухоро. 
Ризоќулихон бо лашкари зиёд ба сўйи Балх равон шуд. Лашкари 
ў ба муќовимати сахти муњофизони Андхўй нигоњ накарда, 
тамоми музофоти онро ѓорат намуданд. Пас аз ишѓоли Андхўй 
онњо калъаи Ахчаро ба даст оварданд ва ба љониби Балх равон 
гаштанд. Балх ва гирду атрофии он ба тобеияти Ризоќулихон 
гузашт.  

 Баъд аз забти Балх Ризоќулихон бо дастури падараш бо 
дастаи 12 њазор нафара аз Амударё гузашта, Ѓузорро ишѓол 
намуд ва ба сўйи Ќаршї равон шуд. Њокими Ќаршї 
Муњаммадњакимбий инро шунида, тамоми ањолии шањр ва гирду 
атрофи онро барои дифоъ сафарбар намуд. Ў ба шањр дастањои 
минѓитњо ва ќабилањои дигарро ворид сохт. Ќабл аз муњосираи 
шањр ў ба он љо дастањои худро фиристод, ки нони ањолиро 
барои захира мусодира намоянд. Пас аз ин вай ба муњосираи 
шањр оѓоз намуд. Њокими њазорањо Бобохон бо дастаи 
сењазорнафараи ўзбекњо ба тарафи эронињо гузашт ва бо њамин 
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лашкари онро таќвият дод. Муњаммадњакимбий дар вазъияти 
мушкил ќарор гирифта, барои ёрї ба Абулфайзхон мурољиат 
намуд. Абулфайзхон тирамоњи соли 1737 бо лашкари худ ба сўйи 
Ќаршї њаракат кард. Њокимони вилоятњои гуногун, то 
Тошканду Хуљанд бо лашкари худ ба кумаки хони Бухоро 
омаданд. Дар ихтиёри Абулфайзхон сад њазор лашкар љамъ 
омад. 

Лашкари хони Бухоро сафи душманро рахна намуда, 
вориди Ќаршї гардид. Аз фурсат истифода бурда, Ризоќулихон 
тўпњои худро ба кор андохт. Лашкари Бухоро бо ин навъ силоњи 
оташфишон ошної надошт ва садои тўпро њам нашунида 
буданд. Ба эрониён муяссар гардид, ки ба лашкари Бухоро 
талафоти зиёд расонанд. Љанги шадид дар назди Ќаршї ба 
шикасти лашкари Абулфайзхон анљом ёфт. Миќдори ѓанимати 
ба дасти эрониён расида њадду канор надошт. Касони зиёд аз 
тири тўпњои эрониён кушта шуда, як ќисми лашкар пароканда 
гардид. Аз лашкари садњазораи хон сї њазор боќї монд. 
Неруњои боќимондаи хони Бухоро ба љониби Ќаршї рў ба гурез 
оварданд. Хони Хоразм Илбарс бо лашкари зиёд ба ёрии хони 
Бухоро омад. Ризоќулихон аз ин хабар ёфта, бо хони Бухоро 
сулњ баст ва бо фармони Нодиршоњ аз дарё гузашта, ба сўйи 
Балх омад. Илбарс бошад, ба Хоразм баргашт. Бо фармони 
Нодиршоњ Ниёзхони додхоњ њокими Балх таъйин гардид. 
Минбаъд Балх барои онњо њамчун мавзеи мувофиќу муњимми 
стратегї барои њуљум ба ноњияњои Мовароуннањр хидмат 
менамуд.  

 Бо њамин амалиёт лашкаркашии эрониён дар њудуди хони 
Бухоро зимистони солњои 1737 – 1738 ба охир расид. 

 

Њуљуми навбатии Нодиршоњ ба сўйи Бухоро ва суќути 
давлати Аштархониён. Нодиршоњ дар муњорибањои Кафќоз, 
Хуросон ва Њиндустон зафар ёфта, дар соли 1740 аз роњи Балх ва 
Чорљўй ба сўйи Бухоро лашкар кашид. Дар ин давра табаќаи 
ашрофи ќабилаи манѓит дар идоракунии Бухоро имтиёзи 
бештаре пайдо карда буд. 

 Пеш аз ин Нодиршоњ ба њокими Балх Ниёзхон фармон 
дод, ки дар гузаргоњњои Тирмиз ва Калаф аз болои Омударё 
пулњо созанд ва барои дастгирии ў аз љумлаи музофотњои тобеи 
Бухоро лашкар љамъ оваранд. Нодиршоњ аввал ба Балх омада, 
маводи хўроквории бо фармони ў омодагардидаро гирифта, 
баъдан тўпњоро ба завраќњо бор карда, дар ибтидои соли 1740 ба 
он тарафи соњили дарёи Ому гузашт.  
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Њокими Ќаршї Муњаммадњакимбийи манѓит дер боз орзу 
дошт, ки њокимияти Бухороро ишѓол намояд ва барои ин 
мавриди барояш муносибро мељуст. Лашкаркашињои эрониён ба 
муќобили лашкари Бухоро барои ў чунин фурсати муносибро 
фароњам овард. Ў ба Нодиршоњ номаи пурмењр ва боилтифот 
навишта, омодагии худро барои итоат аз ў изњор дошт. 
Писараш, Муњаммадрањимхонро бо туњфа ва пешкашњо ба 
назди Нодиршоњ фиристод ва аз шоњ хоњиш намуд, ки ба Бухоро 
ояд. 

Бояд таъкид намуд, ки њарчанд ашрофи њокими Бухоро 
барои дар амал пиёда шудани њадафњояшон ватани худро ба 
эрониён таслим менамуданд, вале мардум вуруди эрониёнро ба 
Мовароуннањр чун бадбахтии бузург медонистанд.  

Нодиршоњ ба сўйи Бухоро њаракат кард ва дар Чањорљўй 
таваќќуф намуд. Абулфайзхон аз ин огоњ гашта, 
Муњаммадњакимбийро бо ашхоси дигари бонуфуз ба назди худ 
даъват намуд ва онњоро бо туњфањои гаронбањо ба назди 
Нодиршоњ фиристод. Абулфайзхон дар номаи худ омодагиашро 
барои истиќболу мењмоннавозї изњор дошт. Ин њайат бо 
эњтироми зиёд аз љониби Нодиршоњ ќабул карда шуд. 
Муњаммадњакимбий ба Нодиршоњ дар бораи вазъи њокимияти 
Абулфайзхон, парокандагии дохилии давлат, норозигии ањолї 
муфассал ва ошкоро ќисса намуд ва омодагии худро барои 
хидмат ба манфиати шоњ изњор кард. Нодиршоњ ба ў 
ваколатномае дода, њамчун намояндаи худ бо салоњиятњои зиёд 
ба Бухоро фиристод. 

Муњаммадњакимбий ба Бухоро омада, ба назди 
Абулфайзхон њозир нашуда, мадрасаи Мири Арабро ќароргоњи 
хеш интихоб кард. Ашхоси боэътимоди худро ба тамоми 
бозорњо, кўчањо, масљидњо фиристода, эълон дошт, ки доир ба 
масъалањои марбут ба амнияти шахсї ва моликияташон вобаста 
ба вазъи пешомада ва наздикшавии лашкари Нодиршоњ 
метавонанд ба ў мурољиат намоянд. Мардум барои гирифтани 
тазмини амнияти худ ва њифзи моликияташон ба назди ў, ба 
мадрасаи Мири Араб мерафтанд. Ин шуњрати 
Муњаммадњакимбийро дар байни ањолии шањр баланд 
мебардошт, аммо ин амали ў боиси хашми доирањои дарборї ва 
ашрофи њоким, ки ўро дар хиёнат айбдор менамуданд, гардид. 

Ќарор шуд, ки барои бо лашкари Эрон муќобилат нишон 
додан бо иштироки ашхоси масъул ва бонуфуз дар арк машварат 
даъват карда шавад, аммо Муњаммадњакимбий нахост ба арк 
биёяд. Он гоњ ќарор доданд, ки худи Абулфайзхон ба назди 
Муњаммадњакимбий меравад ва њангоми ба пешвози хон 
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омаданаш ўро ба ќатл мерасонанд. Њангоме ки хон ба сўйи 
Муњаммадњакимбий меомад, ба сўйи ў оташ кушоданд. 
Абулфайзхон ба ќаср баргашта, ќарор дод, ки ба Нодиршоњ 
таслим шавад. Дар наздикии Бухоро, дар мавзеи Чањорбањр, дар 
соњили Зарафшон вохўрии хони Бухоро ва Муњаммадњакимбий 
бо Нодиршоњ ба вуќўъ пайваст. Нодиршоњ хонро ба сифати 
зердаст ва тобеи худ боќї гузошт, вале амалан њокимият ба 
дасти Муњаммадњакимбий гузашт. Хони Бухоро Абулфайзхон 
вобастаи Муњаммадњакимбий гардида, Бухоро ба давлати тобеъ 
табдил ёфт. Барои таќвияти муносибатњо онњо робитањои 
хешовандиро низ барќарор намуданд. Нодиршоњ ба яке аз 
духтарони Абулфайзхон издивољ намуд ва духтари дигари хони 
Бухоро ба хоњарзодаи Нодиршоњ – Алиќулихон ба шавњар дода 
шуд.  

Нодиршоњ корњои худро дар Бухоро анљом дода, њамон 
сол (1740) ба Хоразм лашкар кашида, муќовимати хоразмиёнро 
дарњам шикаста, њокими он – Илбарсхонро дар муњориба њалок 
намуд. Нодиршоњ Хеваро низ забт кард ва ба сари њокимият 
ќоиммаќоми худро нишонд. Ў њам дар Бухоро ва њам дар Хева 
захираи хўрокворї, пул ва дигар чизњои пурќиматро мусодира 
карда, аскарони мањаллиро ба лашкари худ њамроњ намуд, ки 
дар байни онњо писари Муњаммадњакимбий, Муњаммадра–
њимхон низ буд. Нодиршоњ баъди анљоми ин амалиёти бобарор 
ба Эрон баргашт. 

Соли 1743 Муњаммадњакимбий вафот кард. Пас аз марги ў 
дар гўшаю канори давлат исёнњо бар зидди Абулфайзхон ва 
тохтутозњо дар гирду атрофии Бухоро оѓоз гардид ва рўз ба рўз 
таќвият мегирифт. Бо сарварии Ибодуллоњи хитой-ќипчоќ дар 
Миёнкол шўриш сар зад, ки он то њудуди девори Бухороро фаро 
гирифт. Барои фурў нишондани шўришњо ва љорї намудани 
низом дар Бухоро Нодиршоњ бо сарварии Муњаммадрањимхон 
лашкареро иборат аз эронињо, афѓонњо ва туркманњо ба Бухоро 
фиристод.  

Муњаммадрањимхон хешовандон ва љонибдорони худро ба 
вазифањои баланди давлатї таъйин карда, бо ёрии онњо мавќеи 
худро дар пойтахт устувор намуда, ба пахш кардани шўришњо 
оѓоз намуд. Ў ошўбгарони Миёнкол, Шањрисабз, Ќубодиён, 
Бойсун ва болооби Зарафшонро шикаст дода, њокимияти 
Бухороро дар ин ноњияњо барќарор намуд. Соли 1747 Нодиршоњ 
Муњаммадрањимхонро ба Эрон даъват намуда, амр кард, ки 
Абулфайзхонро аз тахт барканор созад ва идораи кишварро ба 
уњдаи худ гирад.  

 Муњаммадрањимхон њангоми ба Бухоро баргаштан 
ќосидеро бо пайѓом ба назди ашрофи њокими Бухоро фиристод, 
ки дар нома ба онњо ва мардум сулњу амният ваъда медод.  
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Ашхоси бонуфузи Бухоро бо туњфањо ба пешвози ў, ба 
беруни шањр баромаданд. Муњаммадрањимхон дар Ѓозиобод 
чорбоѓи худро ќароргоњ интихоб кард. Ў барои сарнагун 
кардани Абулфайзхон Хољањои Љўйбориро, ки дар мамлакат 
эътибори баланд доштанд, ба љониби худ љалб намуд. Баъд аз 
љустани тадбир Абулфайзхон дастгир шуда, дар зиндони 
Ѓозиобод ба њабс андохта шуд ва дере нагузашта ўро дар 
мадрасаи Мири Араб ба ќатл расониданд.  

Њамин тавр, соли 1753 њукмронии сулолаи Љониён ба охир 
расид. Сабабњои асосии суќути сулолаи Љониён парокандагии 
давлат, харљу марљи сиёсї, таназзули иќтисодї, вусъат ёфтани 
љангњои дохилї, набудани њокимияти марказї ва муфлисшавии 
мардум ба њисоб мераванд. Њуљуми Нодиршоњи Афшор ба 
Мовароуннањр ба суќути нињоии њокимияти Љониён 
(Аштархониён) суръат бахшид. 

 
Сарчашма: 

Маълумоти Муњаммадкозими Марвї доир ба набарди лашкари 
Бухоро бо лашкари Нодиршоњ: 

Далерони Эрону тўрониён,  
Ба њам рехтанд њамчу боди хазон. 
Зи абри бало тир борон шуда, 
Нами хун чу сели бањорон шуда. 
Зи бас тир дар тан шуда љойгир, 
Тани љангљў гашта ќандили тир. 
Камонњо фиканданду шамшери тез, 
Нињоданд дар њам зи рўйи ситез. 
Чакочаки шамшери бурандафарќ, 
Заминро ба дарёи хун кард ѓарќ. 
Зи бас мард хуфта ба хуни набард, 
Шуда рўйи сањро пур аз сурхвард. 
Зи бас сар фитода чу мева зи шох, 
Шуда танг он арсагоњи фарох. 
Яке чун баровард шамшери кин, 
Дигар як њамоил задаш аз камин. 
Њазорон касу аспро з-он ситам, 
Шикам зери зин, зин ба зери шикам. 
Чунон шўрише сахт шуд пойдор, 
Ки гўйи ќиёмат шуда ошкор. 
  
Муњаммадкозими Марвї. Оламорои Нодирї. Ба тасњењ, 

муќаддима ва тавзењоти доктор Муњаммад Амини Риёњї. Љилди 2. 
Тењрон, 1364, сањ. 791–792. 
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Санањои муњим:  
1737 – фатњи шањри Дењлї ва ба сўйи Ќаршї њаракат кардани 
Нодиршоњ 
1740 – лашкаркашии Нодиршоњ ба Бухоро ва Хоразм 
1743 – вафоти Муњаммадњакимбий 
1747 – Муњаммадрањимхонро ба Эрон даъват намудани Нодиршоњ  
1753 – ба охир расидани њукмронии сулолаи Љониён (Аштархониён) 
дар Бухоро  

 
Савол ва супориш: 

1. Дар бораи дар Эрон ба сари њокимият омадани Нодиршоњ 
маълумот дињед. 2) Нодиршоњ барои пурзўр намудани давлат дар 
назди худ кадом вазифањои аввалиндараљаро гузошт? 3) Дар бораи 
лашкаркашии Ризоќулихон ба Бухоро маълумот дињед. 4) Дар бораи 
муќовимати лашкари бухориён бо лашкари Ризоќулихон чї медонед? 
5) Њуљуми навбатии эрониёнро ба Бухоро бо сардории Нодиршоњ баён 
намоед. 6) Чаро њокими Ќаршї Муњаммадњакимбий омодагии худро 
барои итоат намудан ба Нодиршоњ изњор намуд? 7) Воќеањои ба 
Нодиршоњ таслим шудани Абулфайзхонро шарњ дињед. 8) Дар бораи 
лашкаркашии Нодиршоњ ба Хоразм наќл кунед. 9) Суќути сулолаи 
Љониён (Аштархониён)-ро шарњ дињед. 
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МАВЗЎИ XI 
 

ВАЗЪИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДЇ ДАР АСРИ XVII ВА 
НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XVIII 

 
§ 31. БА ИХТИЁРИ ЗАМИНДОРОНИ КАЛОН ГУЗАШТАНИ 

ЌИСМИ ЗИЁДИ ЗАМИН. САРВАТЊОИ ЗЕРИЗАМИНЇ 
 

Дар асри XVII ва нимаи аввали асри XVIII њуќуќи 
атолиќњо ва ќудрату ихтиёри ашрофи баъзе тоифањо назар ба 
асри XVI хеле афзуд. Идораи давлат комилан ба дасти онњо 
гузашта, аксаран мансабњои калони давлатиро ишѓол 
менамуданд. Дар нимаи аввали асри XVIII дар сарзамини Осиёи 
Миёна, алалхусус, дар вилоятњои марказии он иќтисод рў ба 
таназзул нињод. Кишоварзї дучори буњрон гардид. Ба мардум 
нон намерасид, вале даромади солонаи заминдорон сол ба сол 
меафзуд. 

 Дар натиљаи зулму истисмор ва ситонидани хирољ ва 
молиёти аз њад зиёд дењќононро ба фаќирї ва ќашшоќї 
гирифтор кард. Њукумат аз тарси сар задании норозигињои 
мардум дигар ба зиёд кардан ва ё љорї кардани андози нав 
љуръат намекард. 

 Замин дар дасти заминдорони калон буд. Яке аз чунин 
заминдори сарватманд њокими Самарќанд – Ялангтушбий буд. 
Ў заминњои бењаду канори киштбобро дар вилояти Самарќанд 
ба даст оварда буд. Даромади зиёде, ки аз замин мегирифт, ба ў 
имкон дод лашкаре љамъ овада ба ишѓоли мулкњои дигар 
машѓул шавад. Дар натиља сарвати ў боз њам бештар гардид. 
Пули коѓазии наќдии ў бо сиккањои хазинаи давлатї баробар 
арзиш дошт. Ин маблаѓњои њангуфт ба ў имкон медод, ки дар 
Самарќанд иншооти меъмории бошукўње, мисли мадрасањои 
Шердор ва Тиллокорї созад. Илова бар ин, вай аз пардохти 
давлатии даромади солона озод буд. 

 Заминдори калони дигари ин давр Аллоњбердибий 
парвоначї аз ќабилаи минг ва писари ў Аллоњёрбий буданд, ки 
заминњои онњо бо роњи хариду фурўш аз мардуми муфлисшуда 
ба даст омада буданд. Аллоњбердибий замоне, ки њокими 
Самарќанд буд, бо Убайдуллоњхон њамеша дар мухолифат ќарор 
дошт. Заминњои Аллоњбердибий ва Аллоњёрбий хеле зиёд 
буданд. Дар васиятномаи Аллоњёрбий ба писарони худ 25 
заминњои милкї номбар мешаванд, ки аз онњо ќисмеро ба мерос 
гирифта, ќисмеро бошад, ў ба пули тилло харида буд. 

Бо маќсади дар як љой мутамарказ намудани заминњои худ 
ў заминњои дар дењаи Њасанхољаи Бухоро доштаашро ба 
заминњои тумани Шавдори Самарќанд иваз намуд, ки арзиши он 
30000 танга таъйин шуда буд.  
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Миќдори зиёди заминњо дар ин давра дар дасти рўњониён, 
махсусан, шайхони Љўйборї буданд. Яке аз намояндагони 
шайхони Љўйборї Хоља Тољиддин буд, ки бо њар роњ заминњои 
авлодии худро меафзуд. Аз сарњади Туркистон то марзи 
дурдасти Хуросон дењ, кўњ, даште набуд, ки дар он љо ин шайхњо 
замин надошта бошанд. 

Дарбори шайхони Љўйборї ба дарбори давлатї шабоњат 
дошт. Сарвари хољагии онњо девони вакил номида мешуд. Вакил 
ба корњои молиявии мулки онњо машѓул буд. Мансабдорони 
дигар–саркору дафтардор дар ихтиёри худ якчанд муншї 
доштанд. Дар дафтархонаи онњо ба ѓайр аз 40 нафар муншї, 72 
каси дигар доимо ба љамъ кардани андози замин машѓул буданд. 
Ѓайр аз инњо, дигар вазифадорон низ фаъолият мекарданд. 
Масалан, нигоњубини аспони шайхони Љўйборї ба ихтиёри 
мирохурњо буд. 

Хоља Тољиддин њазор ќитъа замини кишт, 50 чорбоѓ дар 
њудуди Бухоро, Балх, Самарќанд, Тошканд, Андиљон, Њисор ва 
љойњои дигар дошт. Ба ѓайр аз ин, ў соњиби сарой, њавлї, 
њаммом, бозорњои болопўшида ва осиёб буд. Ў шахсан худаш 
мулкњои зиёди наверо обод кардааст, ки яке аз калонтарини 
онњо дењаи Њасанобод дар ноњияи Бухоро буд. Он њамасола то 
1000 ман ѓалла даромад меовард. Мулкњои бародари Тољиддин 
Абдуррањимхоља иборат аз 600 ќитъаи замини корам ва 44 
љањорбоѓ буд. Бародари дигари Тољиддин – Хоља 500 ќитъа 
замини милкї дошт. 

Дар њудуди Њисор њазор нафар мардикорон бо амри 
шайхони Љўйборї кор карда, чорбоѓ ва гулбоѓ бино карда, 
заминњоро обшор гардониданд. Барои обёрї кардани замини 
корами онњо дар водии Њисор дањ њазор мардикор истифода 
шуда аст. Ба заминдорон чорво ва олоти корї тааллуќ доштанд. 
Дар заминњои заминдорон чоряккорон низ кор мекарданд. 

Дар њудуди Ўротеппа калонтарин заминдори асри XVII ва 
нимаи аввали асри XVIII Хоља Мўсо (вафот 1731) ном шахсе 
буд. Замини корам ва оби Хоља Мўсо дар њудуди якчанд дењањои 
Ўротеппа ва кўњистони Масчоњ љойгир буданд. Хоља Мўсо дар 
дарбори Бухоро соњиби обрўю эътибор буд. Аз ин мавќеъ 
истифода намуда, ў дар назди њокимони Ўротеппа имтиёзњои 
хосро доро буд. Масалан, ў аз замин андоз намедод. Ў њатто ба 
корњои идоракунии мулки Ўротеппа дахолат мекард.  

Истихрољ ва коркарди сарватњои зеризаминї. Дар асри 
XVII ва нимаи аввали асри XVIII дар хонии Бухоро бештар ба 
истихрољи тилло шуѓл меоварзиданд.  

Дар болооби Чирчиќ истихрољи тилло идома дошт. Дар 
болооби дарёи Сир, аз љумла дар мањаллањои маскунии 
Кулолбош, Чош ва Ќазноќ бо роњи шустани рег тилло истихрољ 
мешуд.  
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 Тилло инчунин аз кўњњои назди шањри Туркистон, аз 
ноњияњои Помир, аз болооби дарёи Зарафшон ва Ќизилсу ба 
даст меомад.  

 Дар Самарќанд, Бухоро, Балх ва вилояти Хатлон 
истихрољи маъданњои тилло, нуќра, квартс, мис, сурб, оњан ва 
ѓайра ба роњ монда шуда буд. Дар Бадахшон ва вилоятњои 
дигари наздисоњилї ба љуз аз тилло боз сангњои гаронбањо низ 
истихрољ мешуданд. Дар ноњияњои назди дарёи Сир ва болооби 
Зарафшон селитра истењсол мегардид. 

 Истихрољи маъданњои зеризаминї дар хонии Бухоро бо 
усули ибтидоии он амалї мешуд. Масалан, барои истихрољи 
нуќра маъданро дар дегњо мепухтанд, ё ин ки барои њосил 
намудани чўян ва оњан маъданро дар кўрањои хурд мегудохтанд. 

 
Сарчашма: 

Васиќаи Ялангтушбий аз соли 1606 дар бораи харидани замин 
дар мавзеи Яримтуѓи Самарќанд: «Аммо баъд, ин зикр аст нотиќ 
(гўянда) дар баёни он, ки дар таърих 14 шањри шаввол... санаи 1014 (12 
феврали соли 1606) буд, ки иќрори ... кифояти осори мењтар (корманди 
соњаи молия) Колво ибни Абдуллоњ, ки дар ин муомила аз ќибали (аз 
тарафи) љаноби... Ойбегим, духтари њазрати Хоља Њошими Ањрорї 
вакил буд, ... бар он љумла ки ба ваколати мазкура фурўхтам ба... амир 
Ялангтуш Бањодур Олчин ибни љаноби амири кабир Бойхољабий 
њамагї ва тамоми арозии (заминњои) милки холиси ќобилаи зироат ва 
солињаи њароиси (барои зироаткорї ва киштукор истифода мешудагї) 
ин муаккалаи мазкураро (замини ба Ойбегим тааллуќдоштаро), ки 
воќеъ аст дар мавзеи Яримтуѓ аз тумани Офаринканти балдаи 
мањфузаи Самарќанд мањдуд аст ба њудуди арбаа маийна (њудуди аз 
чор тараф муайяншуда), ки ѓарбан пайваст аст баъзе ба њарими (њудуди 
мамнўи) љўйи Девона ва баъзе ба (теппаи) Ќаротеппа, шимолан баъзе 
ба кўли Шайдор пайваста аст, баъзе ба Тош Марзак ва баъзе ба замини 
Ќаротеппа ва шарќан пайвата аст баъзе ба Тош Ўзбек Ушлї ва баъзе 
ба Тош Ќаротеппаи мазкур ва баъзе ба замини мулки Худойќули 
муњрдор ибни Абдуллоњ ... дар кулли њудуд аломоти зоњира (дар њамаи 
њудуд аломатњо равшан) вуљуд доранд. 

Докумены к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве. 
Выпуск 1. Акты феодальной собственности на земель XVII-XIX вв. 
Подбор документов, перевод, введение и примечания О.Д. Чехович. 
Ташкент, 1954, сањ. 3-4.  

 
Амри Ялангтушбий атолиќ дар бораи тасдиќи њуќуќи меросии 

Хољабобо: «Њукком (њокимон), арбоб ва аъмоли (мансабдорони) 
вилояти Ўротеппа бидонанд, ки чун севуним оби милк ќабл аз ин ба 
муљиби (мувофиќи) њукми њумоюн (муборак) суюрѓоли мулло 
Хољаарбоб муќаррар шуда буда, њоло ба валади он – Хољабобо таалуќ 
ёфта ва нишони њумоюн – Абдуллоњхонро дар даст дорад. Бояд, ки ба 
њамон дастур амал намуда, оби мазкурро муќаррар (таъйинкардашуда) 
ва мусаллами (муайяншудаи) ў дониста, ба иллати мол ва љињот ва 
ихрољот (харољот) музоњим (зањматрасон) нашаванд. Њарсола нишони 
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муљаддад (нав) талаб надоранд ва хилофи њукм накунанд. Дар уњда 
дониста амал намоянд. Шањри (моњи) муњаррам, 1052 (март-апрели 
1642). 

А.Мухторов. Материалы по истории Ура-тюбе. М., 1963, сањ. 15. 
 

Њукмномаи Имомќулихон дар бораи аз андоз озод намудани 
заминњои Ялангтушбий, ки аз гирду атрофи Самарќанд харидорї 
намудааст: «Бародарони комвор (саодатманд) ва фарзандони саодатёр 
ва умарои зулиќтидор (боиќтидор) ва вузарои кифоятосор ва аъёну 
арбоб ва калонтарони вилояти Самарќанд. Бидонед, ки дар ин вило ба 
арзи њумоюн (муборак) расид, ки аморатпаноњ умдатулумаро (такягоњи 
амирон) Ялангтушбий дар тумоноти вилояти мазкур амлоки зархарид 
дошта, ки мувофиќи шариат ду њиссаро ба подшоњї гузошта, як 
њиссаро милки холис сохта ва хутут ва чаки шаръї (њуљљатњои ќонунї) 
ба даст дорад. Бинобар он, мо низ амлоки мазкурро... иноят фармудем 
(лутфу марњамат кардем) мебояд, ки амлоки мазкурро милки холиси ў 
дониста, њељ офарида музоњим нашавад (ташвиш надињад) љињати молу 
љињот (хирољ) ва ихрољот (харољот) ва аворизот (андозњо) ва соири 
таклифот (маљбуриятњои дигар) мутаарриз нагарданд (домангир 
нашаванд)».  

Докумены к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве. 
Выпуск 1. Акты феодальной собственности на земель XVII-XIX вв. 
Подбор документов, перевод, введение и примечания О.Д. Чехович. 
Ташкент, 1954, сањ. 8–9. 

 
Њукмномаи Убайдуллоњхон дар бораи аз андоз озод кардани 

заминњои Ўзбекхоља: «Њукком (њокимон) ва уммол (андозситонони 
ваколатдор) ва арбоб (хўљаинњо) ва кадхудоён (арбобони дењ) ва 
эликоќосиён (панљоњбошиён) ва дањбошиёни Пойирўди Бухоро ва 
кадхудоёни дењаи Шоњмуњаммад бидонед, ки аз ќадимулайём мавозеи 
(баробари) 46 таноб замин аз ќарияи Работак милки сулс (сеяк) ва 
сулсон (аз се ду) шуда, ба муљиби чаки шаръї (њуљљатњои ќонунї) ба 
дуогўйи зоти анвар Мулло Мир Шафеъ тааллуќдошта алњол фавт ёфта, 
арозии мазкур ба тариќи ирс (мерос) ба дуогўйи зоти анвари мо 
Ўзбекхоља валади ў мутааллиќ шуда, алваќт (њоло) мутасарриф шуда 
будааст (ба ихтиёри ў гузашта будааст), ки дар ин муддат аз тамоми 
таклифот (андозњо) суй омада (озод буда), ба њељ ваљњ миналвуљуњ (њељ 
гоњ) дирам ва диноре надода будааст. Њукм фармудем, ки арозии 
(заминњои) мазкурро ба дастури ќадим суй ва маврусї (меросї) ва 
милки холиси ў дониста, баъдалявм (пас аз ин) аз ваљњи (аз љињати) 
танобона ва аворизот (андозњо) ва соири таклифот (маљбуриятњои 
дигар) ва њаволот (супоришњо) дирам ва диноре талаб накунанд. 
Чунончи як мардикурогии (ченаки замини обёришуда) замини мазкур 
маоф шудааст (аз андоз озод шудааст). Ба ќарохат (хатти сиёњ) чизе 
њавола насозанд (дохил накунанд) ва ваљњи (ба мисли) њашар ва бегор 
(навъи маљбурияти мењнатї) ва мардикор (навъи маљбурият) ва љуфти 
гов (навъи андоз) ва ѓайра ба корандагони ў озор надињанд. Элчиён 
(галабонон) баъдалявм (пас аз ин) фурўд наёянд (дар ин замин ќарор 
нагиранд). Бар ин муљиб муќарраршумурда аз фармуда во нагузоранд, 
њарсола њукми љадид талаб нанамоянд».  
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Докумены к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве. 
Выпуск 1. Акты феодальной собственности на земель XVII-XIX вв. 
Подбор документов, перевод, введение и примечания О.Д. Чехович. 
Ташкент, 1954, сањ. 98–99. 

 

Санањои муњим:  
1731 – вафоти заминдори калони Ўротеппа Хоља Мўсо 
 

Савол ва супориш: 
1) Заминдорони калони он даврро номбар карда, дар бораи 

моликияти онњо маълумот дињед. 2) Дар бораи заминњои шайхони 
Љўйборї чї медонед? 3) Дар бораи моликияти заминдори калони 
Ўротеппа Хоља Мўсо наќл кунед. 4) Тилло дар ин давра бештар дар 
кадом минтаќањои хонии Бухоро истихрољ мешуд? 5) Селитраро дар 
куљо истењсол мекарданд? 6) Нуќра ва чўяну оњан чї гуна истиљрољ 
мешуд? 

 
§ 32. КАСБУ ЊУНАР ВА ТИЉОРАТ 

 
Касбу њунар. Дар давлати Љониён (Аштархониён) шароит 

барои тараќќиёти касбу њунар номусоид буд, вале косибон 
њунари худро фаромўш намекарданд. Шоњиди замон, шоири 
ширинкалом Сайидои Насафї танњо дар Бухоро дусад навъи 
њунарро ном бурдааст. Касибону њунармандон, ки мањсули дасти 
онњо ба хориљ содир мешуд, як дараља вазъи бењтаре доштанд. 
Содироти мол дар чунин шароити сахт ба пешрафти истењсолот 
мусоидат мекард.  

Косибон матоъњои њархеларо бештар дар хонањояшон 
истењсол мекарданд. Њунари бофандагї ривољу равнаќ ёфта, 
матоъњои пахтагї бештар талабот доштанд ва онњоро ба 
бозорњои хориљ аз кишвар мебароварданд. Харидорони чунин 
матоъњо бештар ќабилањои бодиянишин ва давлати Русия 
буданд. Бинобар он муносибатњои тиљоратї бо Русия вусъат 
меёфт.  

Дар шањрњои Бухоро навъњои гуногуни матоъњои 
абрешимї ва нимаабрешимї, матоъњои пахтагї, ба монанди 
суфи хом, матоъњои наќшдор, дастархонњо, миёнбандњо ва 
мањсулоти дигар бо усули дастї коркард мешуданд.  

Дар Балх ва шањрњои дигари он карбос, алоча, бахмали 
рангњои гуногун, ќолинњои ранга ва абрешимї ва амсоли онњо 
истењсол мешуданд. 

Аз касбу њунарњои дигар коркарди чарм рушд ёфта буд, ки 
дар љараёни он чарми дорои сифати баланд тавлид мешуд. 
Њамин тариќ, дар Балх коркарди пўстњои ќундуз ва паланг, дар 
Файзобод–пойтахти Бадахшон кафш ва ниммўзањо барои 
бозори дохилї ва содирот истењсол мегардид. 

Мисли асрњои гузашта сохтани афзорњо аз оњан ва мис 
афзалият пайдо кард. Устоњо аз сўзан сар карда, то юѓу сипор ва 
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афзорњои рўзѓор истењсол мекарданд. Чун пештара устоњои 
соњибњунари силоњсоз аслињањои гуногун–камон, найза, 
шамшер, корд, ханљар, љавшан, зирењ, сипар, тоскулоњњои бо 
сангњои гаронбањо ва наќшу нигори бо тилло ва нуќра ороёфта 
месохтанд. Дар шањрњои марказї, махсусан дар Бухоро, 
истењсоли тиру тўп ва борут ба роњ монда шуд. Истењсоли 
мањсулоти филизї бо сабаби кам будани истихрољи оњан дар 
Осиёи Миёна нисбатан мањдуд буд. Њукумати подшоњии рус ба 
ин сарзамин овардани мис, оњан ва пўлодро манъ кард. Миќдори 
ночизи филизот дар вилоятњои Бухоро ва Самарќанд истењсол 
мешуд. Аз филизот зарфњои навъњои гуногуни биринљї ва мис, 
ба мисли кўзањо, љомњо ва ѓайра истењсол мешуданд, ки намои 
берунаи онњо бо наќшу нигор ва гуногуншаклии худ фарќ 
мекард. Ин зарфњо аксаран бо катибањо ба забони арабї ва 
форсї оро дода мешуданд.  

 Дар Файзобод (пойтахти Бадахшон) њунармандони 
мањаллї аз филизот зарф ва шамъдонњои наќшдор месохтанд, ки 
онњо ба бозорњо бароварда мешуданд. 

 Дар вилоятњо мутахассисоне буданд, ки ба коркарди 
санги мармар ва гаљ шуѓл доштанд. 

 Њунармандони мањаллї бо сохтани ашёи сафолї машѓул 
мешуданд, ки намунањои онњо то рўзњои мо расидаанд. Зарфњои 
наќшдори зебои сирдор низ истењсол мешуданд.  

Дар Самарќанд ва Бухоро истењсоли коѓази баландсифат 
ба роњ монда шуда буд.  

Истењсоли навъњои гуногуни сангњои ќиматбањо ва 
нимаќиматбањо бештар дар Бадахшон мушоњида мешуд. Лаъли 
Бадахшон дар аксари мамлакатњо маъруф буд.  

Њунари дастї, ба мисли кошинкорї ва кандакорї дар гач 
ва чўб дар сатњи баланд ќарор дошт.  

Касбу њунар ва тиљорат мисли замонњои пешин аслан дар 
дасти ањолии муќимии шањрњо буд. 

Нисбатан рушд ёфтани њунармандию косибї ба густариши 
савдои дохилї ва хориљї сабаб шуд. 

Муомилоти пулї. Дар асри XVII ва нимаи аввали асри 
XVIII вазъи умумии сиёсии њукумат дар мавриди сикказанї ва 
гардиши тангањо ба тараќќиёти њунармандї ва тиљорат 
мусоидат намекард. Дар ин давра беќурбшавии бошиддати 
тангањои нуќрагї ба чашм мерасид. Тангањо аслан аз хўлаи 
нуќра ва мис сикка зада мешуд, ки миќдори мис њарчи бештар 
дар он зиёд мешуд. Њангоми паст кардани мањаки тангањо 
хазина доимо фоида ба даст меовард. Ањолї бошад, њарчи 
бештар дучори зарар гардида, бар зидди беќурбшавии тангањо 
мубориза мебурд. Дар чунин маврид манфиати тамоми 
табаќањои љомеа таќрибан ба њам меомаданд.  

Дар мубориза барои ќурби тангањо мардум баъзан ѓолиб 
меомад, ки дар натиљаи он њукумат мањаки тангањоро 
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муваќќатан баланд мекард, вале дар охири чоряки асри XVII 
тангањои баландмањак сикка зада намешуданд. Дар соли 1708 
Убайдуллоњхон ислоњоти пулї гузаронида, миќдори нуќраро дар 
тангањо 9% пойин овард, ки ин боиси норозигии ањолї гардид. 
Њукумат бо чунин роњ аз амалиёти танга фоида ба даст 
меоварад. Бори аз ин њам гаронтар барои ањолї њилаву 
найрангњо дар муомилаи тангањо буд. Дар асри XVII тамоми 
тангањои нуќра дар хонии Бухоро ба «куњна» ва «нав» таќсим 
мешуданд. Њар лањза њукумат метавонист «тангањои нав»-ро 
«куњна» эълон кунад. Ќобилияти харидории тангањои «куњна» 
дар бозор ба таври куллї аз мањаки он вобаста буд. Масалан, 
тангањое, ки дар он 60 % нуќра мављуд буд, дар њолати «нав» 
буданашон бо ќурби маљбурї гардиш менамуданд ва онњо 
тангањои баландќурб ба шумор мерафтанд. Чун онњоро «куњна» 
эълон менамуданд, пас 40% ќобилияти харидории худро гум 
мекарданд, яъне ањолї њамон замон 40% зарар медид. Дар тўли 
асри XVII меъёри истисмор бо амалиёти танга хеле афзуд, ки ин 
ба муфлисшавии бештари њунармандон ва тољирон оварда 
расонд.  

Њамин тариќ, дар ин давра сарфи назар аз шароити 
номусоид њунармандї дар хонии Бухоро хомўш намешуд ва 
оњиста-оњиста ќувват мегирифт, ки ин ба рушди тиљорати 
дохилї ва хориљї мусоидат менамуд.  

Тиљорати дохилї. Њарчанд мамлакат ба вазъияти 
мураккаб дучор шуда бошад њам, дар шањру ноњияњо тиљорат 
дар бозорњо амал мекард. Дар бисёр њолатњо бозорњо 
марказонида шуда буданд. Бозорњо дар тамоми шањрњо вуљуд 
доштанд. Ањолии шањру дењот, дукондорони хурд, кишоварзон, 
њунармандон ва ашроф ба тиљорат машѓул мешуданд. Дар байни 
вилоятњо ва шањрњои мамлакат савдо доимо амал мекард. 

Дар ќаламрави Бухоро шумораи хеле зиёди бозорњои 
марказонидашуда, растањои тиљоратї, коргоњњои њунармандї ва 
дуконњои тиљоратї мављуд буданд. Њар як касбу њунар дар ин љо 
бозори махсуси худро дошт. Дар бозорњои Бухоро молу ашёи 
дар шањрњои дигар истењсолшудаи њунармандонро пайдо кардан 
мумкин буд. Ба бозорњои ин љо на танњо мањсулоти кишоварзї 
ва баъзе навъњои мањсулоти њунармандї аз дењањои гирду атроф 
оварда мешуданд, балки ба Бухоро мањсулот ва маснуоти дар 
шањрњои дигари Осиёи Миёна сохташуда низ ворид мегашт. Дар 
байни онњо љойи махсусро амволу ашёи њунармандони 
Самарќанд ишѓол менамуд. 

Дар бозорњои Балх, дар баробари ашёи дигар фурўши 
молњои аз љониби њунармандони мањаллї сохташуда ва 
истењсолшуда, ба мисли афзори асп, карбос, матоъњои гуногуни 
абрешимї ва ѓайра ба савдо бароварда мешуданд.  
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Дар ин давра байни Бухоро ва Хева робитањои наздики 
тиљоратї барќарор буд. Тољирони хевагї бо молу ашёи худ зуд-
зуд ба шањрњои хонии Бухоро мерафтанд. Молу ашёи маъруфи 
хевагињо матоъњои абрешимї ва катонию пахтагї буданд. 
Бухорињо дар навбати худ бо молу амволи худ ба Хева аз тариќи 
дарё бо завраќњои на он ќадар калони аз тахтапорањо сохташуда 
меомаданд.  

Тошканд дар нимаи дуюми асри XVIII, ки ба њайати хонии 
Бухоро дохил намешуд, бо тамоми шањрњои муњимтарини Осиёи 
Миёна: Бухоро, Самарќанд, Кўлоб, Балх, Шањрисабз ва ѓайра 
робитаи тиљоратї дошт. Бењтарин тилло дар бозори Бухоро 
сиккањои тошкандї буданд. Аз Самарќанд ба Тошканд сурб 
мебурданд ва онро бо нархи арзон мефурўхтанд. Тољирони 
бухорої молу амволи зиёдеро, ки аз Русия, Хитой, Эрон ва 
Њиндустон ворид мешуданд, ба Тошканд мебурданд.  

Тиљорати хориљї. Дар асри XVII ва нимаи аввали асри 
XVIII хонии Бухоро бо Русия, Њиндустон, Хитой ва дигар 
кишварњо робитаи тиљоратї дошт. Мувофиќи шањодати сайёњи 
англис Љенкинсон, ки дар ин давра ба Бухоро сафар карда буд, 
њар сол дар Бухоро љамъомади тољирон, ки бо корвонњо аз 
Њиндустон, Русия, Хитой ва кишварњои дигар ба ин љо 
меомаданд, баргузор мегардид.  

Дар ин лавра муносибатњои тиљоратии хонии Бухоро бо 
Њиндустон хеле ављ гирифт. Баъд аз њамроњшавии Астрахан ба 
Русия (1566) он ба яке аз марказњои тиљоратии империяи Русия 
мубаддал гашт, ки ба тиљорати Русияро бо Осиёи Миёна ва 
дигар кишварњои Шарќ, аз љумла бо Њиндустон вусъат бахшид. 
Осиёи Миёна њамчун пайвандгари тиљорати Русия ва Њинд ба 
њисоб мерафт. Ин дар навбати худ ба вусъатёбии гардиши мол 
байни хонии Бухоро ва Њиндустон таъсири судманд мерасонид. 
Њамаи ин ба рушди минбаъдаи воридшавии даромадњо ба 
хазинаи давлат мусоидат мекард.  

Дар Бухоро якчанд мањаллањое буданд, ки дар онњо 
тољирони њиндї зиндагї мекарданд. Тољирони бухороию балхї 
низ барои тиљорат ба Њиндустон мерафтанд. 

Дар ин давра аз шањрњои хонии Бухоро ба Њиндустон 
аспњо, шутурњо, сагњои тозї, парандагони шикорї, абрешим, 
чарми хом, лаълњои андозаашон гуногун, зарфњои булўрин, 
мевањои хушк ва ѓайра мебурданд. Дар байни ин молњо аз њама 
ба асп талабот зиёд буд ва Њиндустон ба њисоби миёна њар сол 
беш аз 25 њазор сар асп мехарид. 

Аз Њиндустон ба хонии Бухоро асосан матоъњои њиндї, ба 
мисли љомавор, амволи наќшину гулдор, шол, њарир, 
пироњанњои зардўзї, шероза, дока, ресмон, атриёт, ханљарњо, 
шамшер бо сипар ва анвои дигари аслиња, дурдонањо, сангњои 
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гаронбањо, ашёи мухталифи тиллої ва нуќрагї ва амволи дигар 
ворид мегаштанд.  

Тиљорат бо Хитой низ амал мекард. Аз Чин аксаран 
матоъњои абрешимї ва катонї, зарфњои булўрин, тамоку, чой, 
доруворї ва амволи дигар оварда мешуданд, ки миќдори зиёди 
онњо барои фурўш ба давлати Русия интиќол меёфт. 

Дар тиљорати хориљї мубодилаи мол бо кўчиён низ љойи 
муайяни худро дошт. Тољирони мањаллї ба онњо мањсулоти 
њунармандони шањриро дастрас мекарданд ва аз онњо асосан 
чорво ва мањсулоти чармї мегирифтанд.  

Дар ин давра робитањои тиљоратї байни хонии Бухоро ва 
Русия хеле вусъат ёфта буд. Ба рушди робитањои тиљоратии 
байни ин давлатњо, пеш аз њама шоњони рус манфиатдор буданд 
ва барои бењбудии ин кор ба тољирон имтиёзњо медоданд. 

Молу амвол асосан бо роњњои корвонгузар ба воситаи 
шутурњо оварда мешуданд, ки ин ба талаботи њар ду љониб 
љавобгў набуд. Барои таъмини тиљорати мусоид ва зиёдшавии 
гардиши амвол њукумати Русия дар бањри Хитой барои 
дарёгардї киштињои калони бодбондорро нигоњ медошт. Онњо 
дар як сол ду маротиба (бањор ва тирамоњ) байни Астрахан ва 
ќароргоњи Каригон барои тиљорат бо Хева ва Бухоро њаракат 
менамуданд. 

Дар соли 1681 дар Астрахан мењмонхонањо бунёд шуданд 
ва дар њавлии онњо барои тољирони мусофир дуконњо, тањхонањо 
ва растањо сохтанд. Тољирони бухорої, ба ѓайр аз Астрахан дар 
Тоболск низ тиљорат карда, Сибирро бо ашёи њунарњои дастї 
таъмин менамуданд. Дар ин давра роњњои тиљоратї ба Волга ва 
Сибир низ кушода шуд. Сибир, Тоболск, Тара ва Оренбург ба 
марказњои калони тиљоратї тадил ёфтанд. 

Дар асри XVII аз Осиёи Миёна ба Русия асосан, ѓайр аз 
шоњроњи Сибир, се роњи дигар мављуд буд, ки бо онњо тољирони 
бухорої тиљорати худро амалї менамуданд. Яке аз ин роњњо аз 
Бухоро ба Урганљ ба воситаи дарёи Эмбу ва Яик ба соњили 
бањри Арал то Астрахан мегузашт. Паймудани ин масофа 
таќрибан 10 рўзро дар бар мегирифт. Роњи дигар аз Урганљ ба 
шимолу ѓарб ба Манќишлоќ, ба бандари Ќараѓанда мерафт. Аз 
бандари Ќараѓанда тољирони бухорї аз бањри Хазар гузашта, ба 
Астрахан мерафтанд. Аз бандари Ќараѓанда то Астрахан 
тољирон вобаста аз вазъи обу њаво бо киштињои бодбондори 
давлатї дар давоми 7 – 8 рўз шино менамуданд. Сеяки роње, ки 
аз Осиёи Миёна ба Русия мерафт, аз тариќи Машњад, Астаробод, 
Ашроф, Рашт, Толиш, Боку, Дарбанд, Буйнашї ва Таркї буд. 
Ин роњ аз Бухоро то Машњад 4 њафтаро дар бар мегирифт, аз 
Машњад то Астрахан 10 њафта. Аз ин роњ тољирон дар 
мавридњои истисної истифода менамуданд. 
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Номгўйи молњои аз тарафи тољирони њар ду љониб 
овардашуда гуногун буданд. Аз Русия ба шањрњои хонии Бухоро 
аксаран чарм ва мўйина, асбобу афзори мухталифаи асп ва 
фойтун, инчунин, моњутњои аврупої, муњраи реза, оинањои 
гуногун, маснуоти љавоњиротї ва чарчинворї, гўшворњо, сўзан, 
коѓаз, абрешим ва амволи дигар ворид мешуд. 

Аз Бухоро ба Русия мањсулоти бофандагї, матоъњои 
абрешимї ва пахтагї мебурданд, ки дар он љо ба ин молњо 
талаботи зиёд буд.  

Дар бозорњои Русия молњои зиёди осиёимиёнагї чун чарм, 
камонњои бухорї, баъзе мўйинањо, колинњо, коѓази пахтагї, 
мевањои хушк ва амсоли онњо хеле фаровон буданд.  

Дар нимаи аввали асри XVIII вазъи робитањои тиљоратии 
Бухоро бо Русия боз њам бењтар гардид, ки он ба наздикшавии 
њар ду кишвар дар соњањои иќтисодї ва сиёсї мусоидат менамуд. 

Аксар њокиму хонњои мамлакатњои номбурда барои 
ривољу равнаќи савдои берунї чорањо меандешиданд. Дар 
роњњои корвонгузар чоњњои об канда, корвонсаройњо бино 
намуда, аз молњои тиљоратї бољро кам мекарданд. Тољирони 
бухорої аксаран амволи хориљиро яклухт ќарз мегирифтанд ва 
пас аз фурўши он тавассути нуќра њисобу китоб менамуданд. 
Ѓайр аз он, тибќи шариат, моли харидоришударо метавонистанд 
дар давоми се сол баргардонанд. Ин амал барои тољирони 
хориљї нороњатии зиёде пеш меовард. Убайдуллоњхон барои 
зиёдшавии воридоти амволи хориљї ин дастури шариатро 
беэътибор эълон кард. 

Баробари ривољи муносибатњои тиљоратї робитањои 
дипломатї низ рушд меёфт. Баъзан тољирон вазифаи 
дипломатиро ба уњда доштанд ва супориши њокимони худро 
иљро менамуданд. 

 
Сарчашма: 

Маълумоти Мирмуњаммад Амини Бухорї дар бораи ислоњоти 
пулии Убайдуллоњхон дар соли 1708: Вазъияте, ки соли 1120 (1708) дар 
Бухоро барои ба мубодила баровардани пулњо ба амал омад, чунин 
буд: бо сарнавишти таќдир дар хазинаи њокимони баландмартабаи 
Бухоро пули наќд коњиш ёфт. Илова бар он, сарфи љаноби олї 
Убайдуллоњхон ба корњои давлатї зиёд гардид. Замина барои ин чунин 
ташаккул ёфта буд: масъулони соњаи молияи дарбор аз шахсони 
давлатманд ва тољирон барои сарфи заруратњои гуногуни хазина пули 
зиёд ќарз гирфта буданд ва маблаѓи девон барои рўйпўш намудани ин 
миќдор ќарзњо намерасид. Илова бар он, сарфи љаноби олї рўз аз рўз 
зиёд мегардид.  

Дар чунин вазъият шахси фитнаангез ва фиребгар мењтар Хоља 
Шафеъ ба сардори хазинаи давлатї Хоља Болтуи сарой, ки љаноби олї 
ба суханњои ў эътимод дошт, чунин маслињат пешнињод намуд: 
Маблаѓе, ки дар давлат љамъоварї мешавад, ба сарфи њазрати 
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љањонкушой, барои таъмини маоши њарбиён ва масъулони давлатї, 
барои ќабул ва ирсоли сафирон камї мекунад. Роњњои ба ќарз таъмин 
кардани ин сарфиёт низ хеле танг гаштааст. Агар миќдори андозњо ба 
ањолї боз њам зиёд карда шавад, дили онњо аз њокимияти олї хунук 
шуда, вилоят ва шањрњо ќашшоќ мегарданд. Агар зарурате барои 
нохост љамъ намудани лашкар ва бо таљњизоти лозимї таъмин 
намудани онњо пайдо шавад, тамоми амр ва тадбирњо барои амалї 
гаштани ин кор бењуда мегардад. Ба фикри ман барои њалли ин 
масъала бояд мањаки тангањоро таѓйир дода, арзиши онњоро паст 
намоем. Агар ин кор амалї гардад, роњи тиљорат васеъ мешавад, ба 
хазина пули зиёд ворид мегардад ва касе аз ин зарар намебинад.  

Њамин тариќ, Хоља Болту ба суханони Хоља Шафеъ бовар 
карда, лоињаи ин амалро ба хон пешнињод намуд. Хон амр дод, ки 
корро тавре амалї намоянд, ки он ба манфиати давлат ва ањолї 
мусоидат намояд. Хоља Болту ба хон дар бораи чї гуна ба давлат 
омадани даромадро бо љузъиёташ фањмонд, вале ў намедонист, ки ин 
мењтари маймун (яъне Хоља Шафеъ) чї тавр љаноби олиро ба кори хеле 
њам бад гирифтор менамояд.  

Њамин тариќ, дар сиккаи тангањо таѓйирот ворид карда шуд. Аз 
њар як тангаи куњнаи нуќрагин чор тангаи нав сикка зада шуд. 

Ин боиси норизоятии умумї гардид. Тољирони Бухоро 
гирифтани тангањои навро рад карданд, дуконњои худро бастанд, аз 
онњо тамоми амволи худро берун кашиданд. Њунармандон 
намехостанд мањсулоти худро ба пулњои беќурбшуда бидињанд. Ба 
сабаби ѓайриимкон будани дарёфти мањсулот, корњо дар коргоњњо ќатъ 
гардиданд. Одамони одї аз хўроквории рўзмарра мањрум шуда ба 
вазъи фалокатбор гирифтор шуданд. Дар бозор чизе фурўхта намешуд. 
Дар Бухоро ва гирду атрофи он њаёти муътадили иќтисодї комилан 
халалдор гардид. Ин ба гуруснагї оварда расонд. Анбўњи одамони ба 
ѓазаб омада бо фарёд ва тањдид ба дарбори хон наздик шуданд.  

Мирмуњаммад Амини Бухорї. Убайдуллоњнома. Тарљума аз 
забони тољикї ба русї ва тавзењоти А.А. Семёнов. Тошканд, 1957, сањ. 
156-158. 

 
Дар бораи робитаи тиљоратии Бухоро бо Русия дар асри XVII: 

«Дар солњои 1645–1646 бо фармони подшоњи бузург Алексей 
Михайлович ба сарзамини Бухоро ба дасти Анисим Грибов ва 
њамроњони ў чунин молњо фиристоданд: ба маблаѓи 4251 сўм пўсти 
санљоб, ба маблаѓи 100 сўм 2 гривен устухони моњї, моњути анорранг 
15 аршин, нархаш ба маблаѓи 143 сўму 13 олтину 2 динор, 2500 сўм 
пули тилло, њар кадомаш як сўми тилло фиристода шуд. Ба Анисим 
инчунин, 10000 сўм барои харидани мол дода шудааст, то ки молро аз 
Москва харида, ба Бухоро барад». 

Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской 
ССР. Ч. I. Ленинград, 1933, с. 211. 

 
Санањои муњим:  

1681– барои тољирони мусофир бунёди мењмонхонањо дар Астрахан  
1708– ислоњоти пулии Убайдуллоњхон 
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Савол ва супориш: 
1) Дар бораи вазъи касбу њунарњои ин давра чї медонед? 2) Дар 

шањрњои Бухоро кадом навъњои гуногуни матоъњо истењсол мешуданд? 
3) Дар бораи сохтани афзорњо аз оњан ва мис ва силоњсозии он давр 
маълумот дињед. 4) Боз кадом навъњои њунармандиро номбар карда 
метавонед? 5) Дар бораи муомилоти пулї ва гардиши тангањо 
маълумот дињед. 6) Вазъи тиљорати дохилї чї гуна буд? 7) Робитањои 
тиљоратї бештар дар байни кадом шањрњо вуљуд доштанд? 8) Дар 
бораи тиљорати хориљї чињо медонед? 9) Робитањои тиљоратии хонии 
Бухороро бо Њиндустон шарњ дињед. 10) Дар бораи робитањои 
тиљоратии хонии Бухоро ва Русияро маълумот дињед. 

 
 

§ 33. РОБИТАЊОИ ДИПЛОМАТЇ.  
ЉУНБИШЊОИ МАРДУМЇ 

 
 Робитањои дипломатї. Дар ин давра робитањои 

дипломатии хонии Бухоро бо мамлакатњои хориљї, аз љумла 
Русия, Њиндустон ва Эрон густариш меёфт.  

Соли 1620 сафири Русия Иван Данилович Хохлов ба 
Бухоро омад ва Имомќулихон онро хеле хуш истиќбол намуд. 
Ин сафорат дар Бухоро аз охири соли 1620 то 13 сентябри соли 
1622 њузур дошт. Дар ин муддат Хохлов ду маротиба аз 
Самарќанд дидан намуд. 

Дар нимаи аввали асри XVII муносибатњои дипломатии 
Русия бо Балх низ рушд ёфт. Соли 1638 сафири Балх 
Хољаиброњим ба Русия сафар карда буд.  

Аз нимаи дуюми асри XVII то оѓози асри XVIII робитањои 
дипломатии Бухоро ва Балх бо Русия боз њам бештар рушд 
ёфтанд. 

Соли 1640 сафири Русия Анисим Грибов ба Хева ва 
Бухоро омада буд, ки ба зиммаи ин сафорат љамъ кардани 
маълумот дар бораи роњњои тиљоратї ба Њиндустон вогузор 
шуда буд. А. Грибов соли 1646 бори дуюм низ њамчун сафир ба 
Бухоро омад. 

Моњи июли соли 1669 ба Бухоро бо сарварии бародарон 
Борис ва Семён Пазухинњо сафорати дигаре фиристода шуд, ки 
њайати он аз њашт нафар иборат буд. Онњо ба Бухоро на бо роњи 
бањрї, балки аз роњи заминї омада буданд. Ин сафорат дар 
Бухоро ва Хева таќрибан 30 моњ (1669 – 1672) иќомат намуд.  

Дар давраи њукмронии Пётри I байни хонии Бухоро ва 
Русия табодули сафирон бештар гардид. Сафирони зиёд аз 
Бухоро ба Русия сафар намуданд. Соли 1717 хони Бухоро 
Абулфайзхон сафири худ Ќулибекро барои барќарор намудани 
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муносибатњои дўстї ва тиљоратї бо Русия ба он љо фиристод. 
Соли 1721 ба Бухоро сафири шоњи рус Флорио Беневини 

омад. Пётри I ба ў супориш дода буд, ки дар бораи сарватњои 
зеризаминии Бухоро, бахусус тилло маълумот љамъоварї 
намояд. 

Моњи августи соли 1734 аз Бухоро ба Петербург сафорате 
иборат аз 21 нафар бо сардории Алибеки парвоначї фиристода 
шуд. 

Дар ин давра байни хонии Бухоро ва Њиндустон низ 
робитаи дипломатї мављуд буд. Ин робитањо асосан аз замони 
њукмронии Имомќулихон (1611 – 1642) оѓоз гардида буданд. 
Соли 1625 сафири Балх Шоњхољаи Наќшбанд ба шањри Агра 
рафта, то соли 1635 ў дар он љо монд.  

Соли 1637 аз Балх ба Агра сафири Нодирмуњаммадхон 
Мавлоно Абулѓаффор омад. Дар навбати худ сафирони њиндї 
Њотам Булхайр ва Музаффар Њусайн бо туњфањои пурарзиш ба 
Балх фиристода шуданд. Онњо 14 июни соли 1639 ба Балх 
расиданд ва худи хон онњоро ќабул кард.  

Сафири Њиндустон Њаким Њозиќ соли 1638 ба Бухоро 
омад, ки ўро шахсан худи Имомќулихон пазирої намуд. 

Соли 1658, хангоме ки Аврангзеб ба тахти салтанат 
нишаст, хони Бухоро Абдулазизхон барои табрики ў сафоратеро 
бо сарварии яке аз шахсони маъруф ва машњури Бухоро 
Хољаањмад Њусайни Наќшбанд ба Њиндустон равон кард.  

Баъд аз он дар соли 1660 њокими Балх Субњонќулихон 
сафорати худро бо сарварии амир Бек уѓлї ба назди њокими 
Њиндустон Аврангзеб фиристод. 

Ташрифи љавобї аз Њиндустон ба Балх ва Бухоро 18 июни 
соли 1664 аз љониби њайате бо сарварии Мустафохони Хафавї 
сурат гирифт.  

Моњи ноябри соли 1668 сафири Субњонќулихон 
Шодмонхоља ба Дењлї фиристода шуд. Њангоми бозгашт ба 
ватан њокими Њиндустон ба ў 25 њазор рупия, фили ороишёфта 
ва ашёи мухталифи гаронбањо инъом намуд. 

Дар даврони салтанати Аврангзеб сафорати аз њама 
пурнамояндаи Њиндустон, ки ба Бухоро ва Балх омада буд, ин 
сафорати Яккатозхон буд, ки он дар он љо беш аз 4 сол иќомат 
дошт ва моњи ноябри соли 1675 ба ватан баргашт. Бањори соли 
1684 ба Бухоро сафири Аврангзеб Забардастхон ташриф овард, 
ки ў бо худ паёму туњфањои зиёд овард. Робитањои мутаќобилаи 
тиљоратї ва дипломатии хонии Бухоро бо Њиндустон, сарфи 
назар аз авзои мураккаби сиёсї катъ нагардидааст. 
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Дар асри XVII ва нимаи аввали асри XVIII муносибатњои 
сиёсї байни Бухорову Балх ва Эрон дўстона набуд, вале ба ин 
нигоњ накарда, робитањои дипломатї дар байни онњо идома 
дошт.  

Соли 1621 сафири Балх Поянда Мирзо бораи барќарор 
намудани сулњ ва дўстї миёни њар ду кишвар бо инъомњои 
арзишманд ба Эрон омад. Дар навбати худ сафири Эрон 
Муњаммад Солењбек ба Балх ташриф овард. Соли 1622 аз Балх 
ба Эрон бо сарварии Сайид Иброњимхоља њайати дигаре 
фиристода шуд.  

Сипас бори дигар сафири Нодирмуњаммадхон – Поянда 
Мирзо аз Балх ва сафири Имомќулихон, Абдуррањимхоља аз 
Бухоро бо туњфаю инъомњои гаронбањо ба Эрон рафтанд. 

 Дар солњои минбаъда муносибатњои дипломатии 
Бухорову Эрон бо сабаби ихтилофњо ва набардњо барои 
густариши ќаламрави худ халалдор шуданд. 

Љунбишњои мардумї. Дар асри XVII ва нимаи аввали асри 
XVIII дар натиљаи љангњои беохир, муборизањои дохилї, зулми 
ситами тоќатфарсо ва истисмори берањмона норозигии мардум 
нињоят зиёд шуд. Дар манотиќи мухталифи мамлакат ошўб ва 
исёнњои мардум оѓоз ёфтанд. 

 Дар давраи њукмронии Абулазизхон (1645–1680), дар 
дењаи Дањбеди наздики Самарќанд шўриши халќии густурдае 
оѓоз гардид, ки барои саркўб намудани он худи Абдулазизхон бо 
лашкари зиёде омад. Ў шўришро пахш намуда, Дањбедро оташ 
зад ва харобу валангор намуд.  

 Соли 1681 дар Миёнкол исёни мардум бар зидди 
истисморгарон сар зад. Барои саркўб намудани шўриш њукумат 
ќуввањои зиёдеро љамъ овард ва онро пахш намуд.  

 Шўриши аз њама калонтарини халќї соли 1703 дар Њисор 
ба амал омад. Сабабњои ин шўриш љанг байни ду заминдор 
барои ба даст овардани нуфузи бештаре гардид. Лашкари 
Бухоро бо сардории Муњаммадрањимбийи юз ба муќобили 
Уткан ном њокими яке аз ќалъањои вилояти Њисор љангро оѓоз 
кард, вале лашкари Бухоро музаффарият ба даст наоварда, 
аќибнишинї намуд. Ањолии Њисор аз низоъњои хунини байни 
амалдорон ба танг омада, исён бардоштанд. Шўришиён аз хони 
Бухоро талаб намуданд, ки онњоро њимоят намояд. Ќиёми халќи 
љабрдида боиси он гардид, ки сарзамини Њисор таќрибан дар 
давоми 50 сол њамчун мулки мустаќил фаъолият намояд. 

 Соли 1708, дар ваќти эълони ислоњоти пулии 
Убайдуллоњхон, халќи Бухоро бар зидди ў шўриш бардошт. 
Дукону бозорњо баста шуданд, кори савдо ќатъ гардид. Дар 
бозор чизе ёфт намешуд. Ин боиси ба шўриши ошкоро 
бархостани мардуми фаќиру бенаво гардид, вале шўриши халќї 
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берањмона пахш шуд ва барои тарсонидани мардум чанд 
нафарро ба дор кашиданд. Ин шўриши мардумї 
њукуматдоронро ба њарос оварда буд. 

 Соли 1709 дар натиљаи низоъ байни ќабилањои сарой ва 
найман дар Самарќанд ошўби мардумї ба амал омад. Ин 
ќабилањо ба њайати лашкари хон дохил мешуданд. Ошўб дар 
Самарќанд пас аз мудохилаи намояндагони сўфиёни силсилаи 
наќшабандия ќатъ гардид. 

Сабаби шўриши дигари мардумие, ки соли 1713 дар 
Самарќанд ба вуљуд омад, ин муносибати берањмонаи њокими 
Самарќанд Фарњодбийи парвоначї нисбат ба ањолии шањр буд. 
Ин тазоњуроти самарќандиён хусусияти шўриши умумиро дошт, 
зеро дар он на танњо бенавоён, балки намояндагони тољирон, 
мансабдорони давлатї њам иштирок доштанд. 

Дар њолати ногувор, аз хавфи ишѓоли шањру вилоятњо аз 
тарафи сардорони ќабилањо ва њокимони њамсоя, мардум аксар 
ваќт њукумати марказиро тарафдорї менамуд, зеро онњо 
медонистанд, ки љангу низомъњои дохилї ањолии њам шањр ва 
њам дењотро хонахароб месозад. Масалан, як гурўњи феодалони 
ќабилаи кенагас соли 1714 хостанд ба арки хон дохил шаванд ва 
дар Бухоро табадуллоти дарборї кунанд, вале ин навбат мардум 
ба њимояи њукумат бархоста, дар шањр сангарњо сохтанд. Фаќат 
тавассути кумаки мардум ба хон муяссар гардид, ки 
душманашро саркўб созад.  

Соли 1718 дар Балх ба муќобили њокими он Муњаммадхон, 
ки зулми бењадро ба мардум раво дид, шўриш сар зада, он 
хусусияти оммавї гирифт. Дар натиља Муњаммадхон Балхро 
тарк намуд. 

Дар дигар гўшаву канори мамлакат низ бар зидди зулму 
берањмии мансабдорон шўришу ошўбњои мардумї сурат 
мегирифт. Ин баёнгари он буд, ки мардум аз сохту шароити 
мављудаи замони худ ба дод омада, барои њимояи њуќуќу 
манфиатњои худ бар зидди њукумат ба муборизаи ошкоро 
бармехост. 
 

Сарчашма: 
Суњбати сафири Бухоро мулло Фаррух бо дворянин Артаман 

Сергеевич Матвеев дар соли 1671 оид ба масъалањои гуногуни хонии 
Бухоро: «Котиб Иван Астафьев аз сафир пурсид, ки дар Бухоро чї гуна 
молњо мављуданд? Селитра (намаки борут) ва абрешим њаст ё не? 
Сафир љавоб дод: дар онњо молњои зандона ва матои одии хитої, 
матои шоњии хитої мављуд аст, ки миќдори хеле кам мебошанд. 
Селитра дар давлати онњо нињоят зиёд аст ва сифатан аз селитраи 
форсї хуб аст ва онро бо батман мефурўшанд. Як батман ба 1,5 пуд 
баробар аст ва нархаш ба пули Бухоро панљ тин меистад. Њар як тини 
Бухоро ба 5 тини русї баробар аст, яъне бо пули русї њар як батман ба 
25 олтин баробар аст. Абрешим, ки он «паф» номида мешавад, бо пули 
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Бухоро 2 сўм меистад.... Дар сарзамини Бухоро чунин молњо њастанд: 
абрешим, лаъл, ќумоши сурх, матои одии хитої, матои шоњии хитої, 
маъданњои нуќра ва сурб, селитра ва дигар молњо њастанд, ки баъзеи 
онњоро аз Њиндустон меоранд. Тољирон мунтазам рафтуомад доранд 
ва гавњару љавоњирот ва молњои гуногуни зебо меоранд. Ба давлати 
подшоњии ў чунин молњо лозиманд: пўсти хушсифати самур, рўбоњи 
сиёњ, ќоќум, моњут, устухони моњї (морж). 

... Аз сафир пурсиданд, ки дар мамлакат ў гавњар, маъдани нуќра 
ва селитра њосил менамоянд ё не? Агар њосил кунанд, бо кадом усул ва 
аз як пуд маъдан чї ќадар нуќра њосил мешавад ва нархи шоњиву нуќра 
чанд пул аст? Сафир љавоб дод, ки гавњарро дар давлати онњо 
кормандони соњаи саноат њосил мекунанд, онњо гавњарро дар кўњњо 
мекобанд ва аз байни онњо лаъл ва дигар гавњарњоро људо карда 
мегиранд. Масалан, нуќра дар мамлакати онњо бисёр аст, вале 
саноатчиён каманд. Маъданро дар дегњо мегудозанд.  

Аз як пуд маъдан чї ќадар нуќра њосил карда мешавад? Инро 
сафир намедонад. 

Абрешимро аз онњо бо нархи арзон – пудаш 2 сўм харидан 
мумкин аст. Селитраи гудохташударо пудаш 10 сўм бо пули русї 
харидан мумкин аст. 

Ба сафир гуфта шуд, ки ба подшоњ маълум аст, ки дар давлати 
Бухоро асирони рус мављуданд ва дар сарзамини Бухоро зиндагї 
мекунанд ва хон бояд он асирони подшоњи бузургро фавран ва 
бегуфтугў озод кунад ва бо ин нисбат ба подшоњи бузург муњаббату 
дўстии худро нишон дињад. 

Сафир гуфт: «Њамин ки ў ба назди хон баргардад, ба ў дар ин 
бора маълум мекунад ва умедвор аст, ки агар касе аз одамони рус ба 
давлати худ, назди подшоњи бузург баргаштан хоњад, хон онњоро озод 
мекунад, аз он сабаб, ки хони онњо бо подшоњи бузург аз самими ќалб 
мехоњад дўстї кунад. Вале одамони асиршудаи подшоњи бузург дар 
давлати хони онњо шуњрати калон доранд ва бисёрии онњоро 
амалдорон таъйин карда, ба дарбори хон љалб карда шудаанд». 

Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской 
ССР. Ч. I. Ленинград, 1933, с. 337 – 338. 

Маълумоти Муњаммад Юсуфи Муншї дар бораи кањтию 
гуруснагї дар Балх: «Дар Балх ќањтї ва гуруснагї воќеъ шуд, ки 
хирвори ѓалла ба њазор рупия расид ва дар он зимистон чунон сард ва 
соика (раъду барќ) шуд, ки ѓуломон (њиндуњо) ангиштсифат љонро дар 
танўри бадан месўхтанд ва касеро ќудрати он набуд, ки сар аз дарвоза 
берун карда, бинихорї кунад». 

Муњаммад Юсуфи Муншї. Тазкираи Муќимхонї. Муќаддима, 
тасњењ ва тањќиќи Фариштаи Саррофон. Тењрон, 1380, сањ. 166. 

Дар бораи ќањтию гуруснагї дар Мовароуннањр: «Дар давоми 
тохтутозњои бардавоми њафтсолаи кўчиён заминњои дар байни 
Самарќанд ва Бухоро љойгир буда харобу валангор гардиданд. Дар 
Мовароуннањр гуруснагии гўшношунид фаро расид… дар њама љойњо 
одамон макони муќимии худро тарк намуда, ба њар тараф пароканда 
шуданд. Дар Бухоро ду гузар ањолї боќї монд. Дар Самарќанд бошад, 
нишонае аз мањалли маскунї намонд». 
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Чехович О.Д. К истории Узбекистана в ХVIII в. / /Труды ИВ АН 
УзССР. Вып.3. Ташкент,1 954, с. 72 – 73. 

 
Санањои муњим:  

1620 – ба Бухоро омадани сафири Русия Иван Данилович Хохлов  
1621 – ба Эрон рафтани сафири Балх Поянда Мирзо 
1622 – аз Балх ба Эрон фиристодани сафорат бо сарварии Сайид 
Иброњимхоља  
1625 – ба Агра рафтани сафири Балх Шоњхољаи Наќшбанд  
1637 – аз Балх ба Агра рафтани сафири Нодирмуњаммадхон Мавлоно 
Абулѓаффор 
1638 – ба Русия омадани сафири Балх Хољаиброњим  
1638 – ба Бухоро омадани сафири Њиндустон Њаким Њозиќ 
1639 – ба Балх омадани сафирони њиндї Њотам Булхайр ва Музаффар 
Њусайн  
1640 – ба Хева ва Бухоро омадани сафири Русия Анисим Грибов 
1646 – бори дуюм њамчун сафир ба Бухоро омадани Анисим Грибов 
1658 – ба Њиндустон рафтани сафорати Бухоро бо сардории  
Хољаањмад Њусайни Наќшбанд  
1660 – ба Њиндустон рафтани сафорати Балх бо сарварии амир Бек 
уѓлї  
1664 – аз Њиндустон ба Балх ва Бухоро омадани сафорат бо сарварии 
Мустафохон Хафавї  
1668 – ба Њиндустон равон шудани сафири Субњонќулихон 
Шодмонхоља 
1669 – ба Бухоро омадани сафорати Русия бо сарварии бародарон 
Борис ва Семён Пазухинњо  
1675 – ба Бухоро ва Балх омадани сафорати Њиндустон бо сарварии 
Яккатозхон 
1681 – сар задани исёни оммавї дар Миёнкол 
1684–ба Бухоро ташриф овардани сафири Њиндустон Забардастхон 
1703 – оѓози шўриши мардумї дар Њисор  
1709 – сар задани ошўби мардумї Самарќанд  
1713 – дубора шурўъ шудани шўриши мардумї дар Самарќанд 
1717 – ба Русия рафтани сафири Бухоро Ќулибек 
1718 – сар задани шўриш дар Балх 
1721 – ба Бухоро омадани сафири шоњи рус Флорио Беневини 
1734 – аз Бухоро ба Петербург рафтани сафорат бо сардории Алибеки 
парвоначї.  

 

Савол ва супориш: 
1) Дар бораи робитањои дипломатии хонии Бухоро бо Русия 

маълумот дињед. 2) Оид ба робитањои дипломатии хонии Бухоро бо 
Њиндустон чї медонед? 3) Робитањои дипломатии хонии Бухороро бо 
Эрон шарњ дињед. 4) Сабабњои сар задани љунбишњои мардумї аз чї 
иборат буданд? 5) Дар бораи шўрише, ки соли 1703 дар Њисор сар зада 
буд, маълумот дињед. 6) Шўришњои мардумии дар Самарќанд 
сарзадаро шарњ дињед. 7) Дар бораи љунбишњои мардумии дар дигар 
шањрњо бавуљудомада чї медонед? 
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МАВЗЎИ XII 
 

МАДАНИЯТИ МОДДЇ ВА МАЪНАВИИ ХАЛЌИ ТОЉИК 
ДАР АСРИ XVII ВА НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XVIII 

 
§ 34. МЕЪМОРЇ ВА ЊУНАР 

 
Меъморї. Бо вуљуди он ки замона пур аз низоъ ва љангњои 

харобиовар буд, дар шањрњои марказї ва дар баъзе маркази 
вилоятњо иншооти меъморї ќомат меафрохтанд. Биноњои 
боњашматро бештар аъёну ашрофи сарватманд месохтанд. Яке 
аз онњо Ялангтушбий (1608–1656) буд, ки дар майдони Регистони 
Самарќанд сохтмони бузургеро анљом дод. Дар рўбарўйи 
Мадрасаи Улуѓбек бо амри ў байни солњои 1619–1631 меъмори 
номї Абдуљаббор мадрасаеро бино кард. Дар пештоќи 
даромадгоњи ин мадраса дарандае ба шер монанд тасвир 
ёфтааст. Аз њамин сабаб онро Мадрасаи Шердор номиданд. 
Пештоќи мадраса дар марказ, дар гўшањо манорањо, дар байни 
дарвоза ва манорањо гунбазњои теѓдор бино ёфта, болои ду 
дарсхонаро зеб доданд.  

 Солњои 1641–1660 Ялангтушбий дар майдони Регистон 
боз як иморати дигар бино кард. Чун дар ороишоти ин бино 
тиллои бисёре истифода шуд, онро мадрасаи Тиллокорї 
номиданд. Дар ин бино мадрасаву масљид дар як љо сохта 
шуданд. Њамин тариќ, дар маркази шањри Самарќанд майдоне 
ба вуљуд омад, ки як тарафаш кушод, се тарафаш бо се бинои 
муњташами хушнамо зинат ёфта бо номи Регистони Самарќанд 
маъруф гардид. 

Дигар аз ёдгорињои меъмории асри XVII маљмўи 
иморатњоест, ки дар Бухоро воќеъ гардидааст. Яке аз 
амалдорони олимаќоми он замон Нодир девонбегї фармуд, ки 
њавз, мадраса ва хонаќоње созанд, ки баъдан ин макон бо номи 
«Лаби Њавз» ё худ «Лаби Њавзи Девонбегї» маъруф шуд. 

Дигар маљмўаи меъмории дар асри XVII биноёфтаи 
Бухоро мадрасаест, ки дар рўбарўйи мадрасаи Улуѓбек сохта 
шудааст ва он мадрасаи Абдулазизхон ном дорад. Ин бино хеле 
зебо ороиш ёфта ва боњашмат аст.  

Дар Балх низ дар ин давра маљмўањои меъмории зиёде, ба 
мисли Дарвозаи Арк, Давлатхона, мадрасањо ва иншооти дигар 
ќомат афрохтанд. Деворњои Давлатхона бо мармар оро ёфта, 
њуљрањои дарун ва долонњо бо наќќошї шудаад. Мадрасае, ки 
дар охири асри XVII дар он љо аз тарафи Субњонќулихон сохта 
шуда буд, Мадрасаи Калон ном дошт. Ин мадраса дар баландие 
бино ёфта, њавлии дарун ва беруни он аз хишти пухта сохта 
шуда, он аз аркњои баланд ва тоќњои гунбазшакл иборат буд. 
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Бухоро. Мадрасаи Нодир девонбегї.  

 
 Аз ороиши биноњо маълум мешавад, ки меъморњо 

анъанаи ду асри пешинаро давом додаанд. Дар ин аср комёбии 
њунармандони кандакори рўйи гаљ назаррас аст. Дар ориши 
иморатњо аз њунари хотамкорї ва кошинкорї ба таври васеъ 
истифода мебурданд. 

Дар вилоятњои дигари тољикнишин дар ин давр биноњои 
гуногун сохта мешуданд. Маъруфтарини онњо манораи мансуб 
ба номи Абдуллоњхон дар дењаи Навгилеми ноњияи Исфара, 
маќбараи Хоља Њотам дар ноњияи Файзобод, мадрасаи 
Мирраљаб Додхоњ дар Конибодом, мазори Бобои Ќосим дар 
дењаи Пискокади ноњияи Ашт, Масљиди Сангин ва Мадрасаи 
Нав дар Њисор, Мадрасаи Олим Додхоњ дар Панљакент, якчанд 
бинои аз хишти пухта сохташуда дар мањалли Саримазори 
Ўротеппа мебошанд. 

Дар кўњистони Помир аз асрњои XVII ва XVIII ќалъањои 
Панї дар Рошткалъа, ќалъаи Бартанг, ќалъаи Вомар дар Рўшон 
боќї мондаанд. Аксар ќалъањои Помир дар баландкўњњо бино 
меёфтанд, то ки барои душманон дастнорас бошанд. 

Мусаввирї ва хушнависї. Дар китобхона ва осорхонањои 
мамлакатњои љањон нусхањои хаттии китобњои асрњои XVII ва 
XVIII мањфузанд. Баъзе аз ин нусхањои хаттї бо минётураи 
мусавиррони Осиёи Миёна зинат ёфтаанд. 
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Њисор. Масљиди Нав.       Бухоро. Мадрасаи  
                                                                    Абдулазизхон. 

       

Аз намунаи кори онњо маълум мешавад, ки анъанаи 
мактаби минётурии асри XVI давом ва рушди босазои худро дар 
асрњои баъдина пайдо намудааст. Мисоли онро мо дар асари 
Шарафиддин Алии Яздї «Зафарнома» мебинем. Ин нусха соли 
1628 дар Самарќанд китобат шуда, 12 минётураро дар бар 
мегирад. Њамаи тасвирњо бисёр зебо ва љолибанд. Мусаввири 
забардаст дар сањнањои рамзї бо як мањорати њайратангез 
тавонистааст миќдори зиёди симоњои одамро љой дињад. Дар ин 
минётура симои 28 одам, 18 асп ва набарди 20 разманда офарида 
шудааст. Сањнаи базми Темур низ пуродам аст: дар ин љо ањли 
кибор, сипоњиён, мутрибон, њофизон, ровиён ва соќиёнро 
метавон дид. Сањнањо хеле зебо ва хушранг офарида шудаанд. 

 

 
Самарќанд. Мадрасаи Шердор.  

 

Бо њамин навъ њунари баланд асари муаллифи мастчоњї 
Масъуд ибни Усмони Кўњистонї – «Таърихи Абулхайрхонї», 



 

209 

асари Њотифї «Темурнома» зеб ёфтаанд. Яке аз мусаввирони 
забардасти замон Муњаммадмуроди Самарќандї буд. Ў асари 
маъруфи Саъдии Шерозї «Бўстон»-ро бо њунари беназири худ 
оро додааст. 

 

 
Исфара. Манор ва масљиди Абдуллоњхон.  

 

 
  

Рўшон. Ќалъаи Вомар.  
 
Соли 1642 аз љониби Хољамуњаммади Мусаввир симои 

Имомќулихон бо мањорати баланд кашида шуд.  
 Аз љониби мусаввир Абдулѓаффор доир ба анатомияи 

инсон тасвирњои бисёр дилангез офарида шуданд. Дар онњо 
устухонбандии одам, низоми асаб ва узвњои дигари инсон бо 
мањорати баланд инъикос ёфтаанд.  
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 Китобњои гуногунмазмун, махсусан, девони шоирони 
замонњои мухталиф, аз тарафи хушнависони маъруфи асрњои 
XVII ва ибтидои асри XVIII рўйнавис мешуданд. Хушхаттарин 
ва маъруфтарини онњо дар дарбори хонњо ва ашроф кору 
фаъолият мекарданд. Хушнависони маъруфи ин аср Мир Имод, 
Њољї Ёдгор ва Муњаммадшарифи Бухорї буданд.  

Дар асрњои миёна њунари хаттотї як навъ машѓулияте буд, 
ки њар нафари тањсилкарда аз он касби маош мекард. Азбаски 
шоирони доирањои шањр ба воситаи офаридани шеър зиндагии 
худро таъмин карда наметавонистанд, бисёре аз онњо дар 
баробари шеърнависї хушнависї низ мекарданд. Ин њунар 
барояшон мадади маош мегардид. Яке аз устодони хат Њољї 
Муњаммад Собири Самарќандї њам шоир, њам устоди 
њафтќалам (яне устоди њафт навъи хат) буд. Дигар аз устодони 
хат шоири забардаст Мумтози Самарќандї ба шумор мерафт. 

 Дар ин давра њунари кандакорї ва катибанависї дар 
болои сангњо низ ба мушоњида мерасад, вале теъдоди онњо хеле 
кам буд. Сабабњои таназзули њунари катибанависї ба буњрони 
иќтисодї ва сиёсии мамлакат дар XVII вобастагї дошт.  

Њунари хаттотие, ки дар навиштани китобњо мушоњида 
мешавад, аз хаттотии рўйи сангњо фарќ мекард. Аз катибањои 
боќимондаи кўњистони тољик – Мастчоњу Фалѓар, бармеояд, ки 
дар асри XVII њунари зебои хаттотони асри XV – XVI рўй ба 
таназзул нињодааст. Хаттотоне, ки њунари худро дар рўйи сангњо 
дар кўњистон озмоиш кардаанд: Њољї Мањмуд, Боќї писари 
Муњаммад ва дигарон буданд. 

Ба њунари мусаввирон ва хаттотони забардаст њунари 
сањњофон (муќовакунандаи китоб) илова мешуд. Зебої ва 
бозоргир шудани китоб ба њунари онњо вобастагї дошт. 
Муќоваро њунармандон аз чарм сохта, рўйи онро бо гулњо 
ороиш медоданд. Дар рўйи муќова ба ѓайр аз гулу гулкорї ном 
ва соли љилдсозиашонро низ сабт мекарданд. Яке аз сањњофони 
маъруфи асри XVII Мулло Ортиќ писари Сўфї Турсун буд. Ў 
соли 1683 Ќуръонро чунон устокорона муќовабандї кардааст, 
ки бинандаро дар њайрат мегузорад. 

 
Сарчашма: 

Маълумоти Муњаммад Юсуфи Муншї дар бораи биноњои 
сохтаи Субњонќулихон: «Дар Балх мадрасае тартиб ёфта, дар нињояти 
вусъат (васеъ) ва рифъат (баланд) ва зоњири онро ба кошї ороста, бар 
фарози арк иморати музайян ба зару лољвард сохта миќдори шаст газ 
аз поён кор карда, ба фарози арк расонида. Алваќт (њоло) ќиёс дар 
камоли вусъат аст. Дар поёни курнишхона (арк) маъању (бо он) айвони 
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масљиди љомеъ низ бино карда, чунончи дар асоси он андешаи уќало 
(оќилон) ќосир аст (камї мекунад). Чањорбоѓ дар љониби шарќии арки 
олї муњайё намуда (сохта) марсум бо (бо номи) Аминобод. Дар миёни 
он ќалъа ва хандаќи амиќ ва иморат тартиб дода ва дар як љониби он 
чаманњо ороста ба гулњои алвон (рангоранг) ва мевањои асноф 
(мевањои гуногун) ва онро Боѓи Зоѓон номидаанд. Дар роњи остонаи 
њазрати халифаи чањорум (манзураш Мазори Шариф) бар ду љониби 
роњ аз замони Валимуњаммадхон хиёбоне буда ва дар ин муддати айём 
барњам хўрда буд. Хон онро таљдид фармуда (аз нав сохта), дарахтони 
мевапарвар ва ашљори соягустар нишонида ва баъд аз љулус бар тахти 
Бухоро фармуд, ки дар сањни Регистони Бухоро њавзе сохтаанд, ки ёд аз 
кавсар медињад ва низ дар он љо иморате карда ва онро дорушшифо 
(табобатхона) муќаррар сохта. Чунончи аттибои њозиќ (табибони 
ботаљриба) дар он нишаста, беморонро ба шарбату ѓизо илољ 
мебахшанд». 

 Муњаммад Юсуфи Муншї. Тазкираи Муќимхонї. Муќаддима, 
тасњењ ва тањќиќи Фариштаи Саррофон. Тењрон, 1380, сањ. 288 – 289. 

 
Маълумоти Муњаммад Юсуфи Муншї оид ба хушнавис 

Мавлоно Миралї: «Нодираи замон ва ягонаи даврон, умдаи (сардори) 
котибон, ќудваи (пешвои) хушнависони арсаи амкон (љањон) Мавлоно 
Миралї.... Ў шогирди Зайниддин Мањмуд аст ва ўро таълим аз 
Мавлоно Султоналии Машњадї аст. Ва ў (Султоналии Машњадї) 
нисбати шогирдї ба Мавлоно Азњар буда, ки дар хушнависї Азњар 
минашшамс (аз офтоб њам равшантар) аст. Ў шогирди Мавлоно 
Љаъфар аст. Мавлонои мазкур шогирди бевоситаи Хоља Миралии 
Табрезї аст, ки Мавлоно Султоналї ин абёт дар шаъни ў гуфта: 

Насху таълиќ агар хафифу љалист, 
Возеъуласли ў Хоља Миралист. 
То ки будаст оламу одам, 
Њаргиз ин хат набуда дар олам. 
Вазъ фармуда ў зи зењни даќиќ, 
Аз хатти насху аз хатти таълиќ. 
Найи килкаш аз он шакаррез аст,  
К-аслаш аз хоки поки Табрез аст. 
...Котибоне, ки куњнаву наванд, 
Хўшачинони хирмани ўянд.  
 
Ин ашъор аз Мавлоно (Султоналї) аст, ки дар башорат ёфтани 

худ гуфтааст: 
Дар љавонї ба хат будї майлам, 
Ишќи хат рондї аз мижа сайлам. 
Бар сари кўй кам ќадам задаме, 
То тавонистаме ќалам задаме. 
Гањ з-ангуштњо ќалам кардї, 
Ба хаёле хате раќам кардї. 
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Аз ќазо мири муфлисе рўзе, 
Пешам омад ба сони дилсўзе. 
Ќаламу коѓазу давотам љуст, 
Бисту нуњ њарфро зи њарфи нахуст. 
Бинавишту равон ба дастам дод, 
Шудам аз илтифоти ў дилшод. 
...З-ин сабаб ишќи хат зиёда шудам, 
Дил гирифтори марди сода шудам. 
 
... Мулло Миралиро (хушнависи дар боло зикршуда, яъне 

Мавлоно Миралї) бисёр будаанд. Њар як дар мањорати хат 
ангуштнамо будаанд. Аршади (аз њама калони) онњо Хоља Мањмуд 
Сиёвушонї аст. Дар аксар мактуботи худ номи устоди худ менавишта 
ва (устод Мулло Миралї) ба раѓми баъзе хаттотон дар хафї 
(майданависї) бењтар аз Хоља Миралї будааст.  

...(Мулло Миралї) дар мањорати хат машњур аст, ки шахсе 
илтимоси муфрадот (тасвири њар як њарф) аз Мир кард. Филњол ќалам 
бардошта, «алиф, бе»-ро то абљад, ки бисту се сархат аст, навишт. 
Њанўз нуќта, ки дар «бе» гузошта буд, хушк ношуда, муфрадот ба 
итмом расида ба навъе, ки: 

 
 Њар њарф чу чавгони хатти маъшуќе, 
 Њар нуќта чу холи лаби хушгуфторе.  
 
 Муњаммад Юсуфи Муншї. Тазкираи Муќимхонї. Муќаддима, 

тасњењ ва тањќиќи Фариштаи Саррофон. Тењрон, 1380, сањ. 94–96. 

 
Санањои муњим:  

1628 – китобати асари Шарофиддин Алии Яздї – «Зафарнома»  
1642 – кашидани симои Имомќулихон аз љониби Хољамуњаммади 
Мусаввир  
1683 – муќовабандї кардани Ќуръон аз љониби Мулло Ортиќ писари 
Сўфї Турсун  

 
Савол ва супориш: 

1) Осори меъмории аз љониби Ялангтушбий сохташударо 
номбар кунед. 2) Чаро ба бинои дар Регистони Самарќанд сохташуда 
Мадрасаи Шердор ном нињодаанд? 3) Ёдгорињои меъмории Бухоро 
кадомњоянд?. 4) Дар бораи маљмўаи меъмории Балх маълумот дињед. 5) 
Боз кадом осори меъмории дар кишвари тољикон ќоматафрохтаро 
медонед? 6) Минётураи асари Шарофиддин Алии Яздї – «Зафарнома»-
ро, ки соли 1628 дар Самарќанд китобат шудааст, шарњ дињед. 7) Осори 
њунарии кадом мусаввирони ин давраро номбар карда метавонед? 8) 
Дар бораи њунари хаттотї ва кандакории рўйи санг маълумот дињед. 9) 
Дар бораи њунари сањњофон (муќовабандон) чї медонед? 
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§ 35. АДАБИЁТ 
 

 Асри XVII ва нимаи аввали асри XVIII аз даврањои бисёр 
муњимми таърихи адабиёти тољик ба њисоб меравад. Дар ањди 
Љониён (Аштархониён) якчанд њавзањои адабї фаъолият мекард, 
ки маъруфтарини онњо дар Самарќанд, Бухоро ва Балх буданд. 
Шумораи шоирони ин њавзањо аз 200 нафар бештар буд, ки 
ќисме аз онњо њунарманд буданд ва баъзеи онњо кишоварзї 
мекарданд. Симоњои дурахшони адабиёти ин давр Малењои 
Самарќандї, Сайидои Насафї, Фитрати Зардўзи Самарќандї ва 
Мулњами Бухорої буданд. 

 Муњаммадбадеъ Малењои Самарќандї соли 1650 таваллуд 
ёфта, аввалњои асри XVIII вафот кардааст. Падари ў аз шахсони 
соњибмаърифат ва муътабари Самарќанд буда, дар мадрасањои 
ин шањр дарс мегуфт ва ба шеъру шоирї муњаббати фаровон 
дошт. Малењо дар назди падараш ба шеъргўйї оѓоз кард. Ў то 
синни 30 солагї асосан бо роњбарии падараш ба омўхтани илмњо 
машѓул буд. Донишомўзиро вай аз омўхтани забони арабї ва 
илоњиёт, аз ќабили фиќњ, тафсир ва ѓайра оѓоз менамояд. Соли 
1678 баъд аз вафоти падар Малењо ба сафари Хуросон ва Эрон 
баромада, бо ањли адаби ин сарзаминњо мулоќот мекунад. 

 Баъди бозгашт аз Эрон Малењо дар ќозихона ба кор 
даромада, мударриси мадрасаи Шайбонихон низ таъйин 
мегардад. Ў дар баробари адои вазифаи шаръї, ба шеъргўйї ва 
такмили тазкираи худ машѓул шуд.  

 Малењо тазкираи худро «Музаккир-ул-асњоб» номидааст. 
Аз љумлаи 165 шоире, ки дар ин тазкира зикр шудаанд, 56 
нафарро шоирони Эрон ташкил мекунанд, ки муаллиф бо онњо 
шахсан вохўрда, њамсуњбат шудааст. 

Намунањои дар тазкираи Малењо омадаи осори шоирони 
асри XVII барои муайян кардани хусусиятњои равнаќи адабии ин 
давр ањамияти бузург доранд. 

Дигар аз шоири машњури асри XVII Фитрати Зардўзи 
Самарќандї мебошад, ки аз байни табаќаи њунармандон 
баромадааст. Фитрат соли 1657 дар Самарќанд таваллуд ёфта, 
баробари њунари зардўзї дар азбар кардани илмњои замонааш 
кўшишњо кардааст. 

Фитрат соли 1685 ба Бухоро рафт ва дар он љо ба яке аз 
мадрасањо дохил шуд. Баробари тањсил фаъолияти адабии худро 
низ равнаќ дода, дар шеъргўйї ба дастовардњо ноил шуд ва ба 
зудї дар радифи шоирони машњури замон ќарор гирифт. 

Фитрат достони «Толибу Матлуб»-ро офарид ва дар 
тамоми жанрњои адабї: – ќасида, ѓазал, рубої, ќитъа ва ѓайра 
асарњо эљод кардааст. Соли вафоти ў маълум нест. 
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 Абдуллоњ Мулњами Бухорої аз шоирони тавоно ва 

номдори асрњои XVII – XVIII буда, ба њунармандони шањри 
Бухоро тааллуќ дошт. Ў аз љавонї ба тарзи зиндагии 
ќаландарон таваљљуњ карда, њамроњи ќаландарони љањонгард ба 
саёњат баромад. Баъд аз баргаштан аз шањрњои Мовароуннањру 
Хуросон ў ба касби худ – хиргоњсозї идома медињад. Зиндагии 
Мулњам дар нодорї ва азобу машаќќат сипарї шудааст. Соли 
вафоти Мулњам чун соли таваллуди ў маълум нест. 

 Мулњам дар ду жанри адабї – ѓазал ва маснавї табъозмої 
кардааст. Маснавии ў «Лайлию Маљнун» 1843 байтро дар бар 
мегирад. Девони ашъори Мулњам, ки дар соли 1720 китобат 
шудааст, дорои 2038 байт мебошад. Ѓазалиёти ў симои 
эљодиашро чун шоири ѓазалсаро маълум мекунад. 

 Бузургтарин шоири нимаи дуюми асри XVII ва аввали 
асри XVIII Сайидои Насафї буд (вафот байни солњои 1707 – 
1711). Падару модари Сайидо дар Бухоро истиќомат доштанд. Ў 
ба табаќаи њунармандон наздик шуда, аз байни онњо дўстону 
њамфикрон пайдо кардааст. 

Сайидо њанўз дар љавонї аз рўйи ниёзмандї ба касбу 
њунар пардохта, ба њамин восита зиндагии худро таъмин мекард. 
Чунончи ў менависад: 

 

 Ба зўри дасту бозу мехўрам, эй Сайидо, рўзї, 
 Маро чун Кўњкан хуни љигар бошад бењ аз ширам. 

ё  
Бањри рўзї мекунам бофандагї чун анкабут, 
Рахт мебандам, агар зоди сафар бошад маро. 
 

 Сайидо дар ѓазалиёташ аз ќашшоќию гуруснагї, ѓарибию 
бекасї, касодию беќадрии санъату њунар, хориву зиллати ањли 
фазлу адаб шикоятњои љонсўз намудааст. Вай бештар умри 
худро ба сахтї гузаронидааст. 

 

 Рўзгорам њама умр ба сахтї мегузарад, 
 Устухонро чу њумо рўзии ман сохтаанд. 
 

 Дар эљодиёти Сайидо яке аз маќомњои марказиро асари ў 
«Бањористон» ишѓол менамояд. Дар ин асар Сайидо дар 
тимсоли њайвонот табаќањои мухталифи љомеаи он замонро 
инъикос менамояд. Шоир нишон медињад, ки мардуми 
зањматкаш, ки мисли мўрча дар талоши ризќу рўзии худанд, дар 
шарофат аз табаќаи њукмрон болотар меистанд ва агар онњо 
муттањид шаванд, метавонанд шерро њам маѓлуб созанд. 
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 Ба ѓайр аз шоирони номбурда, дар вилоятњои дигари 
тољикнишини Осиёи Миёна устодони каломи бадеъ њаёт ба сар 
бурда, асарњо эљод мекарданд. Масалан, дар водии Рашт шоир 
ва олим Љомї ибни Камолиддини Ќаротегинї (муаллифи 
маснавии «Мазњари кул»), Њољї Шоњї ибни Хоља 
Абдуррањмони Њисорї (вафот 1657), Рифъати Њисорї ва 
дигарон зиндагї ва эљод мекарданд. 

 Эљодиёти шоирони асри XVII ва нимаи аввали асри XVIII 
нишон медињад, ки адабиёти тољик дар чунин як шароити 
душвори таърихї дар марказ ва ноњияњо ривољ меёфт. Шароити 
душвори сиёсї ва иљтимої дар кишвар малакаи эљодии халќи 
тољикро аз равнаќ боз дошта натавонист. 

 
Сарчашма: 

Малењои Самарќандї дар тазкираи «Музаккир-ул-асњоб» рољеъ 
ба худаш менависад: «Малењои Самарќандї тахаллуси муњаррири 
(нависандаи) ин тањрир ва соњиби ин таќрир ва љомеи ин зариа 
(дастовез)-и бадеия Муњаммадбадеъ валади љаноби маѓфури марњуми 
Муњаммашариф ал-муфтии Самарќандї аст ва нисбати Самарќанд бар 
љамеи обо ва аљдоди муњаррир собит аст. Аз ин ваљњ мафохират (фахр 
кардан) бар хеш аз соири сакана ва боќии мутаваттинаи 
(иќоматкунандагон) балдаи мазкура дорад… Хулосаи калом, то ба 
њадди расидани синни сисолагї аз ањди туфулият дар тањти њимояти 
падари худ будам ва дар илм аз мантиќ ва калом, аз њайат ва њикмат 
авќот бањри нањве сарф кардам ва ба ќадри насибкарди насибабахши 
ќисоми азал бањра бурдам ва падари азизи соњиби тамизам умри 
гаронмояи худро лайлан ва нањоран (шабу рўз) сарфи ислоњи њолу 
таълими ман кард ва дар њафтоду дуюм синни муборакаш маро ба 
хондани илми арабия амр карда буд». 

Муњаммадбадеъ ибни Муњаммадшариф Малењои Самарќандї. 
Музаккир-ул-асњоб. Тањияи К.Айнї, Душанбе, 1385 њ.ш., сањ. 506. 

 
С.Айнї дар бораи Шавкати Бухорої менависад: «…падари 

Шавкат сарроф буда, Шавкат низ дар авоили њол ба саррофї машѓулї 
дошта. Рўзе ду савори ўзбек дар пеши дукони ў бо њам гуфтугў 
доштанд, аспони эшон бисоти дуконро поймол карданд. Шавкат 
шўрида њарфи нохуше зад. Сипоњони ўзбек ба њам баромада, ўро ба 
дашному тозиёна азият расониданд. Шавкат њамон соат дил аз ёру 
диёр бардошта, роњи Хуросон пеш гирифт. Ин воќеа дар ањди њукумати 
Абдулазизхон ибни Нодирмуњаммадхон воќеъ аст… Баъд аз он 
Шавкат аз Хуросон ба Исфањон рафтаву то охири умр (вафот 1107 ё 
1111 њ.ќ/1695 ё 1699) дар хориљи шањр дар мазори Шайх Алї ибни 
Суњайл истиќомат кардааст…» 

С.Айнї. Намунаи адабиёти тољик, Душанбе, 2010, сањ. 101. 
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Санањои муњим:  
1650 – таваллуди Муњаммадбадеъ Малењои Самарќандї 
1657 – таваллуди Фитрат дар Самарќанд  
1657 – вафоти шоир Њољї Шоњї ибни Хоља Абдуррањмони Њисорї  
1678 – ба сафари Хуросон ва Эрон баромадани Малењои Самарќандї 
1685 – ба Бухоро рафтани Фитрат 
1720 – китобати девони ашъори Мулњами Бухорої  

 
Савол ва супориш: 

1) Дар ањди Љониён (Аштархониён) кадом њавзањои адабї вуљуд 
доштанд? 2) Дар бораи Муњаммадбадеъ Малењои Самарќандї 
маълумот дињед. 3) Дар бораи Фитрати Зардўзи Самарќандї чї 
медонед? 4) Њаёт ва эљодиёти Мулњами Бухороиро шарњ дињед. 5) Дар 
бораи Сайидои Насафї ва фаолияти эљодии ў наќл кунед. 6) Боз номи 
кадом устодони каломи бадеи ин даврро медонед?  

 
 

§ 36. РУШДИ ИЛМ 
 

 Дар асри XVII ва нимаи аввали асри XVIII бо вуљуди 
нобасомонињои сиёсї ва душвор шудани шароити зиндагї илм 
тољик ривољ дошта, як зумра олимон ба таълифу таснифи 
асарњои илмї ва тадрис дар мадрасањо машѓул буданд. Баъзе аз 
олимон баробари фаъолияти илмї ба шеъру адаб низ шуѓл 
меварзиданд. Дар ин даврон на танњо улуми расмии динї, балки 
илмњои дунявї, монанди њайат, зич, њандаса, љабру муќобала, 
кимиё ва ѓайра низ рушд меёфтанд.  

 Намоёнтарин олими ин давр Мулло Турсун Фароизи 
Самарќандї бо илмњои даќиќ машѓул буд. Ў дар соњаи илмњои 
риёзиёт, нуљум, кимиё ва ѓайра мањорат дошт. Дар улуми динї, 
мисли фиќњ, њадис ва тафсир низ соњибфан буд. Фароизи 
Самарќандї ба мисли «Масоили њисобия» («Масъалањои 
њисоб»), «Шарњи сирољият-ул-љабрия», «Шарњи виќоя» (оид ба 
фиќњ) ва ѓайра асарњои зиёд эљод кардааст. 

 Олим ва шоири намоёни ин давр Ќозї Лутфуллоњ 
Шокири Бухорої низ дар улуми динї ва дунявї забардаст буда, 
дар фиќњу њадис, калому тафсир, њикмату њайат, мантиќ ва нањву 
сарф маъруфи даврони худ буд. Ин олим ба фанњои фалсафа 
(њикмат ва мантиќ) ва табиатшиносї низ таваљљуњ дошт. Ў 
њамчун шоир шуњрати бештаре пайдо кардааст. Вай дар 
мадрасањои Бухорову Самарќанд дарс мегуфт.  

Дигар аз олимон ва шоирони боистеъдоди аср Миршариф 
Мунсифи Самарќандї буд. Ў дар мадрасаи Бухоро ба њандаса, 
нуљум ва арќоми зич машѓул шудааст.  
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Дар ин давр машњуртарин олими илоњиётшинос 
Мирмуњаммадшарифи Шањрисабзї ба њисоб мерафт, ки 
мударрис ва аълами Бухоро буд ва бо тахаллуси Шариф шеър 
низ эљод мекард. 

 Зодаи Миёнколи Бухоро Дарвешалии Чангї яке аз 
мусиќидонњои машњури он давр буд, ки оид ба назарияи мусиќї 
якчанд асар эљод кардааст. 

 Дар асри XVII ва нимаи аввали асри XVIII дар баробари 
намояндагони адабиёт ва илм таърихнависон низ кору зиндагї 
мекарданд. Яке аз таърихнигорони машњури ин давр Мањмуд 
ибни Валї ба шумор меравад. Асари ў “Бањр-ул-асрор фи 
маноќиби-л-ахёр” («Бањри асрор оид ба рафтори ашхоси 
накукор») ном дорад, ки он дар нимаи аввали асри XVII 
навишта шуда, аз њафт љилд иборат буд. Њар як љилди он дар 
навбати худ ба чор бахш таќсим мешуд. Ин асар масъалањои 
гуногунро дар бар гирифта, љилди аввали он дар бораи тасвири 
олам буда, љилди дуюми он ба масъалањои таърихи давраи 
тоисломї бахшида шудааст. Дар љилди сеюм дар бораи њаёти 
пайѓамбари ислом Муњаммад, пайдоиш ва интишори дини 
ислом ва њодисањои таърихии он давр маълумот додааст. Љилди 
чоруми асар дар бораи таърихи сулолањои Уммавиён ва 
Аббосиён бањс менамояд. Дар љилди панљум таърихи сулолањои 
њоким дар Эрон ва Мовароуннањр оварда шудааст. Чилди 
шашумро муаллиф аз таърихи њуљуми муѓул ба Мовароуннањру 
Хуросон оѓоз карда, то давраи њукмронии Надирмуњаммадхони 
Аштархонї овардааст. Љилди њафтуми асар таърихи Темуриёнро 
то давраи Шоњљањон дар бар гирифтааст. Ин асари машњури 
Мањмуд ибни Валї то њол пурра дастрас нест ва то замони мо 
баъзе ќисматњои љилди аввал ва шашуми он расидаанд. 

Таърихнигори дигар Њољї Муњаммад Салим мебошад, ки 
асари таърихиеро бо номи «Силсилат-ус-саломат» таълиф 
кардааст. Ў бо хонњои Бухоро хешутаборї дошт, солњои дароз 
дар дарбори Аштархониён њаёт ба сар бурд. Асари мазкур 
воќеањои таърихиро аз соли 1468 то соли 1711 дар бар гирифта, 
соли 1730 навишта шудааст. Чун Муњаммадсалим аз наздикони 
хонњои Бухоро буд, воќеањои зиёди дарборї, низоъњои 
байнињамдигарии хонадони сулолаи Аштархониён ва 
муносибатњои онњо бо давлатњои њамсоя, махсусан, бо Эрону 
Њиндустон ва хонњои ќазоќу Хоразм, љабру ситам ба мардум ва 
ошўбњои халќиро бо чашми худ дидааст, онњоро дар асараш хеле 
хуб баён кардааст. 

 Асари дигари таърихие, ки дар ин давра навишта шуд, 
рисолаи Муњаммадюсуфи Муншї «Таърихи Муќимхонї» 
мебошад. Ин асар дар солњои њукмронии набераи 
Субњонќулихон – Муњаммад Муќимхон (1702–1707) дар Балх 
навишта шуд. Бинобар ин муаллиф бобњои алоњидаи асарашро 
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ба масъалањои мухталифи њаёти иќтисодию иљтимої ва сиёсии 
вилояти Балх, таърихи хонњои Бухоро, хусусан, сулолаи 
Аштархониён, муносибати байни Бухоро ва Балх бахшидааст. 

Муњимтарин асари таърихии ин давр «Убайдуллоњнома»-и 
Мирмуњаммадамини Бухорої аст, ки комилан ба давраи 
њукмронии Убайдуллоњхон (1702 – 1711) бахшида шуда, воќеоти 
гуногун, аз љумла ислоњоти пулиро, ки боиси норозигии мардум 
дар Бухоро ва сар задани шўриш гардид, дар бар гирифтааст. 

Асари арзишманди дигаре, ки дар ин давра таълиф ёфт, 
«Таърихи Абулфайзхон» мебошад. Муаллифи асар 
Абдуррањмони Толеъ воќеањои таърихиро дар бораи вазъи сиёсї 
ва иќтисодии хонии Бухоро дар давраи њукмронии Абулфайзхон 
(1711 – 1747) тасвир кардааст.  

Яке аз таърихнигорони маъруфи ин замон муаллифи 
«Таърихи Ќипчоќхонї» Хўљамќулбеки Балхї буд. Асари ў 
сарчашмаи таърихии судманд ба шумор меравад, зеро муаллифи 
он шоњиди воќеањои тасвиркарда дар асараш мебошад.  

Дар ин давра як ќатор таърихнигорони дигар, ба мисли 
Мулло Шарафиддини Самарќандї, Муњаммадрафеи Ансорї, 
Мирзо Сомї, Авазбеки Балхї, Муњаммадсалоњи Балхї ва 
дигарон зиндагї мекарданд, ки дар бораи таърихи сиёсї, 
иљтимої ва иќтисодии ин замон асарњои муњимми таърихї эљод 
намудаанд. 

 
Сарчашма: 

Маълумот дар бораи олим ва таърихнигор Мањмуд ибни Валї: 
Мањмуд ибни Валї соли 1595 – 1596 дар шањри Косони вилояти Фарѓона 
таваллуд ёфтааст. Баъдтар хонаводаи онњо ба Балх мекўчад. Соли 1624 – 
25 ў аз Балх ба сафар баромада, ба Кобул, Пешовар, Лоњур, Дењлї, Агра, 
Калкутта, Бирма ва дигар шањру мамлакатњо меравад. Њангоми дар Агра 
буданаш ўро њокими Њиндустон Шоњљањон ќабул намуда буд. Соли 1631 
ба Балх бармегардад ва дар китобхонаи њокими Балх Надирмуњаммадхон 
њамчун китобдор ба кор даромада, ба навиштани асарњои илмию адабї 
машѓул мегардад.  

Асари муњимми таърихие, ки ўро машњури олам намудааст «Бањр-
ул-асрор фи маноќиби-л-ахёр» («Бањри асрор оид ба рафтори ашхоси 
накукор»)  ном дорад, ки соли 1634 бо амри хони Балх Надирмуњаммадхон 
ба навиштани он шурўъ намуда, баъди соли 1640 – 1641 онро ба охир 
расондааст. Ба ќавли худи муаллиф ин асар аз муќаддима, хулоса ва њафт 
китоб иборат буда, њар китоби он дорои чор рукн буд (аз чор ќисм иборат 
буд). Ин асар аз рўйи мазмун масъалањои таърихї, љуѓрофї, космографї 
(тасвири олам), ситорашиносї ва ѓайраро дар бар гирифта, бо забони 
тољикї навишта шудааст. Мутаассифона, ин асар то њол пурра дастрас 
нест. 
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Мањмуд ибни Валї дар соњаи адабиёт њам табъозмої намуда, як 
ќатор асарњо офаридааст. Ба ќалами ў асарњои адабии «Хамса», ки дар 
пайравии Низомии Ганљавї навиштааст, рисолањои «Равоињи тайиба» 
(«Накњати (бўйи) хуш»), «Гулкада», «Бањория», девони ашъори дорои 
зиёда аз 25 њазор байт ва ѓайра тааллуќ доранд, ки то њол ба мо дастрас 
нашудаанд.  

Мањмуд ибни Валї. Бањр-ул-асрор фи маноќиби-л-ахёр. Дастхати 
китобхонаи Индиа Оффиси Англия, № 575, вараќњои 389 а – 398 а. 

 
Маълумоти академик А.А.Семёнов дар бораи мусиќидон 

Дарвешалии Чангї: «Дарвешалии Чангї аслан аз мардуми Миёнколи 
Бухоро буда, дар хонаводаи навозанда, њофиз ва шоир ба дунё 
омадааст. Аз хурдї ба мусиќї шавќ пайдо карда, навохтани ќонун, 
най, уд ѓижжак, рўњафзо ва чангро дар назди мусиќидонони машњури 
он давр омўхтааст ва дар чангнавозї шуњрат ёфт. Пас аз маъруф 
гаштан, ба дарбори Имомќулихони Аштархонї (1611 – 1642) роњ ёфта, 
Чангии Хоќонї лаќаб гирифт. Дарвешалии Чангї дар оњангсозї низ 
шуњрат дошт. Ў оид ба назарияи мусиќї чандин китобу рисола 
навиштааст, ки машњуртарини онњо «Туњфат-ус-сурур» мебошад. 
Дарвешалии Чангї таърихи мусиќиро хуб медонист. Вай хабар 
медињад, ки дар замони ў адади маќомњо 12-то бошанд њам, дар аввал 
танњо њафт маќом будааст. Дарвешалии Чангї аз бузургтарин 
муњаќќиќони созњои мусиќии мардуми тољик ва халќњои дигари Осиёи 
Марказї буд. Осори Дарвешалии Чангї барои омўхтани «Шашмаќом» 
ањамияти калон дорад».  

Семёнов А.А. Средневековый трактат по музыке Дарвиш-Али 
(XVII в.). Ташкент, 1946. 

 
Санањои муњим:  

1730–навишта шудани асари Њољї Муњаммад Салим «Силсилат-
ус-саломат»  

 
Савол ва супориш: 

1) Асарњои Мулло Турсун Фароизи Самарќандиро баён кунед. 2) 
Кадом олимони маъруфи ин даврро медонед? 3) Дар бораи 
таърихнигор Њољї Муњаммад Салим маълумот дињед. 4) «Таърихи 
Муќимхонї» ба ќалами кадом муаллиф тааллуќ дорад? 5) Муаррихони 
дигари машњури ин давр ва асарњои онњоро номбар кунед.  

 



 

220 

МАВЗЎИ XIII 
 

ВАЗЪИ СИЁСИИ АМОРАТИ БУХОРО ВА ХОНИ ХЎЌАНД 
ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XVIII 

 

§ 37. ОЃОЗИ ЊУКМРОНИИ СУЛОЛАИ МАНЃИТИЯ 
 

Баъд аз кушта шудани Нодиршоњи Афшор (соли 1747) дар 
Эрон давлати бузурги ташкилкардаи ў рў ба завол нињод. Пас аз 
он Муњаммадрањимбий бо дастгирии ашроф ва рўњониён соли 
1753 ба тахти хонии Бухоро нишаст, вале ў љуръат намекард, ки 
унвони хониро ба номи худ њамроњ кунад, зеро ў аз хонадони 
чингизиён набуд. Аз оѓози њукронии муѓулњо дар Мовароуннањр 
танњо намояндагони ин хонадон њуќуќ доштанд, ки унвони 
хониро соњиб шаванд. Барои ќонунї кардани њокимияти худ 
Муњаммадрањимбий хони дастнишонда, писари хурдсоли 
Абулфайзхон–Абулмуъминхонро ба тахт нишонд. Дере 
нагузашта ў духтари худро ба Абдулмуъминхон ба занї дод, 
аммо пас аз як сол ўро ба ќатл расонид. Њамин тариќ, соли 1753 
Муњаммадрањимбий дар Бухоро ба силсилаи хонадони 
Манѓитиён асос гузошта, худро хон эълон намуд.  

 Дар ин солњо њар як њокимони мулкњои алоњида аз 
заифшавии њокимияти марказї ва иваз шудани сулолањо дар 
Бухоро истифода бурда, мекўшиданд мустаќил шаванд. Бинобар 
он, Муњаммадрањимхон барои нерўманд кардани њукумати 
марказї, мухолифати њокимони мањаллиро то дараљае аз байн 
бурда, њокимияти худро устувор намуд. Ў ба људоихоњии 
њокимони шањру вилоятњо, ки дар итоати хони Бухоро буданд, 
мехост хотима бахшад. Бинобар он Муњаммадрањимхон неруи 
њарбии мамлакатро таќвият дода, дар њар вилояти тобеи Бухоро 
њокимони мавриди эътимоди худро таъйин мекард. Масалан, 
Самарќандро забт карда, њокимияти онро ба бародари худ 
супурд. Дар Шањрисабз, Тошканд ва дигар шањру вилоятњо низ 
шахсони боэътимоди худро ба сари кор овард. Барои расидан ба 
маќсади асосии худ вай лашкари неруманде ташкил намуда, 
исёни ќабилањои ўзбекро, ки дар Миёнкол ба вуќўъ омада буд, 
пахш намуд. Замини ќабилањои етируѓ ва бањранро мусодира 
намуда, сокинонашро ба наздикии шањри Бухоро кўчонид, то ки 
онњо доим зери назорати њукумати хонї бошанд. 

 Баъди ин Муњаммадрањимхон хост ноњияњои Ургут, 
Панљакент ва Ўротеппаро ба зери итоати худ биоварад. Баъди 
љангњои пуршиддат ў тавонист танњо Ургутро тобеи худ 
гардонад, аммо мубориза барои ба даст овардани Ўротеппа тўл 
кашида, бе натиља анљом ёфт. 
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Мубориза барои ишѓоли Ўротеппа. Њокими Ўротеппа 
Фозилбийи юз писари Содиќбий хонњои Бухороро ба ташвиш 
гузошт. Ба сифати сарвари ќабилаи юз ў ба муќобили Нодиршоњ 
низ бархоста буд. Баъд аз ду соли ќатли Нодиршоњ Фозилбий 
њокими Ўротеппа шуда, бар зидди Хўќанду Бухоро муќовимат 
кард. Хони Бухоро Муњаммадрањимхон дар мубориза ба 
муќобили њокими Ўротеппа заъфи худро эњсос намуда, бо хони 
Хўќанд Ирдонабий (1751 – 1770), сарварони ќабилаи ќипчоќ ва 
њокими Ќаршї иттињод баста, соли 1754 ба љониби Ўротеппа 
лашкар кашид. Дар чунин њолат Фозилбий бо лашкари 
Ўротеппа ба муќобили иттињоди дар боло зикршуда мубориза 
карда наметавонист. Бинобар ин ў ба хешованд ва њамќабилаи 
худ, њокими Њисор Муњаммадаминбийи юз мурољиат намуда, 
имдод талабид. Њашт њазор лашкари Њисор ба воситаи дараи 
Ќаратоѓ, ба сардии њаво ва барфпўш будани аѓбаи мушкилгузар 
нигоњ накарда, ба ёрии Фозилбий рафтанд.  

 Барои хони Бухорою Хўќанд ва дигар муттањидони онњо 
дар фасли сарди зимистон зери деворњои ќалъа њозир шудани 
Муњаммадамини юз бо лашкараш ѓайричашмдошт буд. Хонњои 
Бухорову Хўќанд дарк карданд, ки омадани Муњаммадамини юз 
ба Ўротеппа барои онњо оќибати хуб надорад.  

 18 майи соли 1754 задухўрди аввал сурат гирифт. 
Лашкари Ўротеппа мавќеъи хуб интихоб карда, байни ѓору 
сойњо љойгир шуда буданд, ки ин љойњоро фаќат ањолии мањаллї 
медонист. Ин буд, ки лашкари Ўротеппа дар айни ављи задухўрд 
аз љойњои панањёфта ногањон ба душман њамла карда, онро ба 
танг оварданд. Хони Бухоро мебоист чорањои фаврї меандешид. 
Бинобар ин, Муњаммадрањимхон лашкари Бухороро бар зидди 
лашкари Њисор фиристода, эълон кард, ки њар касе сари буридаи 
душманро оварад, номи ўро ба тўмори махсус навишта, баъдтар 
туњфа медињанд. Хони Хўќанд низ ба шахсони дар љанг шуљоат 
нишондода, инъому туњфањо медод, вале њамаи ин тадбирњо 
хони Бухороро ќаноатманд накард. Ў медонист, ки бо чунин 
чорањо ѓалаба ба даст овардан аз имкон берун аст. Бинобар он ў 
ба Насаф (Ќаршї), Яккабоѓ ва Шањрисабз намояндагони худро 
фиристода, лашкари он љойњоро ба назди худ даъват кард. Аз ин 
наќша њокими Ўротеппа ва Њисор огоњ гаштанд. 
Муњаммадамини юз роњи осони ѓалабаро љуста, чорае андешид. 
Ў ду мактуб, яке ба номи хони Бухоро ва дигаре ба номи хони 
Хўќанд менависад. Ба хони Хўќанд, Ирдонабий аз номи 
Фозилбий менависад, ки мо бо њам њамсоя ва хешутаборем, 
бинобар ин набояд бо њамдигар љангем ва хони Бухоро набояд 
дўстии моро барњам занад. 
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Дар мактуби хони Бухоро навишта буд, ки ба шумо 92 
ќабилаи ўзбекияи Мовароуннањр мутеъ аст. Мо низ тобеи шумо 
мешавем. Мактуби ба номи хони Бухоро навиштаро ба 
Ирдонабий ва мактуби ба ў навиштаро ба Муњаммадрањимхон 
мерасонанд. Баъди расонидани мактубњо њар ду тараф (Бухоро 
ва Хўќанд) иродаи љанг наменамоянд ва лашкари Бухоро аќиб 
менишинад. Лашкари Хўќанд бошад, ба сўйи Хуљанд њаракат 
мекунад. Нисбат ба бухорињо хўќандињо камаслиња ва кампўшок 
буданд. Бинобар он, лашкари Ўротеппаву Њисор хўќандиёнро 
таъќиб менамоянд, ки то расидан ба Хуљанд лашкари Хўќанд 
талафоти зиёде медињад. Сарбозони зиёде аз онњо кушта ва асир 
мешаванд. Аз каллаи сарбозони Хўќанд дар соњили дарёи Оќсу 
калламанора месозанд. Асирони хўќандиро ба Ўротеппа оварда, 
ба ќатл мерасонанд ва аз сари онњо калламанори дуюм 
бардошта мешавад. 

Муњаммадаминбийи юз баъд аз чанде аз Ўротеппа ба 
воситаи Киштути Панљакент ба љониби Њисор баргашт. Дар 
Такоби Киштут ў Малик Мизробро, ки њокими мулки Фон буд, 
бо дувоздањ нафар аќрабояш ба ќатл расонид. Ба ин восита 
Муњаммадамин хунбањои ќозї Њусейни Мираконї–њокими 
Фалѓарро, ки соли 1743 Малик Мизроб ўро кушта буд, гирифт. 
Дар Киштут Мўсобий, писари Аллоњёрбий њоким таъйин шуд. 

Ѓалабаи соли 1754 бар лашкари Бухорову Хўќанд 
истиќлолияти Ўротеппаро ним аср, яъне то охири асри XVIII 
таъмин намуд.  

 
Сарчашма: 

Маълумоти Муњаммад Њакимхон дар бораи ба Хўќанд омадани 
њокими Ўротеппа Фозилбий: «Чун мардуми Хитой аз кори 
саёдатпаноњон хотири нопоки худро љамъ намуданд, сипоњи ќалмиќро 
ба љониби мулки Фарѓона фиристоданд ва эшон бисёри вилоятро 
мусаххар (забт) намуда, вилояти Хўќандро муњосира намуданд. Ва 
Абдукаримбий миёнро аз сад љо баста, бо он кофирони нопок њар рўз 
ѓазо мекард. Муњосира ба тўл кашид. 

Дар он овон Фозилбий ибни Содиќбийи юз дар Ўротеппа 
њукумат мекард ва ў фарзандхонди Абдукаримбий мебуд. Дар он ваќт 
умраш ба бист сол буд. Чун ин хабарро шунид, ба таъљили тамом 
мутаваљљењи Хўќанд шуд. Баъд аз ќатъи манозил худро ба Хўќанд 
расонид. Ба давлати ѓазо мушарраф гардид. Аз омадани он 
аморатпаноњ Абдукаримбий бисёр шодињо намуд ва ќадами он 
аморатпаноњро муборак дониста, ба мењмондории ў пардохт. Баъд аз 
чанд рўз лашкари ќалмоќ бисёр ба танг омада, мамлакати Хўќандро во 
гузошта, мутаваљљењи диёри худ шуданд ва мардуми ањли ислом таоќуб 
намуда, торољ мекарданд. Гўянд муборизатпаноњї Шермуњаммад ном 
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бањодур Фозил дар њамон љанги куффор ба як рўз навад ќалмоќро 
халонида буд. Љаноби эшони Султонхон мегуфтанд, ки аз забони худи 
Шермуњаммад бањодур ин суханро борњо шунидем. Абдукаримбий аз 
кор халос ёфт ва Фозил ба обрўйи тамом рухсати иљозат фармуд».   

Муњаммад Њакимхон. Мунтахаб-ут-таворих. Китоби 2. Тањиягар, 
муаллифи муќаддима ва таълиќот ва фењристњо А. Мухторов. Душанбе, 
1985, сањ. 378 – 379. 

 
Санањои муњим:  

1743 – кушта шудани њокими Фалѓар ќозї Њусейни Мираконї аз 
љониби Малик Мизроб  
1747 – кушта шудани Нодиршоњ 
1753 – ба тахти Бухоро нишастани Муњаммадрањимхон 
1754 – лашкаркашии Муњаммадрањимхон ба љониби Ўротеппа 

 
Савол ва супориш: 

1) Ба тахти хонии Бухоро нишастани Муњаммадрањимхонро 
шарњ дињед. 2) Чаро Муњаммадрањимбий љуръат накард, ки унвони 
хониро ќабул намояд? 3) Дар бораи тадбирњои Муњаммадрањимхон 
оид ба неруманд гардонидани њукумати марказї маълумот дињед. 4) 
Муборизаи Муњаммадрањимхон ва хони Хўќандро барои ишѓоли 
Ўротеппа наќл кунед. 5) Мазмуни мактуби Муњаммадамини юзро ба 
хонњои Бухоро ва Хўќанд шарњ дињед. 6) Натиљаи муборизаи хонњои 
Бухорову Хўќанд барои ишѓоли Ўротеппа бо чї анљом ёфт?  

 
 

§ 38. ЗАБТИ ЊИСОР ВА АМАЛИЁТИ ЊОКИМОНИ 
ЎРОТЕППА 

 

 Забти Њисор. Муњаммадаминбийи юз дар баробари марди 
љасур ва сипоњї будан, бо хунхорї низ ном бароварда буд. 
Шахсони зиёд аз ў тарсида, норизо гашта, аз вилоят фирор 
менамуданд. Њатто баъзе ноњияњо аз тасарруфи беки мазкур 
баромада, ба тобеияти Бухоро гузаштанд. Ба нокомї анљом 
ёфтани наќшаи хони Бухоро барои ишѓоли Ўротеппа ва 
иштироки њокими Њисор Муњаммадаминбий дар он корзор, ки 
норозигии хони Бухороро ба вуљуд овард, 
Муњаммадрањимхонро водор намуд, ки наќшаи чандинсолаи 
худро амалї гардонад. Ин буд, ки хони Бухоро солњои 1757 – 
1758 ба сўйи Њисор ду маротиба лашкар кашида, баъди љангњои 
шадид ин сарзаминро ишѓол кард. Њокими он 
Муњаммадаминбийи юз асир афтод ва ўро дар сари бозори 
Њисор ба дастури хони Бухоро ба дор овехтанд. 

Чун Њисор ва вилоятњои атрофи он барои хони Бухоро 
ањамияти муњим доштанд ва њокимони ин мањалњо доимо 
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саркашї мекарданд, бинобар ин дар Њисор истењкомоти нав 
сохта шуд. Муњаммадрањимхон амаки худ Дониёлбийро њокими 
Њисор ва вилоятњои Кўњистон таъйин намуд. Бо ин ѓалабааш 
Муњаммадрањимхон дар Њисор, Ќубодиён, Ќундуз 
њокимияташро татбиќ кард ва вилояти Балх ва мулкњои он – 
Кўлоб ва Бадахшон низ тобеи Дониёлбий шуданд. 

Амалиёти њокимони Ўротеппа. Баъд аз ќатли њокими 
Њисор Муњаммадаминбий њокими Ўротеппа Фозилбий дар 
ќасди ќотилони хешованд ва муттањиди худ, Муњаммадаминбий 
мешавад. Барои иљрои ин маќсад ў мавриди мувофиќ мељуст. 
Чунин фурсат баъд аз вафоти Муњаммадрањимхон (1758) фаро 
расид, Фозилбий ба сўйи Самарќанд, ки бародари 
Муњаммадрањимхон – Баротбек султон њокими он буд, лашкар 
кашид. Баъд аз ишѓоли шањр Фозилбий Баротбекро ба ќасоси 
марги њокими Њисор ба ќатл расонид. 

Фозилбий барои ишѓоли пойтахти хонигарї–шањри 
Бухоро лашкаркашии худро идома дод. Ў Хатирчї, Кармина ва 
Каттаќўрѓонро ба даст овард. Њамон сол дар музофоти 
кўњистонии хонии Бухоро пораи кўњи бузурге пойин омада, 
пеши оби дарёи Зарафшонро баст. Дере нагузашта дарёи 
Зарафшон ин сарбандро пора кард ва Зарафшон ба як дарёи 
азиме мубаддал гашта, њарчи ки дар наздикињои соњили он буд, 
бо худ мебурд, аз љумла як ќисми лашкари Фозилбий низ дар 
мављи пурталотуми ин дарё ѓарќ шуданд. Натиљаи ин офати 
табииро ў «аз ѓайб» пиндошта, «љазои илоњї» шумурд ва 
лашкарашро ба шањри Самарќанд баргардонид. 

Аз ин аќибнишинї истифода намуда, хони Бухоро Дониёл 
атолиќ Ќаршї, Нурато ва Миёнколотро ба тасарруфи худ 
дароварда, ба муњосираи Самарќанд омода гашт. Набарде, ки 
тайи 50 рўз идома ёфт, натиљае набахшид ва лашкари хон ба 
Бухоро баргашт. Аммо њокими Самарќанд Бобобий писари 
Фозилбий бе љанг шањрро ба хони Бухоро таслим кард ва 
Фозилбий бошад, ба Бухоро, барои зиёрати љойњои муќаддаси 
он рафта, баъди чанд муддате ба шањри Ўротеппа баргашт.  

Дар замони њукмронии Фозилбий ва писари калонии ў, 
Худоёр девонбегї њудуди мулки Ўротеппа дар ќисмати шарќ – 
Нов, Хуљанд ва Мањрами Конибодомро дар бар гирифта, аз 
Хољабоќирѓонсой мегузашт. Дар самти шимол ва шарќу шимол 
– Сирдарё сарњади ин мулк буда, Бекобод ва Ховасро фаро 
мегирифт. Дар ќисмати ѓарб мулки мазкур ба Самарќанд 
њамсарњад шуда, шањрњои Љиззах, Ём, Пишоѓар ва Зоминро зери 
њукмронии хеш нигоњ медошт. Сарњади љанубии мулки 
Ўротеппа то ќаторкўњи Њисор расида, Мастчоњу Фалѓар, Фону 
Киштут ва Панљакентро фаро гирифт. 
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 Дар нимаи дуюми асри XVIII, дар замони њукмронии 
Фозилбий мулки Ўротеппа мулки мустаќил буда, ончунон 
неруеро соњиб буд, ки ба муќобили лашкари Хўќанду Бухоро 
муќовимат карда тавонист. 
 

Сарчашма: 
 Маълумоти Муњаммад Њакимхон дар бораи лашкаркашии 

Муњаммадрањимхон ва Ирдонабий ба Ўротеппа: «Дар он аср дар 
Бухоро Рањимхони манѓит њукумат мекард ва ў Ирдонабийро фарзанд 
хонда буд. Дар Ўротеппа Фозилбий ибни Содиќбий њукумат мекард. 
Чун Рањимхон лашкар ба љониби Ўротеппа кашид ва Ирдонабий низ 
дар њаракат омада, њар ду соњибдавлат баъд аз ќатъи роњ дар мавзеи 
Ём рўй диданд. Бо иттифоќи якдигар Ўротеппаро муњосира намуда, 
њар кадом ба маќари худ мурољиат намуданд. Лашкари Ирдонабий ба 
офати беморї ба боди сахт дучор афтод ва аз пушти эшон мардуми юз 
таоќуб намуда, аксарро гирифта, калламанора сохтанд. Ирдонабий бо 
чандин машаќќат ва мењнат худро ба Хўќанд расонид ва шабу рўз дар 
тадоруки ин кор буд. Баъд аз чандин ваќт бо лашкари анбўњ 
мутаваљљењи мамлакати Ўротеппа гашт. Баъд аз ќатъи роњ наздики он 
балда расид. Ин хабарро Фозилбий шунид. Бе тааммул бо лашкари 
бисёр истиќбол намуда, ба хотири ў чунон расид ин њамон ош дар коса 
аст. Надонист, ки чинї њар рўз намешиканад, ба рўзе мешиканад, ба 
њукми он ки: 

 
Душман чу бинї нотавон лоф бар вуљудат мазан, 
Маѓзест дар њар устухон, мардест дар њар пирањан. 
 
Ва чун њар ду дарёи лашкар дар мавзеи Оќсу ба њам 

даровехтанд, чунон љанге шуд, ки хоки майдон аз хуни ялон (љасурон) 
арѓувонї (сурх) гардид. Баъд аз муњориботи бисёр кавкаби зафар аз 
љониби Ирдонабий тулўъ намуд, ситораи Фозилбий дар њубут 
(нишебї) афтод. Сипоњи юз рўй ба њазимат овард (шикаст хўрд) ва 
лашкари минг таоќуб намуда, ба ќатл мерасониданд ва пораеро асир 
мекарданд. Дар он рўз Ирдонабий ба дасти худ њаждањ кас аз 
бузургони юзро ба ќатл расонид. Дар он ваќт аз дасташ шамшер хато 
афтода, ба сари асп хўрд ва нисфи сари аспро ќалам кард. Баъд 
ихтиёри ин корро накард ва аз он мањлакаи (њалокатгоњи) пурбим 
Фозилбий бо чандин мењнат ва машаќќат худро ба соњили наљот 
расонид. Асироне, ки љамъ омада буданд, њамаро њукм намуда, ба ќатл 
расонанд, калламанора созанд. Мисли гўсфанди бечора... сар 
мебуриданд ва аз хуни мусулмонон дарёи Оќсу дарёи Сурхоб гашт. Аз 
сари юзон мингони минг юзкалламанора чи ки каллакўњ сохтанд».   

Муњаммад Њакимхон. Мунтахаб-ут-таворих. Китоби 2. Тањиягар, 
муаллифи муќаддима ва таълиќот ва фењристњо А. Мухторов. Душанбе, 
1985, сањ. 380 – 382.  
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Санањои муњим:  
1757 – 1758 – забти мулки Њисор аз љониби Муњаммадрањимхон 
1758 – вафоти Муњаммадрањимхон 
 

Савол ва супориш: 
1) Дар бораи лашкаркашињои Муњаммадрањимхон ба сўйи 

Њисор наќл кунед. 2) Њокими Њисор таъйин шудани Дониёлбиро шарњ 
дињед. 3) Муборизаи њокими Ўротеппа Фозилбийро барои ишѓоли 
Самарќанд маънидод кунед. 4) Чаро Фозилбий аз ишѓоли Бухоро даст 
кашид? 5) Дар бораи ќаламрави мулки Ўротеппа њангоми њукмронии 
Фозилбий ва писари ў Худоёр маълумот дињед. 

 
 

§ 39. ЊУКМРОНИИ ДОНИЁЛ АТОЛИЌ. ТАДБИРЊОИ 
ШОЊМУРОД БАРОИ МУСТАЊКАМ КАРДАНИ АМОРАТИ 

БУХОРО  
 
Ба сари њокимият омадани Дониёлбий атолиќ. Баъд аз 

марги Муњаммадрањимхон, соли 1758 дар Бухоро шўриш сар 
зад. Шўришиён молу амволи сарватмандонро ѓорат карда, 
хонаи онњоро оташ мезаданд. Сабаби шўриш љорї намудани 
андозњои наву вазнин буд, аммо шўриш ба хун оѓушта гардид. 
Дар чунин шароити вазнин Дониёлбий атолиќ њукуматро ба 
дасти худ гирифт, лекин вай тахти хониро ќабул накарда, 
Абдулѓозї ном набераи Абулфайзхонро расман ба тахти Бухоро 
нишонид ва худаш маъмури вазифаи атолиќї гардид. 

Дар солњои њукмронии Дониёлбийи атолиќ (1758–1785) 
парокандагии њокимият ва мањдудшавии њудуди хонии Бухоро 
ба амал омад. Вилояти Балх истиќлолият ба даст овард ва мулки 
Ўротеппа низ истиќлолияти худро нигоњ медошт. Ташаккули 
њукумати хонии Хўќанд дар нимаи дуюми асри XVIII ба анљом 
мерасид. 

Баъд аз ба Бухоро баргаштани Атолиќбий мулки Њисор 
боз мустаќил гардид. Ќаротегин ва Дарвоз мулкњои мустаќил 
буданд. Мулкњои хурди дигар – Рўшон, Шуѓнон, Вахон танњо 
њудуди як ё ду водиро ишѓол мекарданд. Дар байни њокимони 
Њисор, Кўлоб, Ќаротегин ва Дарвоз аксар ваќт љангњои дохилї 
ба вуќўъ меомад. Масалан, яке аз љангњои хунин байни Дарвоз 
ва Ќаротегин соли 1790 дар њудуди дењаи Муљихарфи ноњияи 
Нурободи имрўза ба амал омад. Дар чунин шароити вазнин 
хони Хева ва подшоњи Афѓонистон ба Бухоро њуљум оварданд. 
Ба Дониёлбий ва писари ў Шоњмурод (1785 – 1800) лозим омад, 
ки тањдидњои ба сари хонигарї омадаро бартараф намояд. Онњо 
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бояд њокимияти худро ба сарзаминњои бекигарињои саркаш 
барќарор намуда, хонии Бухороро аз вазъияти вазнини буњрони 
сиёсї мебароварданд.  

Соли 1770 ба Дониёлбийи атолиќ муяссар гашт, ки Ќаршї, 
Шањрисабз ва Њисорро ба худ тобеъ кунад, вале ин пирўзї дер 
давом накард. Баъди вафоти Дониёлбийи атолиќ дар њама 
гўшаю канори хонии Бухоро муборизаи њокимони хурд барои 
баромадан аз њайати хонигарї сар шуд. Ин истиќлолхоњии 
њокимони вилоятњо бо муборизаи мардум ба муќобили 
худсарињо ва фишори њокимон дар як ваќт давом дошт. 
Махсусан, дар маркази хонигарї – шањри Бухоро шўриши калон 
ба амал омад. Норозигии оммаи халќ тамоми аморати Бухороро 
фаро гирифт. 

Чорабинињои Шоњмурод барои мустањкам кардани аморат. 
Пас аз вафоти Дониёлбийи атолиќ валиањди ў Шоњмурод соли 
1785 ба тахти Бухоро нишаст. Дар ин сол косаи сабри ањолии 
Бухоро лабрез шуда, онњо шўриш бардоштанд. Дар ин шўриш 
беш аз њазор нафар кушта шуд. Муборизаи халќ вусъат пайдо 
мекард ва Шоњмурод маљбур шуд, то савганд хўрад, ки ањолии 
Бухороро аз љабру зулм ва хирољу андозњои аз њад зиёд озод 
хоњад кард. Формони ўро ба рўйи санг сабт намуда, дар пештоќи 
масљиди љомеи Бухоро гузоштанд. 

Ањди салтанати Шоњмурод (1785–1800) дар таърихи 
сулолаи Манѓития давраи нисбатан устувор гардидани њокимият 
ба шумор меравад. Ў аз унвони хонї даст кашида, худро амир 
эълон кард. Ин чунин маъно дошт, ки вай њокими танњо як 
пораи давлати мусулмонї, яъне танњо хонигарии Бухоро 
мебошад. Аз ин давра сар карда, хонии Бухоро ба худ номи 
«аморати Бухоро»-ро гирифт. 

Шоњмурод ба маќсади бартараф намудани норизоятии 
умумї баъзе ислоњот гузаронид. Вай танњо андозњои шаръї, 
монанди хирољ ва закотро боќї гузошта, дигар њамаи молиёт, 
бољ ва љаримањоро барњам дод, лекин ба ивази ин љизя – андози 
аз мардуми ѓайримусулмон ситонидашавандаро хеле зиёд кард. 
Ба аскарон моњона муќаррар намуд. Бисёр заминњои ваќфро, ки 
хонњои собиќ мусодира карда буданд, дубора барќарор кард. Ў 
ислоњоти пул гузаронид, ки ба ривољу равнаќи тиљорат мусоидат 
намуд. 

Шоњмурод бо маќсади афзудани иќтидори њокимияти 
марказї њокими вилоятњоро аз кор барканор карда, њокимони 
нав таъйин намуд. Муќобилати њокимони људогона дарњам 
шикаста шуд. Њатто саркаштарини онњо назди ў сари итоат хам 
карданд, ки яке аз онњо њокими Шањрисабз Ниёзалї буд. 
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Амири Бухоро ба њар шањру дења ќозї таъйин карданро 
љорї намуд. Умури мањкамаро низ як дараља ба тартиб овард. 
Шоњмурод рисолае рољеъ ба њуќуќ таълиф намуд, ки барои 
ќозињо њамчун дастуруламал хизмат мекард. Дар он замон 
ќонуне љорї гардид, ки мувофиќи он агар касе нисбат ба 
моликият љинояте содир кунад, сарфи назар аз маќоми 
љамъиятии ў, ба сахттарин љазо гирифтор мешуд. Чунин тадбир 
ба манфиати табаќањои гуногуни ањолї буд, зеро он то як 
андозае пеши роњи ѓорату торољњои аз њад зиёдро гирифт. Њама 
медонистанд, ки барои роњзанї ва дуздї дасти рости шахсро 
мебуранд ва аз ин рў ба ин кор љуръат намекарданд. Шоњмурод 
барои муњофизати расму оин мансаби раисиро љорї сохт, ки ў 
мебоист иљрои тамоми фармудањои шариатро назорат мекард.  

Мустањкам шудани њокимияти марказї боиси таъмини 
амнияти роњњо гардид ва ин дар баробари ислоњоти пул барои 
равнаќи тиљорат заминаи мусоид фароњам овард. Кишоварзї 
дубора рў ба инкишоф овард. Нањрњои нави обёрї канда 
шуданд. Дар натиљаи пешрафти корњои обёрї ба зиндагонии 
муќимї гузаштани тоифањои бодиянишин дар заминњои навобод 
бештар гардид. Дар боби афзудани нуфуси ноњияњои камодам 
чорањо меандешиданд. Яке аз ин чорањо аз як ноњия ба ноњияи 
дигар кўчонидани ањолї буд. Аксар ваќт ин тадбир бар хилофи 
хоњиши одамон сурат мегирифт. 

Баъд аз каме бењтар гаштани вазъияти дохилии аморат, 
Шоњмурод љангњои ѓоратгаронаро оѓоз кард. Ў чанд маротиба 
ба Хуросон лашкар кашид ва бисёр мањалњои онро торољу хароб 
намуд. Дар ин лашкаркашињо њар каси ќобили мењнатро аз 
ањолии Хуросон асир карда, ба Бухоро меовард. Ба ин восита 
бозори ѓуломфурўшии Бухоро хеле ављ гирифт. 

Дар охирњои асри XVIII Шоњмурод дубора Марвро ишѓол 
кард. Пас аз чанде вай ба муќобили бародари худ Умарбий, ки 
дар Марв њоким буд ва барои људо шудан аз Бухоро кўшиш 
мекард, мубориза бурда, сарбанди дарёи Марѓобро вайрон 
намуд, ки дар натиља сокинони ин водї бе об монданд. 
Шоњмурод ќисмати зиёди ањолии ин воњаро ба Самарќанду 
Бухоро кўчонида, дар таъмири харобањое, ки аз љангњои собиќ 
ба амал омада буданд, истифода бурд. Вилояти Марв ба 
харобазор табдил ёфт. Ў мекўшид, ки мулкњои саркаше чун 
Њисор ва Ўротеппаро ба худ тобеъ кунад, аммо дар ин роњ 
натиље ба даст наовард. Ба њангоми лашкаркашї ањолии ќобили 
мењнати атрофи Хуљанд, Ўротеппа, Зомин ва Ёмро иљборан ба 
Самарќанд бурда, дар сохтмони биноњо ва иншооти обёрї 
истифода мебурд. Мањз бо ќувваи ин одамон дар Самарќанд 24 
масљид ва дигар иморатњои гуногун сохта шуданд. 
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 Љанги Шоњмурод бо подшоњи Афѓонистон, ки муттањиди 
њокими Ўротеппа Худоёрбий девонбегї буд, ба нокомї анљомид. 
 

Сарчашма: 
Маълумоти Ањмади Дониш дар бораи харобии назми аморат 

дар замони амир Дониёл: «Бидон, ки дар айёми њукумати амир Дониёл 
(1758–1785) ба доруламорати Бухоро хеле тафовути фоњиш (ошкор) дар 
умури миллатї воќеъ шуда, аксар мадрасањо ва масољид аз дарсу намоз 
таътил ёфта, њуљраоти мадорис коњхонаи хари обкашу ѓалладони 
баќќол шуда, ба сабаби он, ки мардуми ўзбек (сулолаи хонадони 
минѓитияро номидааст) дар умури давлатї тадохул ёфта, љињати 
безабтии салтанат шуда, њарчи аз њар љо ёфтаанд, мутасаррифу молик 
(соњиб) шуда, шўъла аз чароѓи бевазан ва нон аз анбори ў ќоќ дуздида, 
ба масрафи шикаму харљи худ мерасониданд ва касеро маљоли бозхост 
набуд ва бозори хамр (майнўшї), ќимор ва фисќу фасод бисёр роиљу 
гарм буда, дар миёни умаро ва њукком. Лекин фуќаро ва раоёро маљоли 
њаракату сукун (бепарвої, бењаракатї) набуд аз фарти (барзиёдии) 
зулму зарљ ва олќу солуќ, мисли аминонаю вакилона ва арзонии 
никоњу ќиматии никоњона. Масалан, мањри муаљљал дањ дирам ва 
никоњонаи ќозї дањ динор ва як ман гандум дањ танга, њаќќулмизон 
(тарозупулї) понздањ танга ва ало њазо. 

...Ва дар аксари маносиби (мансабњои) аморат худи писарони 
амир Дониёл мансуб буда, ишоати фисќу фасод менамуданд. 

...Ва худи амир Дониёл аз љињати пирї хазаф шуда, аз тансиќу 
тадбири мулкї ољиз монда, саранљоми фатњу ратќи (идора кардани) 
муњимоти мамлакатро ба дасти авлоду аъмол ва умаро дода, аз шебу 
фарози адлу зулм бехабар будааст ва њамаи ањкому њудуди шаръї 
муатталу муњмал (беэътибор) монда, ба доду фарёди мазлуме касе 
илтифот (таваљљуњ) наменамуд».  

Ањмади Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати 
хонадони Манѓития. Душанбе, 2010, сањ. 20.  

 
Санањои муњим:  

1758 – сар задани шўриш дар Бухоро 
1770 – аз љониби Дониёлбийи атолиќ ишѓол шудани Ќаршї, 
Шањрисабз ва Њисор 
1785 – ба тахти Бухоро нишастани Шоњмурод 
1790 – љангњо байни Дарвоз ва Ќаротегин  

 
Савол ва супориш: 

1) Дар кадом шароит Дониёлбийи атолиќ соњиби њукумат 
гардид? 2) Дар солњои њукмронии Дониёлбийи атолиќ дар мамлакат чї 
гуна таѓйирот ба вуљуд омад? 3) Дар бораи муборизаи истиќлолхоњии 
њокимони хурд баъди марги Дониёлбийи атолиќ маълумот дињед. 4) 
Дар бораи шўриши ањолии Бухоро њангоми ба тахт нишастани 
Шоњмурод чї медонед? 5) Дар давраи њукмронии кадом њоким 
хонигарии Бухоро ба худ номи «аморати Бухоро»-ро гирифт? 6) 
Шоњмурод барои пурзўр гардондани мамлакат чї гуна тадбирњо 
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андешид? 7) Дар бораи лашкаркашињои Шоњмурод ба мулкњои 
Хуросон маълумот дињед.  

 
 

§ 40. ТАЪСИСИ ХОНИИ ХЎЌАНД 
 

Фарѓона дар охирњои асри XVIII нимамустаќил шуда буд. 
Дар асри XVIII ин сарзамин аз љињати мавќеи љуѓрофии худ 
назар ба Бухоро, Хева ва Тошканд вазъияти бартаре дошт, зеро 
бисёр њодисоти харобиовар, аз љумла љангњои Нодиршоњ, то он 
љо асар накарда буд. Аз ин рў ањолии Фарѓона хеле афзуда, 
иќтидори иќтисодии он зиёд мешуд. Њамин буд, ки барои 
таъсиси давлати мустаќил замина ва имкониятњои мусоид 
муњайё гардид.  

Яке аз аввалин хонњои Хўќанд Шоњруххон (1709–1721) 
ном дошт. Њокими Ўротеппа ва Хуљанд Оќбўтабий духтари ўро 
ба аќди никоњи худ дароварда, ба хони Хўќанд домод шуд. Дар 
навбати худ ў духтарашро ба хони Хўќанд Рањимхон (1721 – 
1735) ба шавњар медињад, вале бо вуљуди хешу таборї, њокими 
Ўротеппа ва Хуљанд намехост, ки Хўќанд мустаќил гашта, бо ў 
њамсарњад гардад. Бинобар ин Оќбўтабий домодашро ба 
мењмонї даъват карда, мехост ўро ба ќатл расонад. Рањимхон аз 
ин наќша огоњ гашта, зуд мулки падарарўсашро тарк намуд, 
вале Оќбўтабий аз ин наќшаи худ даст накашида буд. Ў бо роњи 
ваъдањои бардурўѓ бори дигар Рањимхонро даъват карда, дар 
Хуљанд мењмондорї намуд. Хони љавони Хўќанд бори дигар аз 
макри Оќбўтабий огоњ гашта, шабона ба хонаи хоби 
падарарўсаш дохил шуд ва ўро бо ду писараш ба ќатл расонид. 
Соли 1734 як ќисми мулкњои тобеи Оќбўтабий ба Рањимхон 
гузашт. Ин ѓалабаи бељанг сабаб шуд, ки хонии Хўќанд аз 
душмани нисбатан тавонои худ эмин гашта, њамчун давлати 
мустаќил арзи вуљуд намояд.  

Дере нагузашта, њокими Ўротеппа тавонист Хуљандро аз 
нав тобеи худ гардонад. Шањри мазкур дар нимаи дуюми асри 
XVIII борњо бо роњи љанг аз итоати Ўротеппа баромада, ба 
хонњои Хўќанд тобеъ гаштааст. 

Дар замони њукмронии намояндаи ќабилаи минг 
Ирдонабий (1751 – 1769) ва Норбўтабий (1770 – 1799) ташаккули 
хонигарии Хўќанд ба охир расид ва њукмронии хонадони мингњо 
дар ин мулк оѓоз ёфт.  

Норбўтабий пеш аз ба сари њокимият омадан бо њокимони 
Ўротеппа Фозилбий ва Худоёр девонбегї дўстї дошт. Ваќте ки ў 
фирорї гашт, ба Ўротеппа омада, Фозилбий ќалъаи Ќизилї ва 
дењањои тобеи онро ба Норбўтабий дод ва ў бо Худоёр 
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девонбегї рафоќат дошт. Бо вуљуди ин, баъди ба сари њокимият 
омадан дар Хўќанд, Норбўтабий лашкар кашида, Хуљанд ва 
Ўротеппаро забт намуд. Ирисќулбий њокими Ўротеппа таъйин 
шуд. Њукмронии ў, яъне тобеияти ин шањр ба хонигарии Хўќанд 
се сол давом кард.  

Худоёр девонбегї бо њокимони Шањрисабзу Ургут 
иттињод баста, бо ёрии лашкари ин мулкњо Ўротеппа ва 
Хуљандро забт намуд, ки дар ин набардњо Ирисќулбий њалок 
гашт.  

Хонњои давлати љавони Хўќанд аз ибтидои аввали 
барќарор гаштани њокимияти худ на танњо бо њокимони 
Ўротеппаву Хуљанд ва мулкњои дигари нисбатан хурд, балки бо 
њокимони алоњида, гурўњњо ва ќабилањои бодиянишин низ 
мубориза мебурданд. Бо ин амал онњо мехостанд давлати худро 
аз њуљуми ќабилањои њамсояи ќирѓизу ќипчоќ муњофизат 
намоянд, зеро ин ќабилањо тез-тез ба дењањои мардуми муќимї 
њамла меоварданд. Мардуми баъзе шањрњо њам аз дасти онњо ба 
дод омада буданд. Барои иљрои ин амалиёти низомї лашкари 
неруманд ташкил кардан лозим меомад. 

Баъд аз љангњои дуру дароз ба хонњои Хўќанд муяссар 
гашт, ки дар охири асри XVIII давлати нисбатан неруманде 
ташкил кунанд. Ин сарзамин яке аз хонињои калонтарини Осиёи 
Миёна ба њисоб мерафт ва он бо аморати Бухоро ва хонии Хева 
раќиб гашт. 

Хонии Хева, ки дар ќисмати шимолии Осиёи Миёна 
љойгир буд, дар асри XVIII давраи хеле сахти љангу низоъњои 
байнихудиро аз сар мегузаронид. Ба замми ин, дар солњои 60-и 
асри мазкур саросари онро гуруснагї ва вабо фаро гирифт. Ба 
хони ин мулк Муњаммадамини ќунѓурот (1763-1790) муяссар 
гашт, ки тартибу низоми муайяне љорї намояд. Ў инчунин, 
њукмронии сулолаи ќунѓуротро дар Хева асос гузошт, ки то соли 
1920 онњо ин давлати хониро идора мекарданд. 

Њамин тариќ, дар нимаи дуюми асри XVIII дар сарзамини 
Осиёи Миёна се давлати мустаќил: – аморати Бухоро, хонињои 
Хўќанд ва Хева арзи вуљуд доштанд, ки байни онњо барои 
мулкњои ба онњо њамњудуд, ба мисли Тошканд, Љиззах, 
Ўротеппа, Хуљанд, Њисор ва ѓайра раќобати доимї вуљуд дошт. 
Онњо мехостанд, ки ин мулкњоро ба худ тобеъ намуда, њамчун 
манбаи даромад истифода баранд. 
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Сарчашма: 
Маълумоти Муњаммад Њакимхон дар бораи хони Хўќанд 

Рањимхон: «Дар лаќабаш ўро Рањимхони соњибќирон мегуфтанд. Баъд 
аз чанд ваќт њукумати Хуљандро ба бародараш Абдукаримбий во 
гузошту худ дар вилояти Хўќанд ќарор гирифт. Дар он ваќт Хўќанд 
навобод шуда буд ва ў бар ободонии он вилоят саъйи балеѓ намуд. 
Њукумати Марѓелонро ба бародари кўчакаш Шодибий тафвиз намуд. 
Чун тамоми мамолики Фарѓонаро дар тањти тасарруфи худ даровард, 
хотири худро билкул аз ин љониб љамъ сохт. Бо лашкари анбўњ 
мутаваљљењи Самарќанд шуд. Баъд аз ќатъи мароњил дар вилояти 
Самарќанд расид ва он мамлакатро сањл дараља фатњ намуд. Аз он љо 
мутаваљљењи Янгиќўрѓон гашт ва он балдаро низ мусаххар намуд. Баъд 
аз он инони якрон ба савби Шањрисабз тофт. Дар он ваќт дар вилояти 
Кеш Њакимбукрї бародари Иброњими атолиќ њукмронї мекард. Чун аз 
омадани Рањимхон вуќуф ёфт, омодаи љангу ќитол шуд. Чун Рањимхон 
ба наздикии Шањрисабз нузули иљлол фармуд ва элчиёни сухандон дар 
миён шуда, тарњи ошної дар мобайн андохтанд. Њакимбек дар паси 
пардаи исмат бародарзодае дошт Ойчучукоим бинти Иброњими атолиќ 
дар камоли хубї ўро дар аќди Рањимхон даровард. Рањимхон бо 
обрўйи тамом љониби Самарќанд мутаваљљењ шуд. Чун ба он балда 
ворид гардид, дар табиати ў марази саъбе мутаваллї шуд. Ва порае 
гўянд, ки дар мазори њазрати шайх Ќусам ибни Аббос аспакї болои 
зин баромад. Аз рўйи беадабї ба он касал мубтало гашт. Аз љониби 
худ Анаќулї додхоњро ва мулло Бечораро ноиб сохта, худ мутаваљљењи 
Хўќанд гардид. Чун дар вилояти Хуљанд нузули иљлол фармуд, марази 
ў аз њадди эътидол гузашт. Ва њарчанд табибони он рўзгор муолиља 
карданд, њељ кадом муфид наафтод. Аз дори дунё рахти њастиро 
барчид, рўй сўйи уќбо овард. Наъши ўро дар Хўќанд бурда, дафн 
карданд. Муддати њукуматаш дањ сол ва муддати умраш сию се сол 
буд».   

Муњаммад Њакимхон. Мунтахаб-ут-таворих. Китоби 2. Тањиягар, 
муаллифи муќаддима ва таълиќот ва фењристњо А, Мухторов. Душанбе, 
1985, сањ. 377 – 378.  

  
Санањои муњим:  

1734 – ба дасти Рањимхон гузаштани як ќисми мулкњои тобеи 
Оќбўтабий  

 
Савол ва супориш: 

1) Шароити мусоиди Фарѓонаро барои таъсиси давлати 
мустаќил шарњ дињед. 2) Дар бораи њамчун давлати мустаќил арзи 
вуљуд намудани хонии Хўќанд наќл кунед. 3) Аввалин хонњои хонии 
Хўќандро номбар кунед. 4) Ташаккули хонигии Хўќанд кай ба охир 
расид? 5) Дар бораи лашкаркашии Норбўтабий ба Хуљанд ва Ўротеппа 
маълумот дињед. 6) Доир ба хонии Хева чї медонед?  
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МАВЗЎИ XIV 
 

ВАЗЪИ СИЁСИИ АМОРАТИ БУХОРО ВА ХОНИИ ХЎЌАНД 
ДАР АВВАЛИ АСРИ ХIХ 

 
§ 41. АМИРОНИ БУХОРО 

 
Соли 1800 амири Бухоро Шоњмурод вафот кард ва ба љойи 

ў писараш амир Њайдар ба тахти аморат нишаст.  
Намояндагони сулолаи Аштархониён (Љониён) худро аз 

авлоди пайѓамбари ислом њазрати Муњаммад пиндошта, 
тахаллуси ифтихории “сайид”-ро ба номи худ пайваст 
мекарданд. Хонадони сулолаи Манѓития бошад, аз ин ифтихор 
мањрум буданд. Бинобар он, асосгузори ин сулола 
Муњаммадрањимхон духтари хони охирини сулолаи 
Аштархониён Абулфайзхонро (1711 – 1747) ба издивољи худ 
даровард. Бо ин ў маќсад дошт, ки насли ояндаи хонадони 
Манѓития ба унвони муќаддас ва ифтихории «сайид» мушарраф 
гардад, вале аз ин никоњ фарзанд нашуд. 

Баъд аз ба сари њокимият омадан Шоњмурод зани амакаш 
Муњаммадрањимхонро (духтари Абулфайзхонро) ба аќди никоњи 
худ даровард. Аз ин издивољ се фарзанд таваллуд ёфт, ки писари 
калониаш Њайдар ном дошт. Азбаски ў аз духтари сайид 
таваллуд ёфта буд, бинобар он, аз амир Њайдар сар карда, то 
Олимхон (1910–1920) амирони Бухоро ба номи худ лаќаби 
ифтихории «сайид»-ро њамроњ карданд. 

Дар солњои аввали њукмронии амир Њайдар ба лашкари 
Бухоро муяссар гардид, ки ба Хева зарбаи шадид расонида, аз 
љониби ин хонигарї хавфи њуљумро ба Бухоро бартараф намояд. 
Вале баъд аз чанд соли ин воќеа, ба сабаби заиф гардидани 
аморати Бухоро, хонњои Хева, аз љумла Муњаммадрањимхони 
ќунѓурот, муттасил ба Бухоро њуљум намуда, то деворњои он 
расид. 

Бо маќсади муттањид кардан ва мустањкам намудани 
давлати худ амир Њайдар ба саргањи Зарафшон њамла карда, 
Панљакент, Фалѓар ва Масчоњро як муддат ба ќаламрави худ 
њамроњ намуд. Муборизаи амир Њайдар бо њокими Шањрисабз, 
хони Хўќанд ва Ўротеппа хеле тўлонї ва тоќатфарсо буд. Ба 
амир лозим омад, ки ба тарафи Њисор њам лашкар кашад. 

Ў сиёсати падари худро дар бораи марказият додани 
давлат пеш бурда натавонист. Вай худро яке аз уламои замон 
пиндошта, дар мадрасаи арк, ки бо амри ў сохта буданд, ба 
дарсгўйї машѓул шуд. Амир Њайдар Ќуръонро азбар карда 
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бошад њам, њељ гоњ зоњиди риёзаткаш набуд ва дар њарами худ 
духтарони зиёдеро љамъ меовард. Дар замони њокимияти ў 
саркашии њокимони мањаллї дубора ќувват гирифт. Дар 
натиљаи лашкаркашињои сершуморе, ки ба муќобили њокимони 
исёнгар ва њамсоягони хусуматпарвар анљом меёфт, инчунин 
пардохти маоши беш аз њазор амалдор ва инъомњои пулии 
њарсолаи аъёну ашроф, эњтиёљи моддии давлатро бештар 
мегардонид. Дар ин ваќт харљи амир ду баробар аз дахли ў 
зиёдтар буд. Андозњое ба номи молиёт ва хирољ, монанди 
ќўшунпулї, танобпулї, алафпулї, чўбпулї, миробина, кафсан ва 
ѓайра дубора љорї гардиданд. Ба замми ин, ѓоратгарињое, ки 
њангоми амалиёти њарбї ба вуќўъ меомад, ба сари мардуми 
мењнаткаш мусибатњои зиёде оварда, онњоро боз њам ќашшоќу 
бенавотар месохтанд. Дар ибтидои солњои бистум асри XIX 
таназзули иќтисодї ва харобии саросарии кишвар рух дод. 
Афзудани љабру зулм ва истибдод боиси сар задани ошўбњо 
гардид. Яке аз калонтарини он ошўбњо шўриши хитойќипчоќњо 
буд, ки соли 1821 дар водии Миёнкол оѓоз шуда, то соли 1825 
давом кард. 

Амир Њайдар якчанд писар дошт. Насруллоњ – фарзанди 
дуюми ў маќсад дошт, ки њарчи зудтар ба тахти Бухоро соњиб 
шавад. Ў њокими Ќаршї буд ва падараш амир Њайдарро ба 
хатнасури писараш Музаффар ба он шањр даъват намуд. 
Падараш дар тўй ширкат варзид, аммо дар роњи бозгашт ба 
Бухоро бемор шуд, зеро ки писараш Насруллоњ ба хўроки падар 
зањр андохта буд. Амир Њайдар баъди 18 рўзи беморї соли 1826 
дар синни 48-солагї аз дунё гузашт. 

Писари калонии амир Њайдар – Мир Њусайн ба тахти 
Бухоро нишаст. Ќўшбегии амир Њакимбий бо Насруллоњ забон 
як карда, ба Мир Њусайн низ зањр дода, ўро ба њалокат 
расониданд. Мир Њусайн 76 рўз њукмронї кард, вале пеш аз 
вафоташ ў бародараш Мир Умарро аз Кармина даъват намуда, 
ба љойи худ амир таъйин кард.  

Њукмронии Мир Умар камтар аз ду моњ давом кард. Ў 
бештар ба айшу ишрат машѓул шуда, ба корњои давлатї ањамият 
намедод. Ин бепарвої сабаби норозигии аъёну ашроф ва 
мардуми Бухоро гардид. Аз ин вазъият истифода намуда, 
Насруллоњ бо маќсади ишѓоли тахти Бухоро ба сўйи ин шањр 
лашкар кашид. Барои ба њадаф расидан ба ў ќўшбегї Њакимбий 
кумак мерасонид. Мир Умар маљбур шуд, ки аз Бухоро фирор 
намояд. Баъд аз якуним сол ў дар Хўќанд вафот кард ва 
љасадашро оварда, дар Бухоро дафн карданд. 

Насруллоњ соли 1826 ба тахти Бухоро соњиб шуда, то соли 
1860 њукмронї намуд. Ў фавран се бародари дигари худ– 
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Зубайрхон, Њамзахон ва Сафдархонро бо зану фарзандонаш 
ќатл намуда, аз даъвогарони тахти амирї худро эмин намуд. 
Барои ин ки асрори ба тахт соњибшавиаш пинњон бошад, 
Насруллоњ ќўшбегї Њакимбийро низ ба ќатл расонид. Дар 
давоми як моњи пас аз љулуси худ Насруллоњ њар рўз аз 50 то 100 
нафарро ба ќатл мерасонид. Насруллоњ дар ибтидои 7 – 8 соли 
њукмронии худ њамаи дарбориёни падараш, наздикон, сипоњиёни 
ўро аз вазифаашон мањрум намуда, ќатл кард ва молу мулки њар 
кадом ба манфиати хазинаи амир мусодира шуд. Ў бо ѓаддорї 
ва хунхории аз њад зиёд аз дигар амирони манѓития фарќ 
мекард. Барои ин ба вай мардум лаќаби «Амири ќассоб»-ро дода 
буданд. Давраи њукмронии амир Насруллоњ бо бадкирдорї, 
ќатлу куштор, хиёнат, бешарафї ва њирсу ози гўшношунид ном 
баровард.  
 Амир Насруллоњ ба Шањрисабз, Ўротеппа, Хўќанд ва Хева 
муттасил лашкар мекашид. Кўшишњои ў дар бораи ба њайати 
аморати Бухоро баргардонидани вилоятњои соњили чапи дарёи 
Ому, ки акнун ба тасарруфи амирони афѓон даромада буданд, 

натиља набахшид. 
Амир Насруллоњ бо маќсади 

њокими мутлаќ гаштан чорањои 
нињоят берањмона дид. Он амирон ва 
сарони сипоњро, ки андаке норозиятї 
изњор мекарданд ва ё майли људошавї 
доштанд, ба ќатл расонида ва ё худ 
бадарѓа намуда, молу мулкашон 
мусодира мегардид.  

Соли 1842 ў беки Мастчоњ 
Ботурхољаро ба Бухоро даъват 

намуда, ба ќатл мерасонад. Соли 1858 
дар яке аз лашкаркашињои худ ба 
Ўротеппа ба амир Насруллоњ муяссар 

мешавад, ки шањрро ишѓол намояд ва њокими он Рустамбек бо 
дастури вай кушта мешавад. 

Амир Насруллоњ дар пойтахт барои амнияти њокимияти 
худ њуќуќи ќўшбегиро мањдуд намуд. Соли 1837 амир Насруллоњ 
ислоњоти њарбї гузаронид. То ин ваќт лашкари Бухоро аз ду 
ќисмат иборат буд: яке навкарњо, ки бидуни муњлат хизмат 
мекарданд, дигаре ќарачирикњо, ки сершумор буданд. Ѓайр аз 
навкарњо шогирдпешањо низ буданд. Онњо хизмати ќисми 
тайёрии лашкарро адо мекарданд. Навкарњо ба ду ќисм – ба 
мерганњо ва найзадастон људо мешуданд. Мерганњо бо туфанг ва 

Амир Насруллоњ 
(1826 – 1860) 



 

236 

ё камон, найзадастон бо найза мусаллањ буданд. Ќисми махсуси 
лашкарро силоњи оташфишони тўп ташкил медод, ки ба он 
тўпчибошї фармонравої мекард. 

Ќарачирикњо аксар ваќт бесилоњ буданд. Мардони бе 
силоњ, аз рўйи амри амир, ба њангоми зарурат белу каланд ба 
даст мегирифтанд. 

Асоси ќисми муназзами лашкари амир асирони рус, 
форсњо ва дигарон буданд. Барои онњо либоси махсуси низомї 
љорї шуда буд. Њамаи сарбозони ин ќисм мусаллањ буданд. 

Соли 1860 Насруллоњ–ин амири золими хунхор аз тарафи 
зани ба зўр гирифтааш–духтари беки Шањрисабз Кенагасхоним 
ба њалокат расонида шуд. Мувофиќи баъзе ривоятњои таърихї 
Кенагасхоним њангоми хоб ба гўши амир Насруллоњ симоб 
рехтааст. Амир Насруллоњ аз дарди љонкоњ бедор шуда, пеш аз 
марг фармудааст, ки он зан ва њамаи фарзандони ўро кушта, ба 
чоњ партоянд. 

 
Сарчашма: 

Ахбори Мирзо Шамси Бухорї оид ба вафоти амир Шоњмурод: 
«Амир Шоњмурод дар соли 1199 њ.ќ (1785) пас аз барканории 
Абулѓозихон зимоми њукмронии Бухороро дар даст гирифт. Амир пас 
аз шонздањ соли њукумат дар соли 1215 њ.ќ. (1800) ба синни 
шастусесолагї мурд ва дар љивори (њамсоягии) мазори њазрати Њољї 
Њабибуллоњ..., љониби Љўйбори Бухоро мадфун гардид. ... Амир 
фармонравои неруманд ва пуртавон буд. Ў сарзаминњои кишоварзиро 
густариш дод. Бисёре аз молиётро, ки дар замони падараш Дониёлбек 
вазъ шуда буд ва барои мардум сангин ва тавонфарсо буд, лаѓв (бекор) 
кард. Дар замони вай Осиёи Марказї ба се амирнишин: Бухоро, Хева 
ва Хўќанд таќсим гардид, ки маркази сиёсии онњо Бухоро буд». 

Мирзо Шамси Бухорї. Таърихи Бухоро, Хўќанд ва Кошѓар. 
Тењрон, 1998, сањ. 159.  

 
Маълумоти Ањмади Дониш дар бораи усули давлатдории амир 

Насруллоњ: «Дар айёми њукумати худ касонеро, ки дар фитнаи элу улус 
машњур шуда буданд, ё ба амирони собиќ кўрнамакї карда, њамаро 
ќањру ќатъ кард ва давлатхоњони худро нек истимолат дод.... Духтари 
раз (май) дар асри ў дар пардаи исмат (бегуноњї) нишаст ва бонги наю 
даф аз дањлезњо ба зўр берун меомад ва дар њамаи вилоятњо, ки бо 
падари ў мухолафат медоштанд, мухолифонро гўшмол ва вољибе дод 
ва давлати ў бастату (вусъату) фасњат гирифт, то Хўќанду Кеш њама 
мутеъ ва мунќоди (мутеи) ў шуданд.  

...Ин маслакро (роњро) њам аз падари худ омўхта буд, ки амир 
Њайдар баъд аз он ки ба фитна ва мухосамањои (низоъњои) элу улус 
(ќабилањо) воќиф шуд, аксар умарои элдор (соњибќабила) ва номварро 
бар замин нишонда, он гоњ ба фароѓат њукмронї менамуд. Ин шева 
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агарчи барои њифзи давлат дар зоњир мурзї афтад, лекин дар охир 
зарари бисёр ба њавошии салтанат расонид, зеро ки њељ касе дар айёми 
давлати писари ў (ки амир Насруллоњ аст) аз уњдаи њељ коре 
барнаёмаданд ва вилоятњоро ба хасм тафвиз (вогузор) намуданд. 

Муљмалан он ки баъд аз он ки санаи њиљрї аз панљоњ (бар 
њазору ду сад) (1834) мутаљовиз шуд, таназзул дар умури миллатї ва 
давлатї рўй додан гирифт. Чун амир Насруллоњ шеваи ярѓу (низоъ) ва 
мусодара бар гардани сипоњ нињод, уммолу (њокимону) мутасаррифон 
(моликон) ночор ба зулм даст нињоданд. Уламо низ аз гирифтани гири 
ў битарсиданд ва бо хушомад фатвоњои мулоим (мувофиќ) медоданд ва 
касеро маљол намонд, ки њаќиќати шаръро бар амир тавонад маълум 
кард». 

Ањмади Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати 
хонадони Манѓития. Душанбе, 2010, сањ. 34-35.  

 
Санањои муњим:  

1800 – вафоти амир Шоњмурод  
1826 – аз олам гузаштани амир Њайдар 
1826 – ба тахти Бухоро нишастани амир Насруллоњ 
1837 – ислоњоти њарбии амир Насруллоњ  
1842 – ќатли беки Мастчоњ Ботурхоља аз љониби амир Насруллоњ 
1858 – ќатли њокими Ўротеппа Рустамбек аз љониби амир Насруллоњ  
1860 – ба њалокат расидани амир Насруллоњ 
 

Савол ва супориш: 
1) Шарњ дињед, ки ба чї сабаб намояндагони сулолаи Манѓитиён 

ба унвони ифтихории «сайид» ноил гардиданд? 2) Дар бораи 
њукмронии амир Њайдар маълумот дињед. 3) Чаро дар замони 
њукмронии амир Њайдар дар кишвар таназзули иќтисодї ва харобии 
саросарї рух дод? 4) Сабаби аз олам гузаштани амир Њайдар дар чї 
буд? 5) Дар бораи њукмронии кўтоњмуддати Мир Њусайн ва Мир Умар 
маълумот дињед. 6) Амир Насруллоњ бо маќсади аз даъвогарони тахти 
амирї худро эмин намудан ва њокими мутлаќ шудан, кадом корњоро 
амалї намуд? 7) Ислоњоти њарбии амир Насруллоњро шарњ дињед.  

 
 

§ 42. ХОНЊОИ ХЎЌАНД 
 

 Хонигарии Хўќанд дар охири асри XVIII ва ибтидои асри 
XIX сарзамини васеъро фаро мегирифт. Шањрњои Хўќанд, 
Намангон, Андиљон, Марѓелон, Ўш (дар водии Фарѓона), 
Тошканд ва Туркистон, ноњияњои њозираи Тољикистон–Исфара, 
Конибодом, Ашт, каме дертар–Дарвоз, Ќаротегин ва Помир 
тобеи ин хонигарї буданд. Бо ин ќаноат накарда, хонњои 
Хўќанд барои густариш додани сарзамини худ лашкаркашї ва 
хунрезињои зиёде кардаанд. 
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 Норбўтабий панљ писар ва панљ духтар дошт. Баъд аз 
вафоти ў писараш Олимхон ба тахт нишаст. Ў зиёда аз дањ сол 
(1800–1810) њокимият ронда, дар синни 36-солагї аз тарафи 
бародараш Умархон кушта шуд. Олимхон барои мустањкам 
намудани хонии Хўќанд баъзе тадбирњо андешид. Ў иќдом кард, 
ки баъзе урфу одатњое, ки ба шариати ислом мувофиќат 
намекунанд, барњам дињад. Касонеро, ки худро бардурўѓ 
сайидзода ва шайхзода номида буданд, аз ин унвонњо мањрум 
сохт. 

Дар Мовароуннањр расм буд, ки дар њар љо дарахти азиме 
бошад, он љойро мазор пиндошта, ба он латтапора мебастанд, 
дар наздаш чароѓ фурўзон мекарданд, аз ин љо барои рафъи 
мушкилоти худ ёрї металабиданд ва худро дар гумроњї 
меандохтанд. Бо фармони Олимхон ин дарахтњоро аз беху 
бунёдаш барканданд. 

Тадбири дигари Олимхон нисбат ба талбандањо ва гадоён 
буд. Шахсоне, ки бо вуљуди таъмин будан бо мавод ва васоили 
зиндагї гадої мекарданд, њамаро хон љамъ намуда, ба њар 
кадоме аз онњо як сар шутур дод, то ки нигањбонї кунанд ва дар 
ваќти зарурї ба корвонсаройи хон њозир созанд. 

Аз рўйи мушоњидаи Олимхон дар ќаламрави ў шахсоне 
буданд, ки худро валї сохта, бардурўѓ кароматфурўшї 
мекарданд ва мусулмононро мефирефтанд. Хон ин гуна 
одамонро љамъ намуда, имтињон мегирифт. Онеро, ки кораш ба 
шариат мувофиќ буд, ба иззати тамом рухсату иљозат медод. 
Онеро, ки кораш бар хилофи шариат буд, ба чандин хорї тавба 
медод. Аз ин тадбирњо бармеояд, ки Олимхон марди 
соњибмаърифат будааст. Ў дар тариќати ќодирия буд ва њар рўз 
баъд аз хуфтан дар ќасри худ љањр мекард. 

Чорањои андешидаи Олимхон сабаби норизоятии баъзе 
табаќањои ашроф ва сарварони ќабилањои бодиянишин гашт. 
Барои муњофизати худ Олимхон сафи сарбозонро аз њисоби 
љавонони кўњистон: Мастчоњ, Ќаротегин ва Дарвоз афзун 
гардонид. Ќисми савораи лашкари Хўќанд ба дањ њазор сарбоз 
расида буд. Барои ин миќдор сарбозро аз хўрок ва лавозимоти 
њарбї таъмин намудан Олимхон барои ишѓоли мулкњои дигар 
лашкар мекашид. Ў борњо ба љониби Хуљанд, Ўротеппа ва 
Љиззах њуљум кардааст. Амалиёти ишѓолгаронаи хони Хўќанд ба 
иззати нафси амири Бухоро мерасид. Байни ин ду давлат барои 
ишѓоли мулки Ўротеппа љангњои зиёде ба миён омад. 

Чун тасарруфи Ўротеппа ба Олимхон муяссар нашуд, 
љуброни онро аз љойи дигар гирифт ва дар охирњои њукмрониаш 
Тошканд ва сарзамини ќабилањои ќазоќи њамљавори онро ба 
ќаламрави худ дохил кард. 

Олимхон барои марказонидани давлат талошњо ба харљ 



 

239 

дод, вале дар ин замина мухолифати доирањои бонуфуси аъёну 
ашроф ва рўњониёнро бартараф карда натавонист. 

Ба гурўњњои аз Олимхон норозї муяссар гашт, ки дар 
суиќасде хонро ба ќатл расонанд. Ба љойи ў бародараш Умархон 
(1810–1822) ба тахт нишаст. Дар ањди салтанати ў сохти 
маъмурии њукумат ташаккул ёфт. Умархон ба тарафи шимол 
лашкар кашида, масоњати пањновари даштњои ќазоќнишинро аз 
бањри Арал то Њафтрўд ишѓол намуд. Њамин тариќ, як ќисме аз 
сарзамини ќабилањои ќирѓизу ќазоќ ба ќаламрави хони Хўќанд 
пайваст гардид. Табаќаи ашроф дар солњои њукмронии ў 
имтиёзњои зиёдеро ба даст оварда, мансабњои олии давлатиро 
соњиб гаштанд. Умархон борњо барои ишѓоли Хуљанду 
Ўротеппа ва Љиззах бо њокимони ин мулкњо ва амири Бухоро 
љангидааст. Хунрезї ва ќатлу ѓорати лашкари Хўќанд њадду 
канор надоштанд. Масалан, соли 1816 Умархон Ўротеппаро 
ишѓол намуда, зиёда аз ду њазор касро ба ќатл расонида, сенздањ 
њазор аз мардуми Ўротеппаро асир намуда, ба мулки худ бурд. 
Бо ќувваи ин асирон шањре бо номи Шањрихон бино карда, 
садњо таноб замини бекорхобида обшор шуд. Аз рўйи фармони 
Умархон асирони мазкур дар муддати њафт сол њуќуќи хона 
пўшидан надоштанд. Онњо дар чайлаву чодарњо истиќомат 
мекарданд. Бо роњи ќатлу ѓорат ва истисмори мардуми зеридаст 
ба Умархон муяссар мешавад, ки иќтидори иќтисодии мулки 
худро ба дараљае баланд бардорад. 

 Умархон худ шоир буд ва бо тахаллуси Амирї шеър 
мегуфт. Дар солњои њукмронии ў дар Хўќанд доираи адабї арзи 
вуљуд намуд. Яке аз шоирањои соњибсалиќаи ин доира њамсари 
Умархон – Моњларойим буд, ки бо тахаллусњои Макнуна, 
Нодира ва Комила шеър эљод мекард. 

 Баъд аз вафоти Умархон писари 15-солааш 
Муњаммадалихон ба тахти Хўќанд нишаст. Дар ибтидо ў 
шахсони ба худ номаъќул ва мањдудкунандаи фаъолияти ўро аз 
дарбор дур кард. Сиёсати падар ва амакашро давом дода, ў 
борњо барои ишѓоли Кошѓар, вилоятњои љануби Ќазоќистон, 
Ўротеппа, Ём ва сарзаминњои дигар лашкар кашид. Ќаротегин, 
Кўлоб, Дарвоз ва як ќисми Помир дар замони њукмронии хони 
мазкур як муддат тобеи Хўќанд гаштанд. 

Дар хонии Хўќанд баъди ба сари ќудрат омадани 
Муњаммадалихон воќеањои бисёре рух доданд. Маќсади ин хон 
ба даст овардани шањрњои Љиззах, Хуљанд ва Ўротеппа буд.  

Соли 1828 Муњаммадалихон Ўротеппаро забт намуда, ба 
амир Насруллоњ созишномаи сулњро пешнињод кард. Амири 
Бухоро ин пешнињодро ќабул намуда, сулњ байни ин ду давлат аз 
соли 1830 то соли 1840 барќарор гашт.  

Аз соли 1840 то соли 1866 байни хонии Хўќанд ва аморати 
Бухоро муборизањои шадид ба вуќўъ омаданд. Дар ин муддат 
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шањрњои Хуљанд ва Ўротеппа њар якуним сол аз дасти яке ба 
дасти дигаре мегузаштанд. 

Яке аз бањонањои риоят нашудани сулњи дањсола дар соли 
1840 ин ба амир Насруллоњ паноњ бурдани бародари 
Муњаммадалихон – султон Мањмудхон буд. Амир Насруллоњ ўро 
пазирої карда, ба ў мењрубонињо зоњир менамуд. 

Барои дар зери хатар нигоњ доштани мулкњои зери 
тасарруфи хони Хўќанд, амири Бухоро султон Мањмудро 
њокими Урметан таъйин кард. Хони Хўќанд бар зидди Бухоро 
љанг эълон намуд, вале ў дар назди Ўротеппа шикаст хўрда, ба 
аќибнишинї маљбур гашт. Хуљанд ба амири Бухоро бе љанг 
таслим шуд. 

Амир Насруллоњ аз аќиби лашкари Муњаммадалихон 
лашкари дањњазорнафараро равона кард. Хони Хўќанд эњсос 
намуд, ки кор аз даст рафтааст. Бинобар ин, ў ба назди амири 
Бухоро писарашро бо муњри давлатї равон кард. Сафирњои 
Хўќанд ба амир хабар расонданд, ки ин хон ба Насруллоњ 
шањрњои Хуљанд, Тошканд ва Туркистонро бо хирољи яксолаи 
давлатї ва бољи аз тољирон љамъовардааш медињад. Илова бар 
њамаи ин, дар хутба номи амир Насруллоњ зикр мешавад. Њамаи 
ин гузаришњо маънии аз даст додани истиќлолият ва тобеи 
аморати Бухоро гаштани хонии Хўќандро дошт. Амир 
Насруллоњ бо ин гузаришњо ќаноатманд шуда, бародари 
Муњаммадалихон – султон Мањмудро њокими Хуљанд таъйин 
карда, ба Бухоро баргашт. 

Муњаммадалихон дар зоњир ба шартњои амири Бухоро 
розї шуда, дар амал бар зидди Бухоро ба љанг омода мегашт. 
Дар ин кор модараш Моњларойим, ки яке аз тахаллусњои 
шоириаш Нодира буд, ба ў кўмак мерасонд. Ин зан ба Хуљанд, 
ба назди писари хурдиаш султон Мањмуд омада, ўро барои оштї 
бо бародараш Муњаммадалихон моил намуд. Созиш намудани 
ду бародар маънои онро дошт, ки Хуљанд аз тасарруфи Бухоро 
баромада, боз ба хонии Хўќанд њамроњ мешавад. 

Ин хабар амир Насруллоњро ба ѓазаб овард ва ў соли 1842 
ба тарафи Хўќанд лашкар кашид. Ин навбат пойтахти хонигарї 
шањри Хўќанд аз тарафи амир ишѓол шуд ва бо амри Насруллоњ 
хони Хўќанд Муњаммадалихон бо писараш, модараш Нодира ва 
бародараш султон Мањмуд ба ќатл расиданд.  

Муњаммадалихон марди золим ва берањме буд. Дар 
муддати њукмрониаш ў одамони зиёди бегуноњро ба ќатл 
расонид. Чун шуњратпарасти фосиќ умр ба сар мебурд, айшу 
нўш ва кайфу сафо шуѓли доимии Муњаммадалихон ба шумор 
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мерафт. Муњаммадалихон кафтарбозиро дўст медошт. Дар њар 
куљое, ки кафтарњои бозингар парвариш мекарданд, ба он љо 
лашкар кашида, соњиби ин кафтарњо мешуд. Њамнишини ў аксар 
ваќт кафтарбозон ва авбошон буданд. Рафтори ѓайришаръї ва 
номуносиби хони Хўќанд бањоне барои лашкаркашї ва ишѓоли 
ин мулк, ќатли Муњаммадалихон ва наздикони ў аз тарафи амир 
Насруллоњ буд. 

Баъд аз дуним моњи ин воќеа њокимияти Бухоро дар 
Хўќанд аз тарафи сарварони ќабилањои ќирѓизу ќазоќ бо 
иттифоќи мардуми шўришбардоштаи шањри Хўќанд сарнагун 
гашт. Ба сари њокимият љияни Норбўтабий – Шералихон (1842 – 
1844) омад. Ў тавонист, ки њокимияти Хўќандро бори дигар дар 
Тошканд, Ќурама, Хуљанд ва љануби Ќозоќистон барќарор 
намояд. Дар солњои њукмронии ў ќабилаи ќипчоќ бо сарварии 
Мусулмонќул дар мулки Хўќанд нуфуз пайдо намуд. Мубориза 
барои тахти хонї байни ворисони Олимхону Умархон аз як 
тараф ва ќипчоќњо аз тарафи дигар, ба хунрезињои зиёде овард, 
ки дар натиља Шералихон кушта шуд. Писари ў Худоёрхон соли 
1844 тахти Хўќандро соњиб гашт, вале дар ин сарзамин худсарии 
ќипчоќњо то дараљае зиёд шуда буд, ки онњо соњибихтиёр амал 
намуда, мардуми тањљойии Хўќандро тањќир мекарданд. Дар 
натиља соли 1852 бар зидди Мусулмонќул – пешвои ќипчоќњо ва 
ќабилаи ќипчоќ мардум ба исён бархоста, Мусулмонќулро ба 
ќатл расонида, њокимияти бодиянишинонро барњам доданд. 

 
Сарчашма: 

Маълумоти Муњаммад Њакимхон оид ба лашкаркашии хони 
Хўќанд Олимхон ба сўйи Ўротеппа: «Чун чанде бар ин бигзашт, амир 
Олимхон хост, ки боз саёдатпаноњї Мањмудхонхољаро гўшмол дињад. 
Муљмали сухан ин ки ќабл аз ин муќаддима ёздањ маротиб бар сари 
Ўротеппа лашкар кашида, он вилоятро бисёр ба танг оварда буд. Агар 
њар кадомро хуллас баён кунем, ба тўл меанљомад, то мустамеонро 
малоли хотир нагардад. Бинобар он фаќир ќасиртар гардонидам. Ва ин 
сафари дувоздањум буд, ки шурўъ мекунам. Зубдаи калом он ки амир 
Олимхон бар тамоми мамолики Фарѓона љорчї занонд, ки њар кас 
маркаб дошта бошад, саворї намояд. Агар ањаде аз ин сафари 
нусратасар монад, сараш бар бод меравад ва молаш ба торољ. Дар он 
маврид чунон лашкар љамъ шуда буд, ки на дар кўњ мегунљид ва на дар 
њомун (сањро). Ба чандин шаън ширкатсаворї намуда, мутаваљљењи 
маќсад гашт. Баъд аз се кўч дар вилояти Хуљанд ворид гардид. Аз он 
љо ба як кўч ќалъаи Ўротеппаро чун нигини ангуштарї дар миён 
гирифта, ба муњосира ва муќотила машѓул гашт. Ва саёдатпаноњї низ 
шарти ќалъадориро ба љой оварда, ба андохтани тири туфанг пардохт. 
Рўзи дигар амир Олимхон ароба ва манљаниќњое, ки аз бањри фатњи 
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ќалъа дурустї карда буд, пеш андохт. Юриш кард ва аз як љониб дар 
тањти тоб гирифта, тўбхона мутаваљљењи ќалъа шуд ва аз љониби 
Ювонѓор шањзода Умархон Эрисќулбии кўчак ва Љумъабои ќийтоќї 
ва дигар умаро рў ба ќалъа оварданд ва аз љониби Љувонѓор шањзода 
Рањмонќулибї ва Холиќул мирзо ва ѓайри дигар юриш оварданд. Дар 
он рўз чунон оташи пайкор афрўхта шуд, ки сарњо чун гўй дар майдон 
ѓалтон шуда, дастњо чун алам (парчам) ќалам гардида, борони марг 
боридан гирифт. Каси бисёр аз њар ду љониб рў ба манзили охират 
оварданд.  

Баъд аз муњорибањои зиёд амир Олимхон дид, ки фатњи ќалъа бо 
осонї муяссар намешавад, бозгашт намуда, ба урдуи худ нузул фармуд. 
Њар рўз бањодурони кинахоњ аз хуни хеш хоки майдонро гулгун 
мекарданд. Муддати муњосира ба њаждањ рўз кашид». 

 Муњаммад Њакимхон. Мунтахаб-ут-таворих. Китоби 2. 
Тањиягар, муаллифи муќаддима ва таълиќот ва фењристњо А. Мухторов. 
Душанбе, 1985, сањ. 419-420. 

  
Санањои муњим:  

1816 – ќатли зиёда аз ду њазор нафар дар Ўротеппа аз љониби Умархон  
1842 – Хўќандро ишѓол намудани лашкари Бухоро 
1844 – ба тахти Хўќанд соњиб гаштани Худоёрхон  
1852 – ќатл шудани Мусулмонќул 

 
Савол ва супориш: 

1) Дар њудуди хонии Хўќанд кадом минтаќањо дохил мешуданд? 
2) Барои мустањкам намудани хонии Хўќанд Олимхон чї гуна 
тадбирњо андешид? 3) Дар бораи лашкаркашињои Олимхон ба мулкњои 
дигар наќл кунед. 4) Кўшишњои Умархонро барои пурќувват 
гардондани мамлакат шарњ дињед. 5) Дар бораи ишѓоли мулкњои дигар 
ва ќатлу ѓорати Умархон маълумот дињед. 6) Умархон бо кадом 
тахаллуси адабї шеър эљод мекард? 7) Дар бораи лашкаркашињои 
Муњаммадалихон ба мулкњои њамсоя наќл кунед. 8) Рафторњои 
номуносиби Муњаммадалихонро зикр кунед. 9) Давраи њукмронии 
Шералихон ва писари ў Худоёрхонро шарњ дињед. 

 
 

§ 43. БЕКЊОИ ЊИСОР ВА КЎЛОБ 
 

 Амир Њайдар (1800–1826) њангоми ба тахти Бухоро 
нишастан, ба ќароре омад, ки њокимони вилоятњоро иваз 
намояд. Бо ин маќсад ў баъзеро ба осонї аз вазифа озод кард ва 
барои иваз намудани баъзеи дигар лашкар кашид. Беки Њисор 
Аллоњбердии тоз нисбат ба аморати Бухоро сиёсати 
мустаќилона пеш мебурд. Ин вазъият барои амир Њайдар 
бањонае шуд, то ў ба Њисор лашкар кашад. Дар натиља амир 
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ѓалаба ба даст оварда, Аллоњбердии тоз ба ќатл расид. Дар 
Њисор нуфуси ќабилаи юз зиёд буд. Амир Њайдар инро ба 
инобат гирифта, бо маќсади такягоњ пайдо кардан Саидбийи 
юзро дар ин љо њоким таъйин кард. Барои тобеияти Њисорро ба 
Бухоро мустањкам кардан, амир Њайдар духтари Саидбийро ба 
никоњи худ даровард ва њокими мазкур ба рутбаи атолиќї 
сазовор гашт ва муддати тўлонї дар ин мулк њокимият ронд. Бо 
даъвати амир Њайдар Саидбий бо лашкараш соли 1825 дар пахш 
кардани шўриши хитойќипчоќњо дар Миёнкол иштирок кард. 

Баъд аз Саидбийи атолиќ писараш Сўфибийи девонбегї 
беки Њисор таъйин шуд, ки ў таѓои амир Насруллоњ буд. 
Бинобар сабаби хешу таборї ин њокими Њисор ба њуќуќњои 
бештаре соњиб мешавад. Сўфибий дар лашкаркашињои амир 
Насруллоњ ширкат кардааст, аз љумла ў бо 500 нафар лашкари 
Њисор дар лашкаркашии амир Насруллоњ дар соли 1842 ба 
Хўќанд ва ишѓоли он наќши муњим дошт. 

Њукмронии Саидбий ва писари ў Сўфибийи юз дар Њисор 
таќрибан ним аср давом кард. Баъди Суфибийи девонбегї 
писари дигари Саидбийи атолиќ Абдулкаримбийи парвоначї 
њокими Њисор шуд. Њокимият дар ин мулк меросї гашта, аз як 
насл ба насли дигар мегузашт. Шоири маъруфи Њисор Парии 
Њисорї асари худ «Зафарнома»-ро ба Абдулкаримбий бахшида, 
аз љумла гуфтааст: 

 
Нигорад ба имдоди табъи салим, 
Ба парвоначї ибни Абдулкарим. 
Шањи покгавњар, муќаддассифот, 
Зи бурљи саёдат ду хуршеди зот… 
Аморатпаноњ асту вологуњар, 
Муњаммадсаидбий атолиќ падар. 

 
Дар замони њукмронии Абдулкаримбийи парвоначї 

муносибати беки Њисор бо њокимони Кўлоб, Балљувон ва 
Дарвоз ба душманї гароид. Беки Балљувону Кўлоб – Каттабек 
ба сўйи Њисор лашкар кашида, маѓлуб мешавад ва асир афтода, 
ба ќатл мерасад. Писари ў Мизробшоњ (1849–1859) барои ќасоси 
ќатли падарро гирифтан бо шањи Дарвоз Исмоилхон иттињод 
баста, ба сўйи Њисор лашкар мекашад. Мизробшоњ Файзободро 
ишѓол намуда, ба сўйи Душанбе њаракат мекунад. Баъд аз 
ишѓоли ин шањр бо фармони Мизробшоњ ва Исмоилхон 
Душанберо оташ мезананд.  

Баъд аз Мизробшоњ бародари хурдиаш Сарабек њокими 
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Кўлобу Балљувон шуд. Њокими Њисор кўшиш кард, ки бо ў 
муносибати дўстона барќарор намоянд. Сарабек ин пешнињодро 
ќабул кард ва онњо байни худ иттињод баста, якљоя ба муќобили 
шањи Дарвоз лашкар кашиданд. Иттифоќчиён лашкари 
Дарвозро дар Обигарм маѓлуб карданд ва ин ѓалаба душмании 
байни Њисору Кўлобро аз миён бардошт. 

Њисор худро мулки мустаќил мешуморид. Барои ба итоати 
худ даровардани Њисор амир Музаффар соли 1867 ба ин љо 
лашкар кашид. Лашкари Бухоро дар назди Дењнав ѓалаба ба 
даст оварда, лашкари Њисорро дар ќалъаи он ба муњосира 
гирифтанд. Лашкари Бухоро шабохун зада, Дењнавро ишѓол 
намуд. Сарбозони амир ќатли омми дањшатангезе карда, њар 
каси ба дасташон афтодаро мекуштанд. 

Ба чанде аз сарварони Њисор ва иттифоќчиёни онњо 
муяссар гардид, ки ба мулки Ќаротегин, Дарвоз ва Кўлоб фирор 
карда, љон ба саломат баранд. Аз он љумла беки Њисор 
Абдулкаримбий додхоњ ба Кўлоб паноњ бурд. Њокими ин љо 
Сарабек бо маќсади бењтар намудани муносибати худ бо амири 
Бухоро Абдулкаримбий додхоњро бо чанд нафаре аз 
њамрикобонаш ба амир Музаффар таслим кард, ки дар натиља 
беки Њисор бо тамоми хонаводааш ба ќатл расид.  

Яќуббек ќўшбегї њокими Кўлоб ва Рањмонќул парвоначї 
њокими Њисор таъйин шуданд. Баъди шикасти лашкари амир аз 
русњо дар назди Самарќанд (соли 1868) Рањмонќул парвоначї аз 
итоати Бухоро баромад. 

Барои забти Шањрисабзу Њисор амир аз русњо имдод 
талабид. Соли 1870 бо ёрии лашкари рус ба амир Музаффар 
муяссар мешавад, ки Њисору Кўлобро ишѓол намояд. Амир дар 
Њисор панљ њазор касро ќатл кард. Барои дар зери итоати худ 
нигоњ доштани Њисор чор њазор сарбозро бо 11 адад тўп дар 
сарзамин љойгир намуд.  

Яќуббек ќўшбегї дар ин ќаламрав њоким таъйин шуд ва 
баъди як сол вафот кард. Ба љойи ў Салим дастархончї њоким 
таъйин шуд. Њукмронии ў низ дер давом накард. Салимро 
писари амир Музаффар – Абдулмуъминхон иваз кард. Вай дар 
давоми понздањ сол (1871–1886) идоракунии худсаронааш 
сарзамини Њисорро ба харобазор табдил дод. Тобистони соли 
1886 амир ўро аз њокимии Њисор озод карда, њокими Бойсун 
таъйин кард.  

Сарчашма: 
Маълумоти Е.К. Мейендорф дар бораи мулкњои Њисор ва 

Кўлоб: «Њисор дар водии шукуфон воќеъ буда, дорои заминњои 
њосилхез ва чарогоњњои сабзу хуррам буд. Таќрибан се њазор иморат 
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дошт. Њокими Њисор, ки падарарўси амир Њайдар буд, ба вазифаи 
атолиќї соњиб шуда, иттифоќчии бовафои амири Бухоро ба шумор 
мерафт. Ба Њисор шањри Дењнав, Сариљўй, Тўпаланг, Регар, Ќаротоѓ, 
Даштобод, Чокмазор ва Хўљатаман тааллуќ доштанд. Њокими 
Обигарм баъзан бар зидди њокими Њисор лашкаркашї мекард. 

Кўлоб, ки таќрибан се њазор иморат дошт, дар шарќтари Њисор, 
дар роњи аз Бадахшон ба сўйи Хўќанд воќеъ буд ва мулки мустаќил ба 
шумор мерафт».  

Мейендорф Е. К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. Москва, 
1975, сањ. 77. 

Санањои муњим:  
1825 – ширкати Саидбий дар пахш кардани шўриши хитойќипчоќњо 
дар Миёнкол  
1842 – иштироки лашкари Њисор дар ишѓоли Хўќанд  
1867 – лашкаркашии амир Музаффар ба Њисор 
1868 – аз итоати Бухоро баромадани Рањмонќул парвоначї  
1870 – Њисору Кўлобро ишѓол намудани амир Музаффар 

 
Савол ва супориш: 

1) Бањонаи ба Њисор њуљум намудани амир Њайдар аз чї иборат 
буд? 2) Натиљаи њуљуми амир Њайдар ба Њисор бо чї анљомид? 3) Бо 
кадом маќсад амир Њайдар Саидбийи юзро њокими Њисор таъйин 
намуд? 4) Дар бораи њукмронии Сўфибийи девонбегї дар Њисор 
маълумот дињед. 5) Муносибати Њисор бо њокимони Кўлоб, Балљувон 
ва Дарвоз дар замони њукмронии Абдулкаримбийи чї гуна буд? 6) Дар 
бораи лашкаркашии амир Музаффар ба Њисор чї медонед? 7) 
Муборизаи амир Музаффарро бо њокимони Њисору Кўлоб шарњ дињед. 

 
 

§ 44. ЊОКИМОНИ ЎРОТЕППА ВА ХУЉАНД 
 

 Соли 1800 аз тарафи лашкари Бухоро Ўротеппа забт шуд. 
Бародари Худоёрбий – Бобобий њокими ин мулк ва писари 
Худоёрбий Бекмуродбий њокими Хуљанд таъйин шуданд. 
Бекмуродбий ба сўйи Ўротеппа лашкар кашида, амак ва 
падарарўси худ Бобобийро ба ќатл расонид. Аз ин вазъ 
истифода намуда, хони Хўќанд Олимхон Хуљандро ишѓол кард. 
Бекмуродбий барои баргардонидани Хуљанд ба ќаламрави худ 
ба бољаи худ, амир Њайдар мурољиат намуда, аз ў ёрї талабид. 
Соли 1802 амир фурсатро ѓанимат шуморида, бо лашкари худ 
озими Ўротеппа гашт. Бекмуродбий ба пешвози вай баромад. 
Амир Њайдар Бекмуродбийро дастгир намуда, ба дасти 
писарони Бобобий супорид, ки ўро ба ќатл расониданд. Ба љойи 
ў Ирназарбий њокими Ўротеппа таъйин шуд. Барои дар итоати 
худ нигоњ доштани Ўротеппа дар ин шањр чор њазор лашкари 
Бухоро мустаќар гашт. 
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 Хони Хўќанд Олимхон соли 1805 ба сўйи Ўротеппа 
лашкар кашида, Ирназарбийи манѓитиро аз њокимият мањрум 
сохт. Дере нагузашта, Мањмудхони Хољаањрорї шањрро ишѓол 
кард ва то соли 1810 ў дар тобеияти амир Њайдар буд. Баъд 
Мањмудхон аз Бухоро рўй гардонида, бо хони Хўќанд Умархон 
њамзабон шуд. Бо вуљуди ин, хони мазкур эътимоди ўро ба даст 
наовард ва Мањмудхонро аз вазифа бартараф кард.  

 Соли 1814 Муњаммадрањими атолиќ ё худ Атолиќбек 
њокими Ўротеппа таъйин шуд. Дар замони њукмронии ў (ќалъаи) 
Љиззах, Ём ва Зомин аз нав тобеи Ўротеппа гаштанд. 
Њукмронии њокими мазкур дар Ўротеппа ва дар љойњои 
номбурда то соли 1828 давом кард. Ўро хони Хўќанд 
Муњаммадалихон (1822–1842) аз њокимияти Ўротеппа мањрум 
гардонид ва Муњаммадрањим ба Шањрисабз омада, хост мулки 
худро аз дасти хони Хўќанд баргардонад, вале наќшааш амалї 
нагашт ва ў кушта шуд. Шоњи парвоначї пеш аз њокими 
Ўротеппа таъйин шудан, Хуљандро идора мекард. Њукмрони 
номбурда дар Ўротеппа то соли 1832 њокимият кард. Ўро 
Гадойбой парвоначї иваз намуда, то соли 1839 њокимият ронд.  

Амири Бухоро Насруллоњ соли 1841 ин мулкро забт намуд 
ва Карамќул додхоњро њокими Ўротеппа таъйин кард.  

Баъд аз ѓалабаи соли 1841 аз болои Хўќанд амир 
Насруллоњ дар бозгашт ба сўйи Бухоро писари хурдии Нодира 
султон Мањмудро њокими Хуљанд ва Бердиёрро њокими 
Ўротеппа таъйин намуд.  

Соли 1842, њангоми ба сўйи Хўќанд лашкар кашидани 
амири Бухоро лашкари Ўротеппа бо сарварии њокими он 
Бердиёр њамроњи амир Насруллоњ вориди Хўќанд гашт. Баъди 
чанде Бердиёр вафот кард ва ба љойи ў амир Насруллоњ аввал 
Исобеки манѓит ва баъди як сол Исобеки юзро, ки набераи 
Худоёрбий буд, њокими Ўротеппа таъйин намуд. 

Њукмронии аввали ў аз соли 1843 то соли 1849 давом кард 
ва дар охири соли 1849 Исобек аз њокимият ронда шуда, 
Абдулѓаффорбек љойи ўро гирифт. Њукмронии вай низ дер 
напоид ва њокимияти ин мулк ба Аллоњшукурбек расид. Исобек 
бо ёрии лашкари ќипчоќ ба мулки Ўротеппа њамла оварда, 
ѓалаба кард. Аллоњшукурбек асир афтода, ба ќатл расид. 
Њукмронии дуюми Исобек дар Ўротеппа то соли 1852 давом 
кард. Дар ин сол Рустамбек ба тахти Ўротеппа соњиб гашт. 
Исобек ба назди хони Хўќанд Худоёрхон баргашт ва хон ўро 
њокими Андиљон таъйин кард. Дере нагузашта ў аз он љо ба 
пойтахти хонї даъват шуда, ба ќатл расид.  
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Њукмронии Рустамбек то соли 1858 давом кард. Дар ин 
муддат ў дар пойтахти худ корвонсарой, мадраса, њаммом, 
масљид ва дигар биноњои азим бино намуд. Рустамбек соли 1858 
баъд аз забти мулки Ўротеппа аз тарафи амир Насруллоњ ба 
ќатл расид. Аз соли ќатли ў то забти мулки Ўротеппа аз тарафи 
лашкари Русия дар соли 1866, дар ин мулк якчанд нафар 
дастнишондагони Бухорову Хўќанд, ба мисли Бозорбий, 
Баротбек, Абдулѓаффорбек ва дигарон њукм ронданд. 

Њамаи њокимони ба сари ќудрат омада њаракат кардаанд, 
ки хазинаи худро аз њисоби халќи ќашшоќшуда пур кунанд. Як 
ќисми мардум маљбур шуданд, ки ба кўњистони дурдаст ва 
вилоятњои дигар њиљрат намоянд. Бинобар ќатлу ѓорат ва ба 
мулки дигар муњољират намудани мардум, саршумори ањолии он 
зиёд намешуд. Дар нимаи аввали асри XIX дар шањри Ўротеппа 
њамагї дањ њазор одам зиндагї мекард. 

 
Сарчашма: 

Ахбори Муњаммад Њакимхон оид ба лашкаркашии хони Хўќанд 
Олимхон ба Хуљанд: «Дар он ваќт хабар расид, ки Бекмуродбек Бобо 
парвоначиро ба дараљаи шањодат расонида ва худ бар маснади њукумат 
нишаст. Амир Олимхон ин хабарро шунида, билоэњмол бо лашкари 
анбўњ мутаваљљењи Хуљанд шуд. Чун дар мавзеи Конибодом расида 
буд, ки хабари вафоти љаноби саёдатпаноњї Њакимтўра, љадди фаќир 
љамъ шуда расид. Амир Олимхон шањзодаи оламиён амир Умархонро 
гардонида фиристод ва он шоњзода дар камоли таъљил њамон шаб дар 
Хўќанд рафта, рўзи дигар саёдат ва уламо ва фуќаро љамъ шуда, ба 
њою њув наъшашонро (љасадашонро) бардошта, ба хокдонашон бурда 
супурданд. Муддати умр чилу њашт сол буд. Алќисса, аз манзили 
мазкур амир Олимхон бо сипоњи љаррор Раљаб девонбегиро амири 
лашкар сохта, пеш фармуд. Он донои соњибтадбир дар камоли таъљил 
шабгир зада, ќабл аз дамидани субњ худро ба дарвозаи Хуљанд 
расонида, макин карданд. Дарвозабони аз бозии фалак бехабар 
дарвозаи фатњ ба рўйи эшон боз кард. Эшон мунтазири он ваќт буданд, 
якбора худро ба шањр дохил карданд. Даст ба ќатлу торољ кушоданд ва 
мардуми шањри Хуљанд аз ин ѓавѓо дар њайрат афтода, ба њар сў 
медавиданд. Бекмуродбий аз ин воќеаи њоила воќиф гашта, билоэњмол 
бо сипоњи худ аз арк ба зер омада, дар миёни шањр ба љанг пайваст. 
Чунон љанге сохт, ки лашкариёни Фарѓона ангушти њайрат ба дандон 
газиданд. Баъд аз муњориботи бисёр Бекмуродбий дид, ки кор аз даст 
рафтааст, гашта ба арк дохил шуда, ба андохтани тири туфанг машѓул 
гашт. Амир Олимхон низ ба шањр даромада, аркро чун нигини 
ангуштарї дар миён гирифта, ба муњориба ва муќотила пардохт. Баъд 
аз панљ рўз Бекмуродбий бисёр ба танг омада, сулњро дар миён андохт. 
Амир Олимхон сухани ўро ќабул намуда, оштї намуданд. 
Бекмуродбий худро маъа (бо) молу амвол гирифта ва аркро холї 
гузошта, бо чандин дарду њасрат мутаваљљењи Ўротеппа гашт». 

  Муњаммад Њакимхон. Мунтахаб-ут-таворих. Китоби 2. 
Тањиягар, муаллифи муќаддима ва таълиќот ва фењристњо А. Мухторов. 
Душанбе, 1985, сањ. 409 – 410. 
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Санањои муњим:  
1800 – ишѓоли Ўротеппа аз тарафи лашкари Бухоро 
1802 – озими Ўротеппа гардидани амир Њайдар  
1805 – лашкаркашии хони Хўќанд Олимхон ба сўйи Ўротеппа 
1814 – њокими Ўротеппа таъйин шудани Муњаммадрањими атолиќ 
1841 – ишѓоли Ўротеппа аз тарафи амири Бухоро Насруллоњ 
1842 – ба сўйи Хўќанд лашкар кашидани амири Бухоро 
1849 – аз њокимият ронда шудани њокими Ўротеппа Исобек 
1858 – ќатли њокими Ўротеппа Рустамбек аз тарафи амир Насруллоњ 

 

Савол ва супориш: 
1) Мубориза байни њокимони Хуљанд ва Ўротеппаро шарњ 

дињед. 2) Оид ба лашкаркашии хони Хўќанд ба сўйи Ўротеппа чї 
медонед? 3) Дар бораи њукмронии њокими Ўротеппа Муњаммадрањими 
атолиќ маълумот дињед. 4) Лашкаркашињои амир Насруллоњро ба 
Хуљанд наќл кунед. 5) Њукмронии њокимони Ўротеппа Исобек ва 
Рустамбекро шарњу эзоњ дињед. 6) Фањмонед, ки чаро саршумори 
ањолии мулки Ўротеппа зиёд намегардид. 

 
 

§ 45. ЉАНГЊО БАЙНИ АМИРОНИ БУХОРОЮ ХОНЊОИ 
ХЎЌАНД ВА ОЌИБАТИ ХАРОБИОВАРИ ОНЊО 

 

Дар ибтидои асри ХIХ барои соњиб шудан ба шањрњои 
Тошканд, Љиззах ва баъзе дигар мулкњои хурди кўњистон амири 
Бухоро ва хони Хўќанд муборизањои хунин мебурданд. Ин 
муборизањо гоњ ба нафъи як тараф ва гоњ ба нафъи тарафи дигар 
анљом меёфт. Муборизаи ин ду давлат барои Ўротеппа зиёда аз 
ним аср давом кард. Сабаб он буд, ки ин шањр ањамияти 
муњимми стратегї дошт. Роњњои иртиботии ду давлат аз њамин 
мулк мегузаштанд. Сабаби дигари мубориза барои Ўротеппа 
омили иќтисодї дошт. Ин вилояти сернуфус барои хазина 
даромади бисёр дода метавонист. Аз ин љо миќдори зиёди ѓалла 
ба дењањои саргањи Зарафшон, Самарќанду мулкњои дигар содир 
мегардид. 

Бист соли аввали асри ХIХ мубориза барои ба даст 
даровардани Ўротеппа ва Хуљанд ба њељ тараф нафъ наовард. 
Амири Бухоро Њайдар ва хони Хўќанд Умархон маљбур шуданд, 
ки амалиёти љангиро ќатъ гардонида, байни худ «сулњи абадї» 
имзо кунанд. Онњо ба ворисони худ васият карданд, ки сулњи 
мазкурро «муќаддас ва вайроннашаванда» донанд. 

Бо њамин давраи аввали мубориза барои Хуљанду 
Ўротеппа ба охир расид. Дар ин муддат хони Хўќанд неруманд 
гардид, зеро ошўбњои халќии соли 1810 ва солњои 1821 – 1825 
аморати Бухороро заиф гардонида ва мардуми он гуруснагиро 
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аз сар мегузаронид. 
Бухоро аз пурќувват гаштани хонии Хўќанд зери хатар 

монда буд. Хони нави ба тахт нишастаи Хўќанд– 
Муњаммадалихон (1822–1842) аз мушкилињои дар аморати 
Бухоро рўйдода хост ба манфиати худ истифода намояд. Ў ва 
амири Бухоро Насруллоњ (1826–1860) «сулњи абадї»-ро вайрон 
намуда, муборизаро барои Хуљанду Ўротеппа ва дигар мулкњо 
аз нав сар карданд. Ин мубориза дар ибтидо ба Бухоро натиљаи 
дилхоњ надод. Нокомињои њарбї њар ду тарафро водор намуд, ки 
сулњи навро имзо кунанд. Ин созишнома аз соли 1830 то соли 
1840 нисбатан риоя мешуд. Дар ин солњо Хуљанд ва Ўротеппа 
зери тобеияти хони Хўќанд буданд.  

Аз соли 1840 давраи дуюми мубориза барои ин ду шањр 
оѓоз шуд, ки дар он амири Бухоро пирўз гардид. Амир 
Насруллоњ талош кард, ки хонии Хўќандро зери тасарруфи худ 
дароварад. Барои иљрои ин маќсад сабабе бояд меёфт, ки дар 
натиља фосиќї ва ишратпарастии Муњаммадалихон бањонаи 
љанг шуд. Соли 1841 амир лашкар кашида, то наздикии 
Конибодом расид. Хони Хўќанд неруи муќовимат надошт. Ў ба 
назди амир сафирони худро равон карда, ваъда кард, ки яксола 
хирољи мулки худро ба ў медињад, инчунин, шањрњои Хуљанду 
Тошканд ба итоати Бухоро мегузаранд ва амир Насруллоњ бо ин 
ќаноатманд мешавад. Ў дар Хуљанд султон Мањмудро њоким 
гузошта, ба Бухоро бармегардад. Дере нагузашта, бо 
миёнаравии модараш Нодира ба Муњаммадалихон муяссар 
гашт, ки бо бародараш султон Мањмуд забон як карда, 
Хуљандро аз нав ба итоати худ дарорад. 

Соли 1842 Насруллоњ бо лашкари якљояи Ўротеппа бо 
сардории њокими ў Бердиёр, лашкари Мастчоњ бо сардории беки 
он Ботурхоља, лашкари Њисор бо сардории Сўфибийи 
девонбегї, лашкари Самарќанд бо сардории Иброњимбийи 
манѓит, лашкари Ургут бо сардории Одил додхоњ ба сўйи 
Хўќанд њамла оварда, онро ишѓол мекунад. 

Амир Насруллоњ барои идора кардани хонии Хўќанд 
шахси боэътимоди худро таъйин намуда, ба Бухоро 
бармегардад. Дар ин љо ў беки Мастчоњ Ботурхољаро низ ќатл 
кард. 

Берањмињои сарбозони Бухоро ва сарлашкарони онњо дар 
Њўќанд боиси шўриши бузурге шуд, ки дар натиља њокими 
амири Бухоро дар ин мулк сарнагун гардид. Баъди воќеањои 
пурошўби соли 1842 Исфара, Конибодом ва Хуљанд зери 
тасарруфи хонии Хўќанд ва Ўротеппа зери њокимияти Бухоро 
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монданд.  
Аз воќеањои рўйдода маълум мешавад, ки низоъњои 

байнињамдигарии хонњо таќдири мардуми зери дасти онњоро њал 
мекард. Сабаби љангњои байнињамдигарии онњо дар он буд, ки 
амиру хонњо мехостанд ќаламрави худро васеътар ва 
хазинаашонро ѓанитар гардонанд. 

Хулоса, дар нимаи аввали асри XIX муборизаи хунини 
аморати Бухоро бо хонии Хўќанд барои соњиб шудан ба 
ноњияњои шимолии Тољикистони имрўза шиддат ёфта буд. Танњо 
барои ба даст даровардани Ўротеппа онњо зиёда аз чињил 
маротиба ба ин шањр лашкар кашиданд. Дар ин муддат сї 
маротиба њоким иваз шуд.  

Дар байни аморати Бухоро ва Шањрисабз низ муттасил 
љанг ва муборизањо ба амал меомаданд. Соли 1856, пас аз 32 бор 
њуљум овардан, ба амир Насруллоњ муяссар шуд, ки 
Шањрисабзро ба худ тобеъ намояд, вале ин ѓалабаи муваќќатї 
буд. 

Хонњои Хева зуд-зуд ба њудуди Бухоро њамла карда, ба 
талаву торољ даст мезаданд. Амир Насруллоњ тамоми лашкари 
аморати Бухороро фароњам оварда, соли 1834 ба сўйи Хева 
лашкар кашид. Њарчанд ин мулкро тобеи худ нагардонида 
бошад њам, ба амир муяссар мешавад, ки ќаламрави худро 
якчанд муддат аз њуљуми Хева амон нигањ дорад. 

Оќибатњои харобиовари љангњои амирони Бухоро ва 
хонњои Хўќанд. Аз љангњое, ки дар њар як-якуним сол барои 
ишѓоли Хуљанд, Ўротеппа, Љиззах ва Шањрисабз ба вуќўъ 
меомаданд ин шањрњо ва атрофи онњоро ба харобазор табдил 
медоданд. Хони Хўќанд Олимхон дар яке аз лашкаркашињояш 
ба сарбозонаш амр намуд, ки шањри Ўротеппаро торољ кунанд. 
Дар натиља мувофиќи маълумоти шоњиди воќеа дар шањр «ба 
љуз хоку санг њар он чї ки ин вилояти пурбаракат дошт, 
рабуданд». Ањолии боќимондаи Ўротеппа, марду зан пойи луч 
ва тани нимбарањна, нолаву фиѓонкунон, мисли гадоён ба назди 
сарбозони хон омада, њоли табоњи худро баён мекарданд ва 
хўроку пўшок металабиданд. Шоира Дилшоди Барно дар 
хотирањои худ навишааст, ки ишѓолгарон аввал дењањоро ѓорат 
карданд, боѓњо, пулњо ва иморатњои беруни шањрро оташ 
заданд. Баъди ба шањр даромадан, сарбозон, навкарон ва 
муќаррабони хони Хўќанд хона ба хона гашта, моли мардумро 
талаву торољ, фосиќї ва беномусї мекарданд. Дар њар љо дорњо 
сохта, аз субњ то ба шом одамонро ба дор мезаданд. Дењањо 
тамоман валангор гардида, киштзорњо поймол ва сўзонда 
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шуданд.  
Љангњои бардавом љойњои дигарро низ хароб карда буд. 

Масалан, ишѓоли ќалъаи Шањрисабз ба лашкари Бухоро 
муяссар нагардид, сарбозони амири Бухоро дењањои атрофи 
онро ѓорат ва хароб менамуданд. Њар сол бањорон амир 
Насруллоњ барои нобуд кардани киштзорњои ѓалла дастањои 
савораи худро ба Шањрисабз равон мекард. Дар натиљаи 
харобкории онњо гуруснагї сар мезад, нархи ѓалла ва дигар 
хўрокворињо бенињоят баланд мешуд ва мардуми зиёде ба 
њалокат мерасид. 

Таљовузгарон ањолиро на танњо ѓорат мекарданд, балки 
асир карда, ба љойњои дигар мебурданд ва мисли ѓулом кор 
мефармуданд. Тавре ки ќаблан зикр шуд, соли 1816 хони Хўќанд 
Умархон, баъд аз ишѓоли Ўротеппа зиёда аз ду њазор одамро ба 
ќатл расонида, сездањ њазори дигарро асир карда, ба даштњои 
беоби мулки худ бурд. Дар натиљаи љангњои пайдарпай ањолии 
шањрњо ва миќдори заминњои корам кам мешуданд.  

 
Сарчашма: 

Маълумоти Ањмади Дониш дар бораи амир Умархон: «Азбаски 
дар табъаш фисќу фасод муставлї буда, дар муддати андак њам хеле 
доди айшу комронї дода, аз бари баќияи умр захира андўхта, дар 
авќоти шабурўзї бе майу мутриб зист накарда, мудом масту бењуш 
буда, то ки дар айёми њукумати худ аз муњосараи Бухоро ва омадани 
амир Насруллоњ – бародари ў аз Самарќанд бехабар буда. Ва овози 
тири туфанг, ки аз беруни шањр меомад, муќаррабони ў мегуфтанд: 
«Мерганњои хосса ба беруни шањр машќи тири туфанг доранд ва 
нишона меандозанд, шумо дилљамъ бошед. То соате ки асокири амир 
Насруллоњ Бухороро фатњ карда, ба дарвозаи арк омада, ду дарвозаи 
аркро бишкастанд. Амир њам дар он њол дар самои чангу чаѓона ва 
дафу дойра иштиѓол дошта, он гоњ яке аз фуњуди уламо ба ў восита 
шуда, занвор дар фаранљї андохта, аз арки Бухоро (бароварда) ихрољ 
карданд, то рафт, он љо ки рафт». 

Ањмади Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати 
хонадони манѓития. Душанбе, 2010, сањ. 32 – 33.  

 
Санањои муњим:  

1834 – ба сўйи Хева лашкар кашидани амир Насруллоњ 
1842 – ишѓоли Хўќанд аз љониби амир Насруллоњ  
1856 – Шањрисабзро ба худ тобеъ намудани амир Насруллоњ 

 
Савол ва супориш: 

1) Сабаби љангњои амирони Бухоро бо хонњои Хўќанд аз чї 
иборат буд? 2) Давраи аввали муборизаи амири Бухоро Њайдар ва хони 
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Хўќанд Умархон барои Хуљанду Ўротеппа бо кадом натиља анљом ёфт? 
3) Мубориза барои Хуљанду Ўротеппа ва мулкњои дигар байни 
њокимони Бухоро ва Хўќанд кай аз нав оѓоз ёфт? 4) Дар бораи 
лашкаркашии амир Насруллоњ ба хонии Хўќанд маълумот дињед. 5) 
Сабаби љангњои байнињамдигарии амиру хонњоро шарњу эзоњ дињед. 6) 
Дар бораи њамлаи хонњои Хева ба њудуди Бухоро наќл кунед. 7) Оид ба 
харобињои љангњои амирон ва хонњо чї медонед? 8) Оќибати ин љангњо 
ба Ўротеппа ва Шањрисабз чї гуна таъсир расонид?  

 
 

§ 46. СОХТИ МАЪМУРИИ АМОРАТИ БУХОРО 
 

Њукмронии сулолаи Манѓитиён дар Бухоро меросї буда, 
бо њељ гуна ќонун мањдуд карда намешуд. Амирон соњибихтиёр 
давлатро идора мекарданд. Ќонуни ягонае, ки њукмронии 
онњоро нисбатан мањдуд мегардонд, шариати ислом ва баъзе 
расму оини анъанавии ниёгон буд.  

Баъди амир ќўшбегї дар маќоми дуюми аморати Бухоро 
буд. Вай аз тарафи амир таъйин шуда, танњо ба ў итоат мекард. 
Тамоми корњои маъмурї ва хољагї дар ихтиёри ќўшбегї буд.  

Ќўшбегї вазифаи сарвазириро адо намуда, ба ў дигар 
мансабдорон итоат мекарданд. Онњое, ки дар њудуди њокимњои 
вилоят вазифаи девонбегиро иљро мекарданд, ба ќўшбегии поён 
тобеъ буданд. 

Яке аз мансабњои дарборї иноќи калон ном дошт. Шахси 
ба ин рутба расида дар њузури амир фармонњоро ќироат мекард 
ё тартиб медод. Мутасаддии амалиёти љосусї дар ихтиёри 
кўкалтош буд. 

Корњои дигар ба зиммаи мансабдорони дараљаашон поён 
гузошта мешуд. Амалдорони амирї ба ду гурўњ таќсим 
мешуданд: табаќаи аъёну ашрофи ѓайрирўњонї ва ањли уламо. 
Амалдорон ва сипоњиён ба гурўњи аввал, фаќењ, муллоњо, 
мударрисон, њуќуќшиносон, шайхулислом, ќозї, муфтї, раис ва 
дигарон ба гурўњи дуюм, яъне ба ањли уламо дохил мешуданд. 
Вале атолиќ, шайхулислом ва баъзе мансабњои дигар дар асрњои 
XVI – XVIII, ки маќоми баланд ба њисоб мерафтанд, дар замони 
њукмронии сулолаи Манѓитиён ба мансабњои ифтихорї табдил 
ёфтанд. 

Аморати Бухоро ба вилоятњо ва туманњо таќсим мешуд. 
Њар кадоми онњоро наздикони амир, писарони ў ва 
хешовандонаш идора мекарданд. Сардорони ин мулкњоро дар 
Њисор ва Кўлоб бек ё њоким, дар Ќаротегин ва Дарвоз – шањ (ё 
шоњ), дар Ўротеппа ва Хуљанд њоким, дар Масчоњу Фалѓар мир 
ном мебурданд. Бекигарињо ба амлокдорї таќсим мешуданд, ки 
амлокдор онро идора мекард. Дар баъзе вилоятњои кўњистон 
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(Њисор, Ќаротегин, Кўлоб ва ѓайра) амлокдорї ба мири њазора 
људо мешуд, ки аз якчанд дења иборат буд. Дењаро арбоб ё амин 
идора мекард. 

 Дар Ќаротегин ва Бадахшон ба ѓайр аз шоњ, миру 
арбобњо дар идораи маъмурї мавќеи муњимро ишѓол 
менамуданд.  

 Муњофизати шабонаи шањрњо, кушодан ва бастани 
дарвозањои Бухоро дар ихтиёри миршаб буд. Дар Хўќанд ва 
Ўротеппа онњоро ќўрбошї меномиданд. Миршаб ва ќўрбошї ба 
оромию осудагии шањр назорат мебурданд.  

 Ба воситаи мансабдорони номбурда хону амир, беку 
њокимон мулки худро идора мекарданд, хирољу андоз љамъ 
меоварданд. Амалдорони амирї аз тарафи давлат маош 
мегирифтанд. Онњо аз њисоби мардум, аксар аз њисоби дењќонон 
ва косибон зиндагї карда, бори вазнини дўши мардуми 
мењнатиро дучанд мегардониданд. 

 Воњиди маъмурї дар болооби Зарафшон–Мастчоњ, 
Фалѓар ва Фон, сада ё дања буд, ки ба амир ва арбоб тобеъ 
буданд. Њар як сада ќозї, муфтї ва раис дошт. 

Дар Хўќанд хонњо аз ќабилаи минг, мисли сулолаи 
хонадони Манѓитияи Бухоро, њукмрони мутлаќ буданд. 
Њокимияти хонро њељ гуна ќонун мањдуд намекард. Дар ин љо 
баъди хон мингбошї дар маќоми дуюм буд. Дар хонии Хўќанд 
бекњо ё њокимони вилоятњо, сарзакотчї ва ќозикалон нуфузи 
калонро соњиб буданд. Дар ин хонигарї чун аморати Бухоро 
мансабњои хољакалон, мири асад, наќиб, саркор, девонбегї, 
амлокдор, кадхудо, арбоб (дар дењањо) мављуд буданд. 

 Аз ањли уламо ќозикалони Бухоро дар љойи аввал ќарор 
мегирифт. Ў аз тарафи амир таъйин мегардид ва ба ў њамаи 
ќозиёни аморати Бухоро итоат мекарданд. Шахсони ба њукми 
ќозї норозибуда мебоист ба ќозикалони Бухоро шикоят кунанд, 
вале ин навъ мавридњо нињоят кам мешуд. Њукми ќозикалонро 
танњо амири Бухоро њуќуќи бекор кардан дошт.  

 Ќозикалон ва ќозињо дар мањкама, биноњои махсус, ки 
ќозихона ном дошт, нишаста корафтодагон ва гунањкоронро 
ќабул мекарданд. Ќозињо мирзоён, пешхизматон ва дигар 
мардуми хизматгорро дар ихтиёри худ доштанд. Ваќфнома, 
ваколатнома, таќсими мерос ва дигар асноди расмї дар њузури 
ќозї тартиб ёфта, бо муњри ў тасдиќ мешуданд.  

 Ќозиёни вилоятњои Ќаротегин ва Дарвоз аз тарафи 
њокимони он љо таъйин мегардиданд. Њаќќултарака (моли 
меросї) ва никоњона аз рўйи одати мардуми ин љойњо, ба њоким 
мерасид. Дар љойњои дигар ин навъи даромадњо ба манфиати 
ќозї ва ќозихона мегузашт.  

 Лашкар ва аслиња. Лашкари аморати Бухоро асосан аз 
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саворанизом иборат буд. Онњоро навкар меномиданд. Навкарон 
барои хизмати худ аз навъњои гуногуни андози давлатї озод 
буданд. Барои хизмати сарбозї њар кадоми онњо њарсола 
ѓалладона (гандум, љуворї), сарулибос ва миќдори ночизи маош 
мегирифтанд. Дар ваќти эълони љанг навкар вазифадор буд, ки 
бо силоњ ва аспи худ ба назди њокими вилоят њозир шавад. Агар 
аспи навкар њангоми амалиёти љангї њалок шавад, ба ў аз 
њисоби давлат аспи дигар медоданд. Њамчунин, хўроки 
лашкарро аз аќиби ќўшун бо уштурњо бор карда мебурданд. 

Лашкари амир аз тарафи дањбошї ва юзбошињо роњбарї 
мешуд. Сарварони лашкар аз давлат ба сифати танхоњ замин 
мегирифтанд.  

Силоњи навкарон асосан найза ва шамшер буд. Як ќисми 
ночизи онњо камонњои пилтагї доштанд. Дар ибтидои асри XIX 
як ќисми сарбозон њатто бо камонѓўлак мусаллањ буда, сипари 
оњанї ё чармї дар даст доштанд. 

Дар ваќти амалиёти љангї барои муњосира намудани 
истењкомњо, сохтмони пулњо ва дигар корњо ба њайати лашкар аз 
њисоби дењќонон ва косибон ќарачирикњо даъват мешуданд. 
Онњо бо аспони худ ба љанг мерафтанд. Азбаски силоњ 
намерасид, ќарачирикњо каланду бел мегирифтанд. 

Лашкари амир бо тўпњои мисї низ мусаллањ буд. Тўпњоро 
ба ароба бор карда, мебурданд. Аз њар тўп дар як рўз аз 5 то 6 
тир меандохтанд. 

Дар ибтидои асри XIX аморати Бухоро дорои 3600 навкар 
буд. Як ќисми онњо муќими шањри Бухоро, ќисми дигараш дар 
вилоятњо истиќомат мекарданд. Онњо дар ваќти љанг бо 
фармони амир фавран љамъ меомаданд.  

Соли 1837 амир Насруллоњ лашкари пиёдагарди доимї ва 
баталиёни тўпчиёнро ташкил кард. Онњоро сарбоз меномиданд. 
Сарбозњо дар давраи љанг сарулибоси махсус, камзўли сурх, 
шалвори сафед ва телпак мепўшиданд. Миќдори сарбозон 2000 
нафар буд. Муњлати хизмати сарбозї маълум набуд. Дар 
миёнањои сари XIX миќдори тўпњои лашкари Бухоро ба 80 адад 
мерасид. 

Бо ин ќувва ва неруи сарбозон ба амир Насруллоњ муяссар 
шуд, ки давлати нисбатан мутамарказ ташкил намуда, бар 
мулкњои дигар ѓалаба ба даст оварад.  

Ќуввањои њарбии хонии Хўќанд дар нимаи аввали асри 
XIX аз аморати Бухоро кам фарќ мекард. Лашкари савораи хон 
доимї набуд. Онњо дар ваќти љанг љамъ меомаданд. Саворањои 
низомии муайян ва силоњи якхела надоштанд. Аз хазина њар 
кадом сарбоз орду биринљ ва дар як сол ду љома мегирифт. Ба 
ивази маош ба сарбозон ва сардорони онњо баъзан инъомњо 
медоданд. Сарбозони савора аз хон асп ва баъзан замини кишт 
мегирифтанд. Силоњи лашкари Хўќанд аз силоњи лашкари 
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Бухоро бењтар набуд. Танњо як ќисми ками сарбозон бо камони 
пилтагї мусаллањ буданд. Лашкари хон дорои 100 адад тўп буд. 

Ќисми ташкилии ќувваи њарбии хони Хўќанд дар нимаи 
аввали асри XIX аз ќувваи низомии аморати Бухоро кам фарќ 
мекард, вале назар ба лашкари Бухоро заифтар буд. Бинобар ин, 
ба амирони Бухоро муяссар мегашт, ки дар љангњои бо хони 
Хўќанд суратгирифта борњо пирўз гашта, чандин маротиба 
маркази хонигарї – шањри Хўќандро ишѓол намоянд. 

 
Сарчашма: 

Маълумоти Н. Хаников дар бораи баъзе вазифањои амир ва 
шањрдор дар аморати Бухоро: «Сардори давлат амир аст. Њукми њаёту 
мамоти ањолии шањру дењоти мамлакат дар ихтиёри ўст ва амалиёти 
ўро дар ин боб танњо ќонунњои исломї, ки аз рўйи Ќуръон амал 
мекунанд, мањдуд мегардонд. Амир дар шањрњои аз Бухоро дур воќеъ 
буда шањрдор (раиси шањр) таъйин мекард ва тамоми њуќуќњои худро, 
ба љуз аз њуќуќи њаёт ва марг, ба ихтиёри ў медод. Ба љо овардани 
њукми ќатл танњо бо иљозати амир амалї мегашт.  

Шањрдорон аз тамоми њодисоти дар мањалњо рўй дода бояд 
амирро огоњ менамуданд. Њар њафта рўзњои љумъа, баъди адои намози 
љумъа, онњо ахбори худро ба амир пешнињод мекарданд. Агар дар 
итоати шањрдор шањрњои хурди дигар бошанд, он гоњ сардорони онњо 
маълумоти заруриро ба шањрдори асосї пешкаш менамуданд ва ў 
онњоро ба амир мерасонд.  

Њангоми лашкаркашии амир барои љамъ намудани љангиён, 
шањрдорон фармони амирро гирифта, дар бозорњои шањр эълон 
мекарданд. Ашхосе, ки барои ин кор дар Бухоро ва мањалњои дигар 
ќаблан номнавис шуда буданд, дар ваќти муайяншуда ба љойи лозимї 
љамъ меомаданд. Бо аслиња ва аспњо таъмин намудани ашхоси 
љамъшуда ба уњдаи шањрдорон вогузор буд. 

Љамъоварии хирољро низ шањрдорон иљро мекарданд. 
Љамъоварии навъњои дигари андоз аз љониби ашхоси масъули дигар 
иљро мешуд». 

Н. Ханыков. Описание Бухарского ханства. Санкт-Петербург, 
1843, сањ. 179 – 181. 

Савол ва супоришњо: 
1) Сохтори маъмурии аморати Бухоро чї гуна буд? 2) Ќўшбегї 

дар аморати Бухоро кадом вазифањоро иљро мекард? 3) Амалдорони 
амирї ба чанд гурўњ таќсим мешуданд? 4) Ба гурўњи аввали 
амалдорони амирї кињо дохил буданд? 5) Аморати Бухоро аз љињати 
маъмурї ба кадом ќисматњо људо мешуд? 6) Сардорони мулкњои 
аморати Бухороро чї ном мебурданд? 7) Бекигарињоро кї идора 
мекард? 8) Идораи дења ба дўши кї вогузор буд? 9) Вазифаи миршаб аз 
чї иборат буд? 10) Дар бораи сохтори маъмури хонии Хўќанд 
маълумот дињед. 11) Вазифањои ќозикалони Бухороро шарњ дињед. 12) 
Ба уњдаи ќозињо кадом вазифањо вогузор буданд? 13) Лашкари савора 
дар аморати Бухоро чї ном дошт? 14) Навкар кадом вазифањоро иљро 
мекард? 15) Лашкари амир аз тарафи кињо идора мешуд? 16) Сарбозњо 
кињо буданд? 17) Дар бораи ќуввањои њарбии хонии Хўќанд дар нимаи 
аввали асри XIX маълумот дињед. 
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МАВЗЎИ XV 
ВАЗЪИ ИЉТИМОЇ ВА ИЌТИСОДЇ ДАР НИМАИ  

АВВАЛИ АСРИ XIX 
 

§ 47. ЉОЙГИРШАВИИ АЊОЛЇ ДАР АМОРАТИ БУХОРО ВА 
ХЎЌАНД. ЊАЁТИ КИШОВАРЗЇ 

 
Дар нимаи аввали асри XIX дар ќаламрави аморати 

Бухоро ва Хўќанд тољикон дастаљамъона зиндагї мекарданд. 
Дар аморати Бухоро тољикон асосан дар шањрњои Бухоро, 

Самарќанд, Њисор, болооби Зарафшон, дар њавзаи Ќашќадарё, 
Сурхондарё, ноњияњои кўњистони Шеробод, Дењнав, Бойсун, 
Сариљўй, дар шохаи љанубии ќаторкўњњои Њисор (водии 
Шерхондарё, Ќаратоѓдарё, Хонаќоњдарё, Лучоб, Варзоб, 
Симиганљ, болооби Кофарнињон), водии Файзобод, Кўлоб, 
Рашту Дарвоз ва Помир истиќомат доштанд. Тољикон нисфи 
зиёди ањолии Шањрисабз, Китоб ва Чирчиќро ташкил медоданд. 
Дар хонии Хўќанд тољикон дар тамоми ноњияњои он буданд, 
аммо онњо асосан дар шањрњои Хуљанд, Шањрихон, Марѓелон, 
Намангон, Истаравшан, Конибодом, Исфара, Ашт, Сух, 
Риштон, Чуст, Ќувва, Косон ва дигар минтаќањои водии 
Фарѓона дастаљамъона њаёт ба сар мебурданд. Дар дарбори 
хонии Хўќанд тољикон вазифањои масъул ва аввалиндараљаро 
ишѓол мекарданд. 

 

 
Мусаввараи ду тољики шањрнишин 

 
Ањолии ноњияњои кўњистони аморати Бухоро ва хонии 

Хўќандро тољикон дар бар мегирифтанд. Низоъњои дохилї ва 
љангњои феодалї, ки дар нимаи аввали асри XIX фазои 
нобасомонеро ба вуљуд оварда буд, бисёре аз хонаводањои 



 

257 

тољиконро маљбур сохт то аз сарзаминњои муќимии худ кўч 
баста, ба мањалњои амнтаре раванд. Ин раванд боис шуд, то дар 
њудуди Фарѓона ва дигар водињо дењањое бо номњои Мастчої, 
Ќаротегинї, Дањбедї ва ѓайра пайдо шаванд. То ба имрўз дар 
Самарќанд мањаллањое бо номњои Ховасї, Зоминї, Хуљандї 
мављуданд. 

Мањалњои аморати Бухоро аз љињати љойгиршавии ањолї 
яксон набуданд; водии Зарафшон (Миёнколот) ва Ќашќадарё 
сернуфус ва вилоятњои Бухорои Шарќї нисбатан камнуфус 
буданд. Албатта, дар ин ќисмати аморат водињое њам буданд, ки 
ањолии хеле зиёд доштанд. 

Солњои 1830–1840 дар аморати Бухоро таќрибан ду 
миллион, дар шањри Бухоро дар чањоряки аввали асри XIX 70 
њазор, дар Самарќанд 30 њазор, дар шањри Хуљанд 17 њазор ва 
дар Истаравшан 12 њазор ањолї зиндагї мекард. Дар вилояти 
Хуљанд ањолї таќрибан 74900 нафарро дар бар мегирифт. Аз ин 
миќдор рўњониён њудуди 600 нафар (0.8 дарсад), тољирон ва 
косибон 2636 (тахминан 3.5 фоиз) ва кишоварзон 71664 нафар 
буданд.  

Дар пойтахти аморат–шањри Бухоро, бештар сеяки 
тамоми ањолии шањрнишини аморат истиќомат менамуд. 
Ањолии асосии ин шањр тољикон буданд. Ба њисоби соли 1820 
онњо ба миќдори аз чор се њиссаи теъдоди умумии ањолии 
пойтахти аморатро ташкил мекарданд.  

Дар њудуди аморати Бухоро ва хонии Хўќанд ба ѓайр аз 
тољикон ўзбекњо, туркманњо ва яњудиён низ зиндагї мекарданд. 
Умуман, дар шањрњо фаќат дањяки ањолї, њатто аз ин њам камтар 
зиндагонї доштанд, ки ин теъдодро асосан тољикон ташкил 
мекарданд. Ањолии дењот назар ба шањр чандин баробар зиёдтар 
буд. 

Кишоварзї. Асоси иќтисоди аморати Бухоро ва хонии 
Хўќандро кишоварзї ва чорводорї ташкил медод. Мисли дигар 
мамлакатњои Шарќ кишоварзї ба воситаи усули зироати обии 
ба шароити хоку иќлими ноњияњои гуногун мувофиќ рушд 
мекард. 

Дар Осиёи Миёна тарзњои нињоят оќилонаи истењсолоти 
кишоварзї ва муносибати обу замин ба вуљуд омада, дар амал 
љорї гардида буданд. Дењќонон мењнати хеле зиёд сарф намуда, 
заминро барои зироат омода месохтанд. Барои ин кор мардуми 
кўњистон заминњои корами худро њамасола аз санг тоза 
мекарданд. 

Дењќонони безамин ё камзамини кўњистон барои ба кишт 
омода сохтани замини санглох маљбур буданд, ки хокро аз дигар 
љой бо њар васила кашонда биёранд. Аз ин замин танњо як 
навбат њосил мегирифтанд, чунки барфу борон хоки кашонидаи 
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онњоро шуста мебурд. Соли дуюм дењќон маљбур мешуд, ки боз 
аз нав хок кашонад.  

Боѓдорї њам шуѓли осон набуд. Масалан, ба анор дар як 
сол аз 6 то 10 бор об додан лозим меомад. Тирамоњ бо 
машаќќати зиёд дарахти анору анљир ва токи ангурро зери хок 
намуда, аввали бањор онњоро аз хок берун меоварданд. Бо 
мењнати сахт дењќон биёбонњо ва санглохњоро ба киштзор 
табдил медод.  

Шудгори замин дар вилояти Кўлоб дар моњи март, дар 
болооби Рашт ва водињои баландкўњи шохобњои Сурхоб дар 
моњи апрел ва май шурўъ мешуд, ки дар моњи июл–август њосили 
гандумро љамъоварї менамуданд. Олоти мењнат хеле сода буд. 
Бо сипор шудгор ва сипас бо мола ва сихмол замини 
шудгоршударо њамвор мекарданд. Каланд њамчун муњимтарин 
ва муносибтарини олоти мењнат васеъ истифода мегардид. Бо 
дос дарав мекарданд. Барои бод кардани гандум панљшоха ва 
бели чўбиро ба кор мебурданд. Дар боѓдорї досткалла ва 
каљкорд истифода мешуд. Дар кўњистон чигина ва дар 
њамворињо хелњои гуногуни аробаи дучарха вазифаи наќлиётро 
иљро мекард. Барои пурзўр ва њосилхез кардани замин ва 
киштзор пору, хоки теппа ва кулўхи девори иморатњои куњнаро 
хока карда мепошиданд.  

Сохт ва таркиби майдонњои кишти заминњои обии байни 
ноњияњои људогона фарќи калон доштанд. Чунончи, дар ноњияи 
Хуљанд 60 дарсади заминро киштзори ѓалла (аз он нисфаш 
гандум, баъд љуворї ва шолї, камтар љав ва арзан) ташкил 
медод. Таќрибан 14 дарсади майдон аз боѓу токзор иборат буд. 
Пахтаи мањаллї (ѓўза) 11,5 дарсад, юнучќа 6,4 дарсад, обчакорї 
4,5 дарсади майдонро ишѓол менамуд. Дар мањалњои ба шањр 
наздик бештар боѓдорї ва обчакорї равнаќ меёфт. Дар боѓњо 
ангур, себ, нок, анор, олу, зардолу, бодом, анљир, тут ва ѓайра 
парвариш мешуданд, ки бо наъњои олии худ шуњрат пайдо карда 
буданд. Дар баъзе ноњияњое, ки об фаровон буд, мавќеи асосиро 
зироатњои саноатї ишѓол менамуданд, ки муњимтарини онњо 
пахта, тамоку, заѓир ва рустанињои рангдињанда буданд, вале 
олоти кишоварзї ба дараљаи ибтидої буд. Истифодаи обу замин 
низ бо усулњои аќибмонда сурат мегирифт. Бинобар ин ба 
зањмати хеле зиёд ва мањорати дењќонон нигоњ накарда, самараи 
кишоварзї хеле ночиз буд. 

Дар нимаи аввали асри XIX миќдори њосили гандум ва љав 
дар вилоятњои Ѓузор, Ширбадан, Бойсун ва Њисор 500 њазор 
батман буд. Дар ин замон дар вилояти Њисор њосили хуби шолї 
ба даст меоварданд. Дар вилояти Рашт (Ќаротегин) шолї ва 
пахта кишт намешуд ва дар Дарвоз бошад, ба сабаби кам будани 
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заминњои обї мардум бо гандуми мањаллї таъмин намегардид. 
Бинобар ин аз Кўлоб ва Рашт, ки њосили фаровони гандум ба 
даст меоварданд, ба Дарвоз гандум мекашонданд. Дар навбати 
худ иќлими гарми Дарвоз боиси кишти ѓуза мегардид, ки 
њамсояњои атрофро бо пахта таъмин мекард.  

Шароити кишоварзї дар ноњияњои Помири Ѓарбї ва 
умуман Бадахшон бисёр мушкил буд. Дар ин љо аксари 
заминњои киштбоб дар нишебии кўњњо ќарор доштанд, ки 
замини онњо санглох буда, бо сипор љуфт кардани он мушкилии 
зиёдеро ба бор меовард. Ба ин сабаб аксари замињоро бо каланд 
шудгор мекарданд. 

Ба чорводорї таќрибан дар тамоми вилоятњо машѓул 
буданд. Сарчашмањои ин замон аз рушди чорводорї, 
ќароќулпарварї бахусус, дар миёни чорводорони ќирѓиз ва 
ўзбекони сокин дар Рашт, Кўлоб ва Бухоро хабар медињанд. Дар 
аморати Бухоро ва хонии Хўќанд асосан асп, хар, гов, гўсфанд, 
буз ва шутур парвариш мекарданд. Њар як хонавода якчанд 
чорво дошт, ки он аксаран аз гову барзагов ва бузу гўсфанд 
иборат буд. Дар Помир ва дигар ноњияњои кўњистон чорводорї 
соњаи асосї ба њисоб мерафт. Чорво мардумро бо хўрок ва 
пўшок таъмин мекард.Чорводорони тоифањои нимкўчї ва 
алалхусус, кўчї хусусияти дигар доштанд. Рамањо ва њамроњи 
онњо ањолї ё худ ќисми он аз як чарогоњ ба чарогоњи дигар 
мегузаштанд. Давраи дар чарогоњ нигоњ доштани чорво хеле 
мушкил ва тўлонї буд. 

Ањолии шањрњо дар баробари касбу њунар ва тиљорат ба 
боѓдорї, ангурпарварї ва умуман, кишоварзї низ машѓул 
мешуданд. Масалан, ќисми зиёди ањолии шањри Ўротеппа 
соњиби боѓњои ангур буданд. Ё худ машѓулияти асосии мардуми 
Самарќанд боѓдорї, истењсоли абрешим ва пахта буд. 

 
Сарчашма: 

Олим ва шоири олмонї Ж.Перти дар бораи мањалли сукунати 
тољикон менависад: «Форсњо ва ё тољикон (чи хеле ки онњо худро 
чунин ном мебаранд) дар Осиё мардуми аз њама маъмуланд. Онњо дар 
пањнкўњњои Эрон то дарёи Њинд љойгузин шудаанд; онњоро њатто дар 
Тўрон ва ќисмати ѓарбии болои Осиё вомехўранд. Онњо дењотеро дар 
Русия ва Сибир асос гузоштаанд». 

Наќли ќавл аз Н.В.Ханыков. Записки по этнографиии Персии. 
Москва, 1977, сањ.27. 

Н.В. Хаников (1819–1878) донишманди бузург, сайёњу 
љуѓрофидони маруф ва шарќшиноси шинохтаи асри XIX-и Русия дар 
бораи хислатњои тољикон менависад: «Тољикон мардуми оромтабиат 
буда, ба њокиме, ки дар сари давлат аст, итоат мекунанд. Онњо ѓайр аз 
кишоварзї ба баъзе навъњои тиљорат ва истењсоли молњое, ки барои 
афѓонњо ќобили раѓбат нест, машѓул мешаванд. Умуман, онњо нармхў 
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буда, мардуми одї ва мењнатдўстанд. Гарчанд онњо бо афѓонњо монанд 
њастанд, ногуфта наметавонам, ки дар раванди омезиш аз онњо танњо 
сифатњои некашонро пазируфтаанд. Тољикон ба љумлаи халќњои 
љангљў шомил намешаванд…» 

Н.В. Ханыков. Записки по этнографиии Персии. Москва, 1977, 
сањ. 97 – 98. 

 
Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї дар бораи кишоварзии вилояти 

Хатлон менависад: «Зироат дар ин вилоят аз анвои њубубот ва аснофи 
мазруот мављуд аст. Ва аз ин вилоят аз роњи дарё њамроњи сал (амад) ва 
ќаиќ ба иёлати Лабиоб њарсола мутаљовиз аз дањ њазор ман ѓаллот 
њамлу наќл мешавад. Дар ин вилоят ѓалла фаровон ва нархи он арзон. 
Ба асокири муњофизи Дарвоз низ аз ин вилоят ѓалла меравад». 

Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї. Таърихи Њумоюн. Тањиягар 
Љ.Назриев, Душанбе, 2006, сањ.142. 

 
Савол ва супориш: 

1) Дар нимаи аввали асри XIX тољикон дар Осиёи Миёна дар 
кадом шањру вилоятњо зиндагї доштанд? 2) Ањолии аморати Бухоро 
дар солњои 1830–1840 чї миќдор буд? 3) Кишоварзони вилояти Хуљанд 
дар нимаи аввали асри XIX чї ќадар буданд? 4) Зироати асосиро дар 
заминњои аморати Бухоро чї ташкил мекард? 5) Дар аморати Бухоро 
боз кадом соњаи рушди иќтисодї мављуд буд? 

 
 § 48. ЊУНАРМАНДЇ. САРВАТЊОИ ЗЕРИЗАМИНЇ 
 

Дар нимаи аввали асри XIX дар аморати Бухоро ва хонии 
Хўќанд њанўз мењнати њунармандї аз кишоварзї људо ба назар 
намерасид. Бинобар он, сокинони шањрњњо њамзамон бо тавлиди 
маснуоти дастї ба кишоварзї низ машѓул мешуданд. Сокинони 
дењот бошанд, на танњо кишоварзї ва чорводорї, инчунин, 
косибї низ мекарданд. Вобастагии њунармандї бо кишоварзї 
вазъи ќуввањои истењсолкунанда ва муомилоти молии ин 
замонро инъикос менамуд, ки он дар сатњи поин ќарор дошт. 

Дар дењот истењсолоти њунармандї дар хонањои сокиннни 
он ба роњ монда шуда буд. Дењотиён бештар читу хомсуф ва 
карбос мабофтанд. Дар шањри Истаравшан аз 1041 дукони 
косибон 187-тоаш дар дењањои гирду атрофи он љойгир буданд. 
Ин шањр бештар ба истењсолоти лавозимоти пашмї, корд ва теѓ 
(поку), матоъњои дастдўз ва дастбоф шуњрат пайдо карда, 
мањсулоти он на фаќат эњтиёљоти дохилиро ќонеъ мегардонид, 
балки ба берун њам содир карда мешуд.  
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Дастгоњи шоњибофї 
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Дар дењот касбу њунар ривољ ёфта бошад њам, аммо сатњи 
тараќќиёт ва такомули техникии касбу њунари шањр баландтар 
буд.  

Дар ин замон касбу њунар ихтисосњои зиёдеро фаро 
мегирифт, ки мардум асосан ба чунин њунарњо шуѓл доштанд: 
пардози филизот, бинокорї, даббоѓї, кулолгарї, чўбкорї, 
либосдўзї, ошпазї ва дигар касбу кор, ки тавассути он дигар 
ашёи рўзгорро тайёр мекарданд. Њар як соња дар навбати худ ба 
гурўњњо људо мешуд. Чунончи, пардози филизот ба панљ гурўњ 
таќсим гардида буд: оњангарї, дегрезї, мисгарї, рехтагарї ва 
заргарї. Дар айни замон худи як гурўњи оњангарї чунин 
пешаваронро дар бар мегирифт: челонгар, наългар, ќуфлсоз, 
кордгар, сўзангар ва мехчагар. Чунин гурўњбандињо дар дигар 
соњањои касбу њунар низ вуљуд доштанд.  

 

 
Тасвире аз маросими чўянгудозї 

 
Дар нимаи аввали асри XIX кулолгарї, ки занону мардон 

ба он шуѓл доштанд, рушд кард. Њунари чўбкорї низ густариш 
ёфт. Њунари заргарї баѓоят инкишоф ёфта буд. Заргарњо аз 
тиллову нуќра ва мис зебу зинати занона месохтанд ва ба онњо аз 
сангњои ќиматбањо ва камќимат нигин васл мекарданд. Илова ба 
тољикон дар њунари заргарї њиндуњо, ки дар шањрњои Бухоро, 
Хўќанд, Шањрисабз, Ќаршї ва Њисор зиндагї мекарданд, низ 
маъруф буданд. 

Аз охирњои асри XVIII ва ибтидои асри XIX Хўќанд чун 
як маркази истењсоли коѓаз шуњрат пайдо кард. Љувозњои 
коѓазгарии Хўќанд дар Сух, Чоркўњ, Ворух, Хуљанд, 
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Истаравшан ва дар дењаи Ќўштегирмон воќеъ буданд. Дар ин 
љойњо коѓази хом тавлид мекарданд ва онро ба маркази 
хонигарї–шањри Хўќанд интиќол дода, коркард намуда, онро 
љилодор карда, баъдан ба бозор барои фурўш мебароварданд. 

Њамаи кори њунармандони моњир дастї иљро мешуд, ки ин 
мењнати зиёдеро талаб менамуд. Бинобар ин, њаљми мањсулоти 
аксари косибон чандон зиёд набуд. Музди мењнати косибон 
барои рўзгор ва харидани ашёи хом кифоят намекард.  

Њар як њунарманд шогирди худро дошт. Њунармандон 
њунари худро ба писар, бародар ё наздикони худ њатман 
меомўзонданд, ки ба ин васила силсилаи њунармандони авлодї 
ба вуљуд меомад. 

Њар як њунар оинномаи худро дошт, ки онро рисола 
меномиданд, ки дар он навъ ва андозаи ин ва ё он мањсулот 
навишта мешуд. Косиб ин ќоидаи пешбинишударо бояд риоя 
мекард. 

Дар тамоми шањрњои аморати Бухоро ва хонии Хўќанд 
њунармандони як касб як навъ иттињодияњоеро таъсис карданд, 
ки дар мањаллањои алоњида љойгир буданд. Масалан, баъзе 
мањаллањои шањрњои Хуљанд ва Истаравшан ба коркарди 
филизот махсус гардонида шуда, дар Хуљанд мањаллањои 
сангарон, ниёздегча, кунгурасозон, милтиќсозон, дар 
Истаравшан бошад, мањаллањои дегрезон, сўзангарон, 
мехчагарон ва кордгаронро ба вуљуд оварданд. 

 
 

Кўзањо 
 
Рушди маснуоти дастї ва њунармандї боиси бузург 

шудани шањрњо гардид. Дар ин давр шањрњои Бухоро, 
Самарќанд, Хўќанд, Намангон, Њисор, Тирмиз, Истаравшан ва 
Хуљанд шањрњое буданд, ки ањамияти муњимми иќтисодї 
доштанд. 

Њунармандї дар њаёти иќтисодии аморати Бухоро наќши 
муњим мебозид. Аксари ањолии шањр аз косибону њунармандон 
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иборат буд. Дар шањри Бухоро таќрибан 10–15 њазор њунарманд 
мезист, ки бо ањли хонаводаи худ ќариб чоряки ањолии шањрро 
ташкил медоданд.  

Пешаварон бо ањли хонаводаи худ ќисми муњимми ањолии 
Хуљандро ташкил мекарданд. Дар ин шањр зиёда аз 100 навъи 
истењсолоти њунармандї вуљуд дошт. Хуљанд бо абрешими худ 
маъруф буд ва ба ин сабаб дар ин шањр касби бофандагї 
равнаќи бештар пайдо кард. Њисор бо теѓ, шамшер ва кордњои 
худ шуњрат ёфта буд, ки ин мањсулотро ба тамоми шањрњои 
аморат мебурданд. Дар дигар шањрњои Бухорои Шарќї 
оњангарї ривољ ёфта буд, ки ин њунар бо мањсулоти худ махсус 
гардонида шуда буд. Масалан, як оњангар танњо занљир, 
дигараш наъл, сеюмї мех, чањорумї каланд ва ѓайра истењсол 
мекарданд. 

Мардуми ноњияњои кўњистони Рашту Дарвоз бо кулолгарї 
шуѓл доштанд. Бо ин њунар њам занон ва њам мардон машѓул 
мешуданд. Њунари чўбкорї низ равнаќ ёфта буд. Устоњо асбобу 
олоти кишоварзї – сипор, чоршох ва панљшох, белњои чўбин, 
афзорњои гуногуни рўзгор–кафш, чарх, ќуфл, дастгоњи 
бофандагї, гањвора, дару дарича, панљарањои зебо ва ѓайрањоро 
месохтанд. Устоњо зини асп ва зини хар тайёр мекарданд, ки дар 
бозори мањаллї талабот ба он зиёд буд. 

Матоъњои њархела ва гуногунранг, гулпартоии устоњои 
мањаллї, ки ба он њам мардон ва њам занон машѓул буданд, 
баѓоят тараќќї карда буд.  

Пешонабандњои арўсї, куртањои чакан, пўшоки пашмї 
(чакман) ва куртањои раѓза, парпарї, халтачањо барои љињози 
арўсї, гулдўзињои њархела (љойнамоз, рўљо, борпўш, сўзанї ва 
њоказо) аз њунари баланди чеварон ва дигар њунармандон гувоњї 
медоданд. 

Дар охири асри XVIII ва ибтидои асри XIX дар аморати 
Бухоро истењсолоти њунарњои дастї бо мањсулоти корхонањо, ки 
аз кишварњои гуногун ворид карда мешуд, наметавонист 
раќобат кунад ва ин сабаби заиф гаштани истењсоли навъњои 
анъанавии мањсулоти њунармандї гардид. 

Сарватњои зеризаминї. Маводи хомро барои истењсолоти 
њунармандї аз соњаи кишоварзї ва чорводорї, инчунин, аз 
истихрољи маъдан ба даст меоварданд. Аморати Бухоро ва 
хонии Хўќанд аз сарватњои зеризаминї ѓанї буд. Дар ин 
сарзамин конњои маъдан зиёд буданд, вале ба сабаби њанўз дар 
њолати ибтидої ќарор гирифтани тариќи истихрољ ва хеле афзун 
будани талабот эњтиёљи кишварро ќонеъ карда 
наметавонистанд. 

Тољиконе, ки дар ду тарафи соњили Зарафшон ва 
Искандардарё зиндагї мекарданд, инчунин, аз соњилњои дарёњои 
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дар Рашту Дарвоз љорї мешуда бо усули заршўйи тилло ба даст 
меоварданд. Дар нимаи аввали асри XIX истихрољи филизоти 
ранга вусъат ёфт. Ин замон тилло на танњо дар соњилњои 
дарёњои Зарафшон ва Вахш инчунин, дар Балљувон, дар миёнаоб 
ва болооби рўди Панљ, бахусус, дар дењаи Гармчашма, дар 
тарафи соњили рости ин дарё ва дар Бадахшон фаровон ба даст 
меомад. Бо вуљуди ин ки мањалњои зиёди истихрољи тилло зиёд 
буданд, аммо тиллои ба тариќи заршўйї бадастомада талаботи 
кишварро наметавонист ќаноатманд созад, бинобар ин аз 
Њиндустон, Эрон ва Хитой ба аморати Бухоро ва Хўќанд тилло 
ворид карда мешуд. 

Дар кўњњои Шањрисабз, Бойсун, Њисор, дар болооби дарёи 
Ванљ ва дигар мањалњои Бадахшон маъдани оњан, дар Кўњитанг, 
кўњсори Фарѓона ва Варзоб сурб (ќўрѓошим) истихрољ 
мекарданд. Бо вуљуди ин ки конњои истихрољи маъдани оњан 
маълум буданд, дар бисёр ноњияњо аз реги дарё ба даст овардани 
онро афзал медонистанд.  

Дар ибтидои асри XIX дар баробари истифодаи силоњи 
оташфишон ба сурб ва селитра, ки барои тайёр кардани тир ва 
борут зарур буданд, ањамият медоданд. Сурб, нуќра ва 
селитраро дар кўњњои Истаравшан ва Фарѓона, намак ва 
графитро дар наздикии Бухоро, фирўза, мис, сурма ва оњанро 
дар Нурато ва гаљро дар Самарќанд истихрољ мекарданд. 

Болооби Зарафшон–Мастчоњ, Фалѓар, Фон, Киштут аз 
тиллою олтингўгирд, селитраю сурма, ангиштсанг ва дигар 
сарватњои зеризаминї ѓанї буд. Олтингўгирд дар наздикии 
ќалъаи Сарвода (Фалѓар) ба даст оварда мешуд, ки њуќуќи 
истихрољи онро танњо бекњои водии Фондарё доштанд. 

Намак дар ноњияњои Ќаршї, Бойсун, Норак, кўњњои 
Хољасартез, Хољамуъмин ва љойњои дигар фаровон истењсол 
мешуд. Онро њам ба шакли суда (масалан, дар Ашт) ва њам ба 
шакли намаксанг (конњои машњури намаки рангини кўњњои 
Ѓузор, намаки кўњи Хољамуъмин – наздикии Кўлоб ва ѓайра) ба 
даст меоварданд. 

Дар кўњистони Бадахшон ва Фарѓона њар гуна љавоњирот 
ва сангњои ќиматбањо, чун лаълу ёќут, фирўза, лољвард ва 
амсоли инњо ба даст оварда мешуд. Дар ибтидои асри XIX, дар 
соњили дарёи Панљ, дар наздикии Шуѓнон лаъл ба даст 
меоварданд. Ин макони истихрољи лаъл меросї аз насл ба насл 
мегузашт. Пешаварони ин љой њунари истихрољи ин санги 
ќиматбањоро ба меросбарони худ меомўзониданд. Дар солњои 
бистуми асри XIX баъд аз он ки њокими Ќундуз Муродбек 
Бадахшонро ишѓол кард, коргарони лаъл истехрољ мекардаро 
маљбур сохт бемузд барои ў лаъл истихрољ кунанд, аммо онњо аз 
ин фармони њокими Ќундуз сарпечї карданд, ки дар натиља 
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миёни эшон задухўрд ба амал омад. Муродбек онњоро ба 
ботлоќзорњои Ќундуз муњољир кард, ки аксари ин пешаварон 
њалок шуданд. 

Таваљљуњ ба филизоти ќиматбањо чун тиллову нуќра ва 
дигар маъданњо аморати Бухороро водор сохт ба Русия 
мурољиат намояд, то дар муайян кардани конњо ва истихрољи 
маъданњо дар аморат ба онњо ёрї расонанд. Ин буд, ки дар 
солњои сиюми асри XIX Русияи подшоњї гурўњи муњандисонро 
бо сарварии Бутенев ба Бухоро фиристод. Ин њайат корњоеро 
дар муаяйн намудани конњои филизот ва сангњои ќиматбањо дар 
Бухоро ва болооби Зарафшон анљом дод. 

Дар нимаи аввали асри XIX набудани василањои техникї 
ва мутахассисон истихрољи сарватњои зеризаминиро дар 
ќаламрави аморат душвор мегардонид. 

  
Сарчашма: 

Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї дар «Таърихи Њумоюн» дар 
бораи машѓулияти мардуми Њисор менависад: «Ањолии Ќаратоѓ ва 
Њисор ба илми саноат низ машѓуланд. Чунончи, ба алочабофї ва 
кордсозї ба муњрканї маъруфанд. Алоча ва корду дашнаи Ќаратоѓ 
забонзади ањли олам аст, дўсту душман ба нафосати саноеи онњо инкор 
надорад ва ањли Ќаратоѓ ба муњрканї низ мањорати тамом доранд». 

Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї. Таърихи Њумоюн. Тањиягар 
Љ.Назриев, Душанбе, 2006, сањ. 125. 

 
Т.С. Бурнашев, ки сафаре ба аморати Бухоро дар охири асри 

XVIII дошт, дар бораи ин ки мардуми дењот мисли шањриён ба 
њунармандї машѓул буданд, менависад: «Як иддае аз сокинони дењањо 
мисли шањриён коѓаз ва абрешим мересанд ва матоъ мебофанд. Аммо 
онњо ва дигарон бинои махсусе барои кор надоранд ва онро дар 
хонањои худ дуруст мекунанд». 

Бурнашев Т.С. Путешествие от сибирской линии до города 
Бухары в 1749 и обратно 1795 г. /Сибирский вестник. Санк-Петербург, 
1818, сањ. 80. 

 

Савол ва супориш: 
1) Дар ин давра вобастагии њунармандї бо кишоварзї чиро 

инъикос мекард? 2) Дар он замон кадом касбу њунарњо маъмул буданд? 
3) Рушди маснуоти дастї ва њунармандї боиси чї мегардад? 4) Чаро 
дар охири асри XVIII ва ибтидои асри XIX истењсолоти њунарњои дастї 
заиф гардид? 5) Филизоти ќиматбањо дар куљо истихрољ мешуд? 6) Дар 
Бадахшон чї навъ маъданњо ба даст меоварданд? 7) Дар бораи 
пешаварони Шуѓнон маълумот дињед. 
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§ 49. ТИЉОРАТИ ДОХИЛЇ ВА ХОРИЉЇ 
 

Тиљорат яке аз воситањои асосии муомилоти ќишрњои 
гуногуни љомеаи он ваќт, инчунин, робитаи аморати Бухоро ва 
хонии Хўќанд бо кишварњои дигар ба њисоб мерафт. Дар 
аморати Бухоро ва хонии Хўќанд тиљорати дохилї асосан дар 
байни сокинони мањаллї, яъне тољикон ва кўчманчиён сурат 
мегирифт. Ин тиљоратро асосан њосили бадастомада аз 
заминњои зироатї ва боѓњо, молњои истењсоли њунармандони 
шањру дењот ва мањсулоти чорводорї, ки онњоро асосан 
кўчманчиён ба савдо мебароварданд, ташкил мекард. 

Табодули мол ё хољагии натуралї, ки асоси иќтисоди он 
замонро дар бар мегирифт, инчунин, андозњои гуногуни аз 
кишоварзон ва њунармандон ситонидамешуда дар пешрафт 
тиљорат монеањо ба вуљуд меовард. 

 

 
Бозори дења 

 
Маркази асосии тиљорат дар шањрњо ва дењањои бузург 

бозорњо ба њисоб мерафтанд. Бозорњои Ўротеппа ва Хуљанд 
ќариб болопўшида буданд. Растањои бозор њар яке моли муайян 
доштанд. Бозорњои шањрњо аз дуконњои зиёди њунармандї ва 
тиљоратї иборат буд. Дуконњо на он ќадар калон буда, дар 
пањлуи њам зич љой мегирифтанд. Дар Хуљанду Истаравшан 
дуконњои савдо асосан дар бозорњои шањр љой гирифта буданд. 
Ду бозори Хуљанд 790 дукон дошт. Аз 854 дукон ва устохонањои 
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њунармандии Истаравшан 642-тоаш дар бозор ва 212-тоаш дар 
гузарњои шањр љойгир буданд. Аз ин дуконњо мањсули косибони 
мањаллї ва косибони шањру вилоятњои дурдаст ва мамлакатњои 
дигарро пайдо кардан мумкин буд. 

Дар нимаи аввали асри XIX Самарќанд 19 бозор дошт, ки 
теъдоди дуконњои он ба 2414 адад мерасид.  

Дар шањрњои аморат корвонсаройњо бисёр буданд. Дар 
корвонсаройњо асосан тољирони мусофир ва баъзан мањаллї 
иќомат мекарданд. Ба Бухоро њар сол 12 то 13 њазор корвон 
меомад ва он њама борњо, одамон, аспу аробањо асосан, дар 
корвонсаройњо љой мегирифтанд. Соли 1820 дар Бухоро 14 
корвонсарой буд, ки шумораи онњо дар соли 1825 ба 35 адад 
расид. Самарќанд дорои 35 корвонсарой буд. Дар чоряки аввали 
асри XIX Хуљанд 5 корвонсарой, Истаравшан як корвонсарой 
дошт. Корвонсаройњо на фаќат дар пешравии тиљорат, инчунин, 
дар њаёти фарњангї ва илмии аморат наќши муњим мебозиданд. 
Њамроњ бо корвонњои тиљоратї ба шањрњои аморати Бухоро ва 
хонии Хўќанд намояндагони илму фарњанг омада, гоњу гузоре 
дар ин љой зиндагии доимиро ихтиёр мекарданд. 

Хусусияти хоси шањрњо аз он иборат буд, ки дар чорсў ва 
хиёбонњои асосї марказњои тиљорат воќеъ гардида, дар он тими 
дарози гунбаздор сохта мешуд. Аз байни тим кўча мегузашт ва 
дар тарафи он ќатори дуконњо сохта шуда буданд. Маркази 
тиљорати Самарќанд ва Шањрисабз њамин гуна тим дошт. Дар 
Бухоро панљ тим мављуд буд. Чунин иморатњои бозорро дар 
Самарќанд ва Шањрисабз «чорсў», дар Бухоро «тоќ» мегуфтанд. 
Маркази шањри Бухоро асосан аз бозорњо иборат буданд. Дар 
майдони Регистон ва дигар майдонњо низ дуконњо вуљуд 
доштанд. Одатан, дар назди дарвозаи шањр бозор мављуд буд.  

Шањри Хуљанд аз марказњои калони тиљоратї ба њисоб 
мерафт, ки ба воситаи он тољирон моли худро ба бозорњои 
хонии Хўќанд ва аз он љойњо ба аморати Бухоро мебурданд. 
Бозорњои Истаравшан калон ва серодам буданд. Ба ин љо 
мардуми Мастчоњ, Фалѓар, Њисор њатто Рашт омада, мањсулоти 
кишоварзї ва чорводории худро фурўхта, аз он љо молњои 
зарурии рўзгор ва афзорњои кишоварзї мехариданд. Баъзе аз 
тољирони Истаравшан ба минтаќањои дурдасти водии Рашт 
матоъњо, рўймол, зини асп, пойафзор, панљшоха, оина ва дигар 
молњо оварда, бо чорво ва пўсти он ва аз водии Рашт бошад, 
баъзе шахсони алоњида ба Њисор чакман оварда, онро бо 
карбос, алоча ва адрас иваз мекарданд. Аз Њисор ва Кўлоб ба 
водии Рашт пахта меоварданд. Аз водии Рашт ба Хўќанд 
рамањои гўсфандро бурда, бо мањсулоти косибї иваз мекарданд.  
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Бисёр шањру вилоятњо бо навъи муайяни мањсулоти 
њунармандї ва молњои фурўшии худ шуњрат доштанд. Масалан, 
Њисор бо матои алоча, ханљар ва гўсфандони худ, Истаравшан 
бо корд, матоъњои пашмин ва кашидадўзињояшон, Хуљанд бо 
адрасу шоњї ва Ќаршї бо матои алоча маъруф буданд. 

Илова ба бозорњои доимоамалкунанда дар шањрњо ва 
дењањои калон инчунин «давраи бозор» ё «бозорнавбат» вуљуд 
дошт, ки дар рўзњои муайян барпо мешуд. Масалан, дар Бухоро 
бозори Когон рўзи сешанбе, бозори Бањоуддин рўзи чоршанбе, 
дар Ќаратоѓ рўзњои сешанбе ва шанбе, дар Душанбе рўзњои 
чоршанбе ва якшанбе, дар Њисор рўзи душанбе, дар Файзобод 
рўзи сешанбе ва дар Регар шанбе рўзи бозор буд. Ин гуна 
таќсимоти рўзњои бозор байни шањру дењот аз он сабаб буд, ки 
косибон ва тољирон аз як бозор ба бозори дигар рафта, моли 
худро фурўхта тавонанд.  

Дар бозори шањрњо ва ноњияњои аморати Бухоро ва хонии 
Хўќанд пулњои тилло, нуќра ва мисї дар гардиш буданд. Бо 
афзоиш ёфтани тиљорат байни аморати Бухоро ва хонии Хўќанд 
бо Русия пулњои русї низ дар муомилоти тиљоратї наќш 
мебозиданд. Тољирон барои аз як мулк ба мулки дигар бурдани 
моли худ бољ ва дар бозорњо закот медоданд. 

Робитаи тиљоратии аморати Бухоро ва хонии Хўќанд бо 
дигар мамлакатњо барќарор буд. Тољирони бухорої ва 
фарѓонагї бо Эрон, Њиндустон, Хитой, махсусан, Кошѓар 
муомилоти тиљоратї доштанд. Аз Эрон ба Бухоро шоњї, 
газворњои пахтагї меоварданд. Аз Њиндустон ба ѓайр аз чунин 
молњо чой, нил, марворид, дигар сангњои ќиматбањо, дорувор, 
зарфњо, аз Хитой дорувор, ширинї ва зарфњои чинї ворид 
мешуданд. 

Дар нимаи аввали асри XIX робитањои тиљоратї бо Русия 
нисбатан рушд ёфт. Аз аморати Бухоро ва хонии Хўќанд ба ин 
мамлакат навъњои гуногуни ќолин, меваи хушк, пўст, пахта ва 
матоъњои пахтагї, пўсти ќароќулї ва ѓайра содир мешуд. 
Масалан, соли 1818 10 њазор ва соли 1836 36,5 њазор пуд пахта ба 
Русия содир шуд. Аз Русия ба ин кишварњо парандањои шикорї 
(боз, шоњин), сурб, тангањои тилло, мис, оњан, пўлод, чўян, 
моњут, ќанд, мањсулоти чармї ва мўйина меоварданд. Мувофиќи 
маълумоти сарчашмањои таърихї фаќат дар дањсолаи 1840–1850 
бо роњи Оренбург аз Русия ба хонињои Осиёи Миёна таќрибан 40 
њазор пуд мис, беш аз 400 њазор пуд оњан, 75 њазор пуд чўян, 25 
њазор пуд пўлод ворид шудааст. Тољирони Бухоро баъзе аз ин 
молњои аз Русия воридшударо ба Њироту Балх ва Кобул барои 
тиљорати мебурданд. Аз густариши тиљорат миёни аморати 
Бухоро ва Русия ин шањодат медињад, ки дар намоишгоњи савдои 
Нижегородск тољирони Бухоро 19 дукони доимоамалкунандаи 
худро доштанд. 
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Муносибатњои тиљоратї дар нимаи аввали асри XIX дар 
шањрњо ва водињо нисбатан рушд мекард. Дар манотиќи 
кўњистон бошад, он хеле заиф ба назар мерасид, зеро сокинони 
кўњистон асосан, бо мањсулоти бадастовардаи худ рўзгор 
мегузарониданд. 

Њукмронии сохти мављуда дар аморати Бухоро ва хонии 
Хўќанд ба ривољи бештари тиљорати дохилї ва хориљї монеъ 
буд. Бољу хирољ ва иљорапулии аз њад зиёд, харобии роњњо ва 
набудани амният чи дар роњу чи дар шањрњо пеши тараќќиёти 
босуръати тиљоратро мегирифт. Дар роњњо аз дасти ѓоратгарон 
молу љони савдогарон њамеша дар хатар буд. 

 
Сарчашма: 

 Низомии рус И.В.Виткевич, ки аз 2 январ то 13 феврали соли 
1836 дар Бухоро буд, дар бораи тиљорати он менависад: «Нуќра ба 
Бухоро аз Кошѓар барои молњои русї ворид мешавад; тилло њамоно аз 
Русия меояд ва баъдан аз тариќи саррофони њинду ба Кобул меравад. 
Он (сиккаи тилло) дар Бухоро он ќадр кам аст, ки ду-се червон (дањ 
рубли тилло)-ро бисёр ба мушкилї пайдо кардан мумкин аст. Пулњои 
ќалбакї дар муомила њастанд. Тољирон њамеша илтимос мекунанд, ки 
пулњои њаќиќї доранд ё не ва дар њоли љавоби рад додан, пулњои 
ќалбакиро низ мегиранд». 

Записка И.В. Виткевича. Дар китоби «Записки о Бухарском 
ханстве», Москва, 1983, сањ. 105.  

 

Савол ва супориш: 
1) Тиљорат дар аморати Бухоро ва хонии Хўќанд чї гуна сурат 

мегирифт? 2) Дар пешравии тиљорат кадом монеањо буд? 3) 
Корвонсаройњо илова ба рисолати тиљоратї боз дар њаёти љомеа чї 
гуна наќш мебозиданд? 4) Аморати Бухоро бо кадом кишварњо 
робитаи тиљоратї дошт? 5) Давраи бозор ва ё бозорнавбат чї маънї 
дорад? 6) Дар бораи муоимилаи тиљоратї байни шањрњо ва минтаќањои 
аморати Бухоро наќл кунед. 

 
§ 50. ОБЁРЇ. ШАКЛЊОИ ЗАМИНДОРЇ 

 
Дар аморати Бухоро ва хонии Хўќанд корњои зиёди обёрї 

анљом дода шуданд. Муњимтарин шабакањои обёрии водии 
Фарѓона ба вуљуд омаданд. Масалан, аз дарёи Норин ва 
Ќарадарё шабакањои обёрї, аз љумла нањри Янгиариќ канда 
шуд. Ба сабаби обёрии заминњои беоб шањрњои нав бунёд 
ёфтанд. Яке аз чунин шањрњо, ки бо ќувваи асирони 
истаравшанї поягузорї шуд, Шањрихон мебошад. 

Дар њавзаи Зарафшони аморати Бухоро низ корњои обёрї 
анљом ёфтанд. Дар давраи њукмронии амир Шоњмурод (1785 – 
1800) дар дарёи Зарафшон каналњои Ќазонариќ (дарозиаш 40 км, 
чуќуриаш 2 м.), ки заминњои Ургутро обёрї мекард, Таймонариќ 
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(24 км дарозї, чуќуриаш 1.6 м.), ки заминњои тумани Шерозро 
обёрї мекард ва ѓайра кофта шуданд. Илова бар инњо, аз Оќдарё 
ва Ќарадарё, ки шохобњои Зарафшон мебошанд, нањрњо канда 
шуданд. 

Дар њудуди Панљакент нањрњои Љўйи Хурмї (дарозиаш 4 
км) ва Љўйи Саразм (дарозиаш 3 км) заминњои бисёреро обёрї 
гардониданд.  

Шоњмурод сохтмони шабакањои обёрикунандаро зери 
назорати худ гирифта, бо роњи мењнати маљбурї дењќононро ба 
ин кор сафарбар мекард. Барои анљоми ин корњо ў бо номи 
«ќўшпулї» андози махсусеро љорї кард. Дар ибтидо маблаѓњои 
ба ин восита љамъовардаро барои кандани нањрњои нав 
истифода мебурданд ва баъдтар барои эњтиёљоти дигар низ сарф 
мекардагї шуданд.  

Нањру љўйборњоро на фаќат њукумат, балки заминдорони 
калон њам месохтанд. Яке аз чунин шахсон муњандиси бузурги 
соњаи обёрї ва донишманди исломї Халифа Њасани Ќаротегинї 
буд, ки дар њудуди ноњияњои Рашту Конибодом ва Самарќанду 
Панљакент  љўйборњо канда, об бароварда, ободињо кардааст. 

Заминњои нави аз њисоби шахсони сарватманд сохташуда 
ба ихтиёри худи онњо мегузашт. Онњо мењнати дењќононро дар 
ин заминњо истифода мебурданд. Барои кандан ва тоза кардани 
нањру љўйборњо мардуми гирду атрофро ба њашар љалб 
мекарданд.  

Дар ин бора хатњои рўйи сангњо гувоњї медињанд. 
Масалан, дар њудуди дењањои Поршнев ва Шидзи ноњияи 
Рўшони Бадахшон дар рўйи сангњои солњои 1758 чунин катиба 
сабт гаштаанд: «Умаршоњи Назарбек дар кандани нањр бисёр 
ранљ кашидааст». Ё худ, аз навиштањои соли 1764 маълум 
мешавад, ки љўйборро Шогадо писари Хоља Салмон кандааст, 
ки аз авлоди Носири Хусрав буд. 

Дар ќатори заминњои обї киштзорњои лалмї дар 
баландињо, нишебињо ва доманањои кўњњо бисёр буданд. 

Заминдорї ва шаклњои он. Дар нимаи аввали асри XIX 
асосан, њамон шаклњои пешинаи моликияти хусусии заминдорї 
– замини амлокї–заминњои давлатї, милки њурри холис, 
заминњои милкї, заминњои ваќф ва хирољї њифз шуданд.  

Заминњои давлатиро «замини амлок» ё «замини подшоњї» 
меномиданд. Заминњои амлокї ё давлатиро харидану фурўхтан, 
ба мерос мондан, ба гарав додан ва ё аз ин њисоб заминњо 
додани заминњои ваќф иљозат набуд. Заминњои амлокї чун 
туњфа барои хизмати муайян дода шуда, вале баъди вафоти 
соњиби он, замин ба ихтиёри давлат баргардонида мешуд. 
Заминњои амлокї мусодира намешуданд. Онњоро дењќонон кишт 
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карда, барои истифодаи замин ба хазина андоз медоданд. 
Заминњо, ки давлат аз онњо њељ гуна андоз намегирифт, 

замини милки њурр ё милки њурри холис ном доштанд. Аз чунин 
заминњо асосан сайидњо, ки худро ба авлоди пайѓамбари ислом 
Муњаммад (с) нисбат медоданд ва дигар рўњониёни бонуфуз 
истифода мекарданд. Заминњои милки њурр асосан дар љойњои 
бењтарин љойгир шуда, њамеша аз об таъмин буданд ва њосили 
хуб медоданд. Ин заминњоро кишоварзон, ки онњоро коранда 
меномиданд, ба ивази ќисми муайяни њосил ба иљора 
мегирифтанд. Дар ин давр чунин заминњо дар ќисмати шимоли 
Тољикистон ва водии Њисор хеле зиёд буданд. 

Заминњои милкї аз тарафи амир ба соњиби он ба подоши 
хидматњояш ба таври доимї бахшида шуда, бо иваз шудани 
њоким ба номи соњибаш аз нав санад тайёр мекарданд ва ё 
санади пешинаи заминро бо муњри њокими нав тасдиќ 
менамуданд. 

Дар охири асри XVIII ва ибтидои асри XIX дар аморати 
Бухоро бо сабаби пурзўр шудани нуфуси рўњониён замини ваќф 
бисёр шуд, ки он 24 дарсади замини киштро ташкил медод. 
Дењќонони дар замини ваќф кишткунанда бештар ба 
мутаваллињо вобаста буданд. Кишт кардани чунин заминњо 
барои дењќонон кори пурмашаќќат буд, зеро онњо дар заминњои 
ваќф тамоми сол аз субњ то шом кор карда, ба ивази зањмати худ 
танњо аз чор ва ё панљ њиссаи њосилро мегирифтанд. 

Дар атрофи Панљакент ва дењаи Киштут то ду њазор таноб 
заминњои ваќф буд. 70 дењаи заминњои Истаравшан заминњои 
ваќф доштанд, ки 10000 таноб заминро ташкил медоданд  

 Заминњои ваќф дар ин замон ба се навъ таќсим мешуданд: 
 1. Заминњои ваќф, ки даромади он ба манфиати 

муассисаи динї:–хонаќоњ, мазору масљидњо ё мактабу мадрасањо 
сарф карда мешуд.  

 2. Заминњои ваќф, ки фоидаи он ба нафъи љамъият – 
сохтмон ё таъмири роњ, кўпрукњо ва ѓайрањо харљ мегашт. Ин 
навъи ваќфро ваќфи омма меномиданд.  

 3. Заминњое, ки мутаваллии он аз авлоди ваќфкунанда 
таъмин мешуд. Ин навъи ваќф ба манфиати меросхўрон буда, 
«ваќфи авлодї» номида мешуд. 

Ба масљиду мадрасањои Самарќанд 51 991 таноб замин 
ваќф шуда буд. Дар њудуди Панљакент (дењањои Хурмї ва Ёрї) 
дар нимаи аввали асри XIX калонтарин соњиби ваќфи авлодї 
Халифа Њасани Ќаротегинї буд, ки зиёда аз њазор таноб замин, 
якчанд осиёбу нањрњоро дар ихтиёр дошт. 
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Панљакент. Маќбараи Халифа Њасан.  

 
Усули ба танхоњ додани замин аз оѓози њукмронии 

сулолаи  Манѓитиён ба таври васеъ љорї гардид. Замини танхоњ 
ин тариќи ба шахсони људогона инъом намудани ќитъаи замини 
як ва ё якчанд дењ ва њатто вилояти тамом аст, ки даромади он 
комилан дар ихтиёри танхоњдор буд. Баъзан соњиби танхоњ 
илова бар он ки аз замини танхоњ фоида ба даст меовард, музде 
ба маблаѓи муайян низ аз хазинаи амир дарёфт менамуд. 

Аксар ваќт минтаќањои начандон калон ба тариќи танхоњ 
ба шахсони гуногуни соњибмансаб, аз љумла ба сипоњиён инъом 
карда мешуданд. Дар чањоряки аввали асри XIX миќдори 
танхоњдорон фаќат дар аморати Бухоро то 36 њазор нафар 
расида буд. Агар танхоњдор ба љойи дигар мекўчид, заминаш ба 
танхоњгири нав дода мешуд. Андози замини ба сифати танхоњ 
додашуда ба рутбаи шахс вобаста буд; соњибони рутбаи 
пойинтари њарбї аз 1 то 5 гектар замин мегирифтанд. Шахсони 
олирубта аз ќабили саркардањо як дењаи тамомро бо садњо 
гектар замин, осиёб ва дигар дороињояшон ба даст меоварданд. 
Агар писар ба мансаби падар таъйин шавад, ба танхоњї ў низ 
соњиб мешуд.  

Дар мулкњои кўњистон – Ќаротегину Дарвоз танхоњ дорои 
хусусиятњои ба худ хосе буд. Дар ин љо на замин, балки 
хољагињои дењќонї ба танхоњ дода мешуданд. Онњо њар сол ба 
њиссаи маълуми њосили дењќонї соњиб гардида, дар айни замон, 
ањолии дењањои зердасти худро ба корњои хољагии шахсии худ 
низ љалб менамуданд. Аз њамин сабаб барои дењќононе, ки 
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хољагиашон ба танхоњї гузаштааст, рўзњои сахт пеш меомаданд. 
Танхоњхўрњо дењќононро ѓайр аз корњои кишоварзї боз дар 
дигар корњои гуногун ба манфиати худ истифода мебурданд. 
Хулоса, танхоњ ба ивази мавољиби пулї ва ѓалла дода мешуд, ки 
аз он фоидаи бузурге ба даст медароварданд. 

Заминњое, ки барои истифодаи онњо андози замин – хирољ 
ва ушр медоданд, заминњои хирољї ном доштанд. Ќисми зиёди 
ин навъ заминњо лалмї буда, њосилашон ба боду њаво вобаста 
буд. Дар миёнањои асри XIX дар музофоти Хуљанду Истаравшан 
82300 таноб замини хирољї буд. Соњибони чунин заминњо ба 
хазинаи њокимон даромади зиёд меоварданд. 

Ба ѓайр аз заминњои номбаршуда, заминњои 
истифодашавандаи љамъиятї низ буданд. Онњо бештар дар 
дашту биёбонњо, дар мањалњои зимистонгузаронии кўчманчиён 
ва дар доманакўњњо воќеъ буданд. Марѓзор ва чарогоњњо дар 
баъзе ноњияњо умумї њисоб меёфтанд. Чарогоњи умумии дар 
водии Ромит воќеъбуда «замини мирї» ном дошт. Дар Мастчоњу 
Фалѓар чарогоњњо моликияти љамъиятї њисоб меёфтанд. Онњо аз 
замонњои ќадим байни дењањо ё якчанд дења таќсим шуда буданд. 

Дар минтаќањои дашт ё худ дар доманакўњњо (масалан, дар 
водии Њисор) аксар ваќт заминњои лалмї заминњои умумї њисоб 
меёфтанд. Ин заминњо баъд аз кишт шудан аз тарафи дењќонон 
ба ќатори заминњо хирољї дохил мешуданд ва аз њамин њисоб ба 
давлат андоз месупориданд. Љангалњои кўњї низ дар баъзе 
ноњияњо умумї њисоб меёфтанд. 

Дар хариду фурўши замин њељ гуна мањдудият набуд ва 
танњо фурўшандаву харидор мебоист ќоидањои шариатро риоя 
кунад. Хариду фурўш дар назди ќозї расмият мегирифт. Нархи 
замин ба њосилнокии он, обёрї шуданаш, масофаи роњ то дења ё 
то шањр вобастагї дошт. Токзорњо ва боѓот назар ба замини 
кишт нархи баланд доштанд. Дар баъзе музофотњои камоб 
(масалан, дар Истаравшан) об њам манбаи хариду фурўш буда, 
нархи он аз нархи замини кишт болотар меистод.  

 
Сарчашма: 

Бар асари њодисањо баъзе ваќфномањо аз байн мераванд ва амир 
Шоњмурод дастур медињад санадњои онњоро аз нав барќарор кунанд. 
Дар ин хусус Ањмади Дониш менависад: «(Амир Шоњмурод) ба 
масљидњо имому муаззин ва ба хонаќоњ машоих ва ба мадрасањо 
мударрис насб намуд, авќофи (ваќфњои) ботилшударо љорї карду 
сиљљилот (дафтарњо)-и онро таљдид фармуд». 

Ањмад Махдуми Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи 
салтанати хонадони Манѓития. Душанбе, 2010, сањ.26. 

 



 

275 

Савол ва супориш: 
1) Кадом шабакањои обёрї сохта шуданд? 2) Шаклњои 

заминдории ин даврро номбар кунед? 3) Дар аморати Бухоро чанд 
дарсади заминњоро заминњои ваќф ташкил мекард? 4) Заминњои танхоњ 
чї гуна заминњо буданд? 5) Аз кадом заминњо мардум ройгон истифода 
мекард? 6) Кадом навъи заминро харидану фурўхтан, ба мерос мондан 
ва ба гарав додан иљозат набуд? 

 
§ 51. АНДОЗЊО 

 
Дар аморати Бухоро ва хонии Хўќанд њар ду навъи 

даромад аз андозњо – пулию молї ва бегорї, яъне бе музд кор 
фармудан мављуд буд. Ба фоидаи давлат ва сарватмандон 
кишоварзон, косибон ва дигар ќишрњои бебизоати љомеа 
андозњои зиёде, мисли хирољ, таноб, закот ва ѓайра 
месупориданд. Дар шањрњо ва дењот раванди ситонидани андоз 
аз тарафи девонбегї, амлокдор, амин, арбоб ва оќсаќолњо иљро 
мешуд. Онњо ба њокимон андозњои љамъоваришударо супорида, 
забонхат гирифта, барои ин хидмати худ на аз њоким, балки аз 
андозсупорандагон њаќќи зањмат меситониданд. 

Шакли гуногуни истисмори дењќонон таќрибан дар њамаи 
навъи андоз аз замин мушоњида мегардид. Махсусан, ањволи 
сокинони ноњияњои кўњистон нињоят вазнин буд. Дар болооби 
Зарафшон кишоварзони безамин 25 дарсади ањолиро ташкил 
медоданд. Онњое, ки чорвои корї надоштанд, маљбур буданд ба 
сифати муздур кор кунанд. 

Дар ибтидои асри XIX заминњои хирољї барои амиру 
хонњо ва њокимон даромади зиёд меовард. Миќдори хирољ аз 
њар таноб замин ба дараљаи обёрии замин вобастагї дошт. Аз 
заминњои обї аз чор як ва аз панљ як њисса, аз заминњои лалмї 
ба андозаи аз шаш як ќисми њосил андоз меситонданд. 

Аз дењќонони дењањои кўњистони болооби Зарафшон аз 
панљ як ќисми њосилро хирољ мегирифтанд. Дар бекигарињои 
Моѓиёну Фороб хирољ ба шакли мол (натура) гирифта мешуд, 
ки тахминан аз 14 то 20 њазор пудро ташкил мекард. 
Андозљамъкунандагон дар Фалѓар, Фон ва Яѓноб хирољро бо 
пул мерўёниданд, дар Мастчоњ бошад, нисфи он бо пул дода 
мешуд. Дар ќисмати њамворињои водии Њисор хирољро бо пули 
наќд, дар бахши кўњистонии он бошад, дар шакли мол 
меситониданд. 

Аз боѓу токзор, кишти юнучќа, полиз ва обчакорї андоз 
бо номи «танобона» ситонда мешуд. Дар аморати Бухоро солњои 
1807 –1808 аз њар таноб ба маблаѓи як тилло ё худ ба тариќи мол 
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сеяки њосилро ба сифати танобпулї меситонданд. Дар хонии 
Хўќанд ва баъзе љойњои дигар ин андоз пулакї ситонда мешуд. 
Бинобар ин, «танобпулї» ном гирифтааст.  

Барои ситонидани танобпулї замин дар њар се сол як 
маротиба андоза карда мешуд. Танобпулї њангоми муѓча 
бастани дарахтон, яъне ќатъи назар аз миќдори њаќиќии њосил, 
рўёнда мешуд. Дар ин маврид офати табиї, ки ба њосил зарар 
мерасонид, ба эътибор гирифта намешуд. 

Ваќте ки андозњо бо пул ситонида мешуданд, пешакї 
нархи зироат муќаррар мегардид. Усулан, вай мебоист ба нархи 
бозор баробар меомад, аммо амалан онро хеле баланд 
мебардоштанд.  

Дар баъзе мавридњо дар Моѓиён, Фороб, Киштут, 
инчунин, дар болооби Зарафшон ба љойи танобпулї закот 
мерўёниданд. Кафсан низ як навъи андоз буд. 

Кўчманчиёни чорводор њам закот медоданд. Аз њар 40 сар 
гўсфанд як сар, аз њар 10 сар уштур низ як сар гўсфанд дода 
мешуд. Кўчманчиён инчунин, барои мансабдори худ як миќдор 
пулу молро ба сифати маоши онњо медоданд.  

Њунармандон ва тољирон низ њангоми фурўхтани моли худ 
ба хазинаи њоким андоз месупориданд. Ба љуз андози 
«тарозупулї» ва «тахтиљой» дар бозор боз аз онњо андози 
махсус, ба мисли «далолипулї» низ меситониданд. 

Барзгарон ва њунармандоне, ки дар корњои таъмири 
љўйбору дарѓотњо иштирок намекарданд, «боќипулї» ном андоз 
месупурданд. 

Ба замми ин хирољу маљбуриятњои маъмул боз бисёр 
андозњои дигар низ мављуд буданд. Онњо махсусан, дар давраи 
амалиёти њарбї вусъати зиёд пайдо мекарданд. Яке аз њамин 
гуна андозњои фавќулода «љул» буд, ки пардохти он барои ањолї 
хеле гарон меафтод. Масалан, амир Насруллоњ дар арафаи 
омодагињо ба юриши Хуљанд дар муддати се рўз 100 њазор туман 
пул љамъоварї намуд. Њангоми љанг ё баъди ба охир расидани 
он ѓолибон аз маѓлубон ба ном «пайпулї» ё «амонпулї» андоз 
мегирифтанд. Њаљми он ба худсарии ѓолиб вобаста буд. 

Њангоми рўёндани андозњо андозгирандагон ба 
суиистеъмоли вазифа роњ медоданд. Аз маврид истифода бурда, 
аз мардум ба њаљми зиёд молиёт меситонданд. Андозгирандагон, 
бек ва хазинадор аз њисоби андоз дуздї мекарданд. Вазъи 
дењќонон ва дигар ќишрњои бебизоати љомеа боз аз он мушкил 
мегардид, ки маъмурон аз давлат маош нагирифта, аз њисоби 
љамъоварии андозњо зиндагї ба сар мебурданд. Амир фаќат бо 
њамин ќаноат мекард, ки миќдори муайяннамудаи андоз пурра 
љамъоварї гардида, ба хазинаи ў ворид шавад. 
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Хирољу молиётњои иловагї ва маљбуриятњои гуногуни 

мењнатї, алалхусус, дар Бухорои Шарќї њадду њисоб надоштанд. 
Ба дењќонон лозим меомад, ки маљбуриятњои гуногунро низ 
иљро намоянд. Яке аз маљбуриятњои хеле вазнин њашар буд. 
Њашар дар корњои маљбурие, ки дењќонон бояд иљро мекарданд, 
мисли сохтан ва таъмир кардани нањрњо, иншоот, ќалъањо, 
кўпрукњо, роњњо, инчунин, киштукор ва нињолнишонї дар 
заминњои мир ё хон истифода мешуд. Гоње дар як њашар то 10 
њазор кас иштирок мекард. Дењќонон вазифадор буданд, ки ба 
њашар бо хару асп ва асбобу афзори худ њозир шаванд. 

Дар хонии Хўќанд муќарар гардида буд, ки њар як дењќон 
бояд се рўз дар њашар ширкат намояд. Ѓизои одамон ва хўроки 
чорворо хон ба зиммаи худ мегирифт. Дар водии Рашт муддати 
њашар 15 рўз тўл мекашид. Дар баъзе љойњо дењќонон њангоми 
њашар аз њисоби худ хўрок мехўрданд.  

Дар Ќаротегин ва Дарвоз ањолиро маљбур мекарданд, ки 
барои амалдорон ва њокимони худ њезум тайёр намоянд.  

Дар Хўќанд, Дарвоз ва Ќаротегин давлат аз маблаѓи аќди 
никоњ ва таќсими мерос низ андоз мегирифт. Дар љойњои дигар 
ин маблаѓ ба ќозї дода мешуд.  

Дар сари пулњо ва гузаргоњњо барои гузаронидани бор ва 
чорво бољ ситонида мешуд. Бори гарони андозњо бар дўши 
дењќонони бебизоат меафтод. Онњо барои додани андозњо аксар 
ваќт пул пайдо карда наметавонистанд. Аз њамин сабаб онњо 
маљбур буданд, ки аз бойњо пул ё мањсулот ќарз бигиранд. Барои 
ќарзи гирифта мебоист чанд дарсаде (фоизе) илова намуда, 
баргардонанд. Ин кор ба хонахаробии касони бисёр сабаб 
мегардид. Дењќонон маљбур мешуданд, ки барои рўз 
гузаронидан ба шањрњои калон раванд, ки дар он љойњо ба 
сифати мардикор, саис, машкоб ва боѓбон кор мекарданд. 

Дар ин замон ѓулом кардан ва ба ѓуломї фурўхтани 
одамон дар шањрњои бузурги аморати Бухоро ва хонии Хўќанд, 
мисли шањрњои Бухоро, Хўќанд ва Тошканд ба назар мерасид. 
Намояндагони синфи њоким на танњо ѓуломонро мефурўхтанд, 
балки барои њамдигар инъом низ менамуданд. Соњибмансабон 
ва заминдорони калон соњиби дањњо ѓулом буданд. Мувофиќи 
ахбори сарчашмањо сарватмандони бухорої маъмулан, то 40 
нафар ѓулом доштанд. Манбаи ба даст овардани ѓуломон 
љангњои дохилї, тохтутоз ба ноњияњои шимолу шарќи Эрон, 
гуруснагї ва ќашшоќии мардум буд. Дар баъзе љойњо дар 
корњои кишоварзї, косибї ва дигар машѓулиятњо мењнати 
арзони ѓуломон истифода мегардид. Ѓуломон аз субњ то шом кор 
карда, нимгурусна шабро рўз мекарданд ва дар тан либоси пора-
пора доштанд.  
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Сарчашма: 

Ањмад Махдуми Дониш дар бораи ситонидани андоз менависад: 
«Ва њамчунин дар обе, ки њанўз аз манбаъ наљўшида, мироб ришва 
ситонад, ки аввал фалон касро об дињад ва об ояду бигзарад ва он 
шахсро об нарасида бувад. Ё ба умеди омадани об чандин бор 
мардикори вилоят талабад, то нањрњо пок доранд ва аз омадаву 
наомада ду танга ба зулму ѓасб биситонад. Ва њамаи ин пулњо ба 
хазина оид шавад, ки њар моње ва ду моње чанд њазор танга ба номи 
мироб ва (ё) мири асас санад бинависанду бифиристанд, ки ин маблаѓ 
танга ба давлатхона равона кунад, ё ба фалон шахс бидињанд. 

Ва боз ба њар дењаву ќишлоќ ќаровулу нигањбон вазъ кардаанд, 
ки роњњо аз дузду роњзан пок бошад. Инњо аз ин пул, ки бад-ин нањљ 
љамъ мешавад, мавољиб мехўранд. Ва агар касеро ба дари 
ќаровулхонаи эшон бикушанду молаш бибаранд, касе аз эшон 
баромада тафтишу тафањњус намекунад». 

Ањмад Махдуми Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи 
салтанати хонадони Манѓития. Душанбе, 2010, сањ.74. 

 
Савол ва супориш: 

1) Дар аморати Бухоро ва хонии Хўќанд кадом навъи 
даромад аз андозњо мављуд буд? 2) Соњибмансабон аз њисобї кї 
маош мегирифтанд? 3) Хирољ чї гуна андоз буд? 4) Аз чї чизе 
танобона меситониданд? 5) Боќипулї чї гуна андоз аст? 6) 
Андози ба њангоми љанг љамъоваришуда чї ном дорад? 7) Кадом 
кори маљбурї дар аморати Бухоро ва хонии Хўќанд истифода 
мешуд? 8) Бољ дар куљо ситонида мешуд? 9) Дар бораи ѓулом 
кардан ва мењнати ѓуломон маълумот дињед. 

 
§ 52. ШЎРИШЊОИ МАРДУМЇ 

 
Зањмати тоќатфарсо, андозу маљбуриятњои сершумор, 

суиистифода аз мансаб, хонавайрон ва ќашшоќшавии мардум, 
љангњои харобиоваранда сабаби асосии шўришњои оммавии 
мардуми љабрдида гардиданд. 

Дар ибтидои асри XIX љунбишњои мардумї теъдоде аз 
вилоятњои Осиёи Миёнаро фаро гирифтанд, ки бузургтарин 
љунбиши мардумї дар ибтидои соли 1810 дар Бухоро рух дода 
буд. Аз рўйи маълумоти сарчашмањои таърихї зимистони он сол 
чунон сард шуд, ки то се моњ ях дар замин боќї монд. Гандум ва 
љавро куллан сармо зад ва нархи ѓалла нињоят баланд шуд. 
Илова бар ин, ончунон чорво дар он солњо њалок шуд, ки њељ 
намонд. Нархи гўшту равѓан низ баланд гардид. Нисфи мардуми 
Бухоро аз чунин шароити тоќатфарсо ба њар љониб рафтанд. 
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Гуруснагї ва ќањтї ба миён омад. Аз 1 апрел то 16 май чунон 
тўфони сахте дар пойтахт вазид, ки якчанд дењањои наздики он 
зери рег монданд. Њаёти сокинони ин дењањо дар хатар афтода, 
маљбур шуданд ба дењањои дигар кўчанд. Ин фалокат ќањтї ва 
гуруснагиро дучанд гардонид. Бозорњо холї монда, дуконњо 
баста ва одамони зиёд талаф шуданд. Дуздї ављ гирифт. 
Дастањои дуздон халќро ѓорат мекарданд ва мекуштанд. Шањри 
Бухоро ва атрофи он тамоман хароб гардид. Дарбори амир 
барои сабуктар гардонидани вазъияти нињоят сахти ањолї ягон 
чорае намеандешид. Њамаи ин ќањру ѓазаби халќро дучанд 
намуда, сабаби ба вуљуд омадани шўриш гардид.  

Сокинони Бухоро дар майдони марказии шањр – Регистон, 
дар назди ќасри амир љамъ омаданд. Амир аз ќањру ѓазаби халќ 
тарсида, пойтахтро тарк намуд. Ў барои паст намудани ѓазаби 
халќ ва пахш намудани шўриш амр намуд, ки њамаи сокинони 
Бухоро дар муддати се рўз берун аз шањр баромада, ба мазори 
њазрати Бањоуддини Наќшбанд раванд ва намоз хонанд. 
Хонањои мардуми шањр холї монданд. Амалдорони амир 
хонањои бесоњибмондаро кофтуков карда, чизу чораи 
шањриёнро ба яѓмо бурданд. Онњо ѓаллаи эњтиётии баъзе 
касонро ба мардуми гурусна таќсим накарда, ба нархи ќимат 
онро фурўхтанд. Аксари мардум пуле надоштанд, то чизе 
бихаранд. 

Нињоят ба амир муяссар шуд, ки бо неруи силоњ шўришро 
пахш кунад ва дар пойтахти худ вазъи нисбатан муътадилро 
барќарор намояд. Ин замон ба амир хабар доданд, ки ду 
корвони бухориёнро дар роњи баргашт аз Эрон туркманњо ѓорат 
кардаанд ва корвониёнро ба ќатл расонидаанд. Амир љавоб 
гуфт, ки њоло ки дар Регистон њељ хатаре нест, дигар чизњо 
барояш ањамият надоранд. 

Гуруснагї ва ќањтї ноњияњои дигари аз пойтахт дурро низ 
фаро гирифт. Дар ин бора шоњиди њодиса Мулло Љумъаќули 
Ургутї (1727–1855) мутахаллис ба Хумулї зимистони соли 1810 
ба ноњияи Панљакент, ба дењаи Ёрї омада, мушоњидаашро ба 
таври зайл ба риштаи назм кашидааст. 

 
Шаб њама шаб чашми аспам бањри як љав мепарид, 
Хостам бар дидааш коње нињам, пайдо нашуд. 
 

Њодисаи соли 1810 вазъи сиёсии Бухороро заиф гардонид, 
ки дар натиља Ургут, Моѓиён, Фороб ва дигар мулкњои хурд аз 
аморат канорагирї карда, Истаравшан зери тасарруфи хони 
Хўќанд даромад. 
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Шўру ошўбњои халќї дар аморати Бухоро солњои 1819 – 
1820 низ ба вуќўъ омада буданд. Љунбиши калони мардумї соли 
1821 дар ќисмати миёнаи водии Зарафшон, байни Самарќанду 
Бухоро, дар Миёнкол ба амал омад. Дар ин љо тоифаи нимкўчии 
ўзбек-хитойќипчоќњо зиндагї мекарданд. Сол аз сол зиёдшавии 
андозњо, ба хизмати њарбї сафарбар кардани миќдори зиёди 
мардони ќабилањо – њамаи ин сабаби бевоситаи шўриш гардид. 
Соли 1821 њукумат дубора сарбоз гирифтанро сар кард. Ин амал 
хитойќипчоќњоро маљбур сохт, ки ба шўриши ошкоро 
бархезанд. Ќараќалпоќњои сокинони ин мањал низ ба шўришиён 
њамроњ шуданд. Тамоми тоифаи ноњияњои байни Самарќанду 
Каттаќўрѓон ба зери ливои шўришгарон даромаданд. 
Шўришгарон маъмурони амирро ронда, Каттаќўрѓон, Чалак, 
Янгиќурѓон ва љойњои дигарро забт намуданд. Бебизоатони ин 
љойњо ба сафи шўришгарон шомил шуданд. Аъёну ашроф барои 
аз даст надодани сарвати худ ба амир кумак карданд. Амир 
Њайдар борњо кўшиш намуд, ки ќалъаи хитойќипчоќњо– 
Чалакро ба даст дароварда, шўришро пахш кунад, вале 
талошњои ў чандин сол бе самар монданд. Хитойќипчоќњо 
хостанд ба Бухоро зарба зананд, вале ба ин муваффаќ нашуданд. 
Шўришгарон кўшиш карданд, ки дењќонони ноњияњои 
гуногунро ба тарафи худ кашанд, аммо ин њам нашуд. 

Дар њамин вазъият соли 1825 амир Њайдар муњимтарин 
нуќтањои муќовимати шўришгаронро ишѓол намуд. Дар пахш 
кардани шўриши хитойќипчоќњо ба амир љосусони англис, ки он 
ваќт дар Бухоро буданд ва силоњи оташфишони барои ањолии 
мањаллї номаълумро ба кор мебурданд, ёрї расониданд.  

Соли 1826 шўриши мардуми Самарќанд рух дод, ки он њам 
ба нокомї анљомид. 

Дар солњои 1840 – 1842 муносибат байни аморати Бухоро 
ва хонии Хўќанд хеле тезутунд гардид. Амир Насруллоњ соли 
1842 лашкар кашида, Хўќандро ишѓол кард. Мансабдорони 
амири Бухоро дар Хўќанд мардумро маљбур намуданд, ки на 
танњо њамаи андозњои дар аморати Бухоро муќарраргардидаро 
супоранд, балки бар замми ин талаб намуд, ки аз чор як њиссаи 
њосилро ба хазинаи давлат бидињанд. Мардуми Хўќанд аз ин 
худсарињо ба дод омада буданд. Онњо бо ќабилаи ќипчоќ забон 
як карда, ба сари њокимият Шералихонро оварданд. 

Баъд аз ду соли ин воќеа дар Хўќанд шўриш ба амал омад. 
Сардори шўришиён Хоља Ќаландари мисгар буд. Њазорон 
камбаѓалони шўришгар бо сардории ин марди шуљоъ пойтахти 
мамлакатро ишѓол намуда, манзилњои амалдорони хонро ба хок 
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яксон карданд. Соњибмансабони низомї ва ѓайринизомї ба 
гўшањо пинњон шуданд. Сипас шўришгарон дарбори хонро 
ињота намуданд. Доирањои њукмрон фаќат бо макру фиреб ва 
душворињои зиёде тавонистанд, ки ин шўришро фурў нишонанд. 

Дар натиљаи шўриши халќї њокимияти амири Бухоро дар 
Хўќанд барњам хўрд. Сарбозони Бухоро бо амалдоронаш ба 
ќатл расиданд. Њокими аз тарафи амир таъйиншуда роњи 
гурезро пеш гирифт. 

Муборизаи синфї дар ноњияњои људогонаи кўњистони 
Помири Ѓарбї њам бо шиддати тамом давом мекард. Дар 
ибтидои солњои 60-ум дењќонони Шуѓнон, Рўшон ва Вахон 
шўриш бардоштанд, ки ба он Шайхзодаи Рўшонї сардорї 
намуд. Шўришгарон нишемангоњи Мири Рўшон–Ќалъаи 
Вомарро ба даст дароварданд. Сипас онњо ба сўйи ќароргоњи 
мири Шуѓнон Ќалъаи Барпанља њаракат карда, лашкари онњоро 
торумор намуда, тамоми дороии њокимонро дар байни дењќонон 
таќсим карданд. Ин шўриш фаќат пас аз он ки њукмрони кулли 
Бадахшон ба Помири Ѓарбї ќувваи зиёди њарбї фиристод, 
шикаст хўрд. 

Чунон ки дида мешавад, ошўбњои мардум њам дар шањру 
њам дар дењот ба амал меомаданд. Ин љунбишњо ба таври 
пароканда ва ѓайримуташаккил сар мезаданд ва дер давом 
намекарданд. Њамаи шўришњо хусусияти мањаллї дошта, 
тамоми ќаламрави давлатро фаро намегирифтанд. Маќсади 
асосии шўришгарон барњам додани суиистифода аз вазифа ва 
ноинсофињои аз њад зиёди намояндагони њокимияти давлатї, аз 
кор дур кардани њокимони људогона, бењтар кардани ањволи 
моддї ва амсоли инњо буданд. 

Ошўбњои мардумї дар чањоряки асри XIX мавќеи 
аморатро хеле заиф гардонид. Муборизаи тўлонии бенатиља бар 
зидди шўриши хитойќипчоќњо обрўй ва эътибори амирро дар 
назари мардум коњиш дод.  

 
Сарчашма: 

Ањмад Махдуми Дониш дар бораи нооромињои дар замони 
њукумати амир Њайдар менависад: «Воќеан, дар айёми давлати ў аксар 
умаро (амирон) ба мухолифату адоват бархостанд ва душманонро 
шўрониданд, ки њама элу улус (ќабила ва сарзамини ў) ва ќўрѓонњои 
ќаламрави Бухоро ба баѓй (саркаши)-у фасод бархостанд ва мудом 
лашкаркашиву љангу љидол дар мобайни элот (ќабилањои кўчманчи)-и 
ўзбек воќеъ буд». 

Ањмад Махдуми Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи 
салтанати хонадони Манѓития. Душанбе, 2010, сањ. 30. 
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Мирзо Абдулазими Сомї дар рисолаи худ дар бораи яке аз 

сабабњои нооромињо дар соли аввали ба тахт нишастани амир Њайдар 
менависад: «Подшоњи мавсуф (амир Њайдар) дар суњбати уламо ва 
ањли илму адаб роѓиб буд ва ќаробат бо ањли фазилату карам дошт. 
Ин равия ба умаро ва арокини давлат, ки ўзбекия буданд, писандида 
нашуда, аксар аз подшоњ дил гаронї доштанд. Ба сабаби иѓро 
(шўронидан) ва тањрики эшон соли дуюми љулус хони Хоразм бо 
лашкари љаррор (анбўњ)-и бисёр омада, атрофи Бухороро нањб 
(торољ)-у ѓорат кард». 

Мирзо Абдулазими Сомї. Таърихи салотини Манѓития. Нашри 
факсимил, Москва, 1962, вараќи 63а-63б. 

 
Дар бораи гуруснагї ва ошўби соли 1810 дар Бухоро муаллифи 

«Тољ-ут-таворих» Муњаммад Шариф менависад: «Дар таърихи шањри 
муњаррам-ул-њароми санаи 1225 (феврал–марти 1810) буд, чунон 
зимистон сард шуд, ки то се моњ ях ба миќдори як ќулоч боќї монд. 
Гандуму љавро куллан сармо зада, нарх ба сад танга расид. Дар як 
њафтаи моњ ба њаштод, баъд аз 20 рўзи дигар ба 60 танга баромад. 
Чунон савоим (чорво) дар он сол њалок шуд, ки њељ намонд. Нархи 
равѓан ба якуним ашрафї, дуним ман гўшт 14 танга шуд. Мардумони 
Бухоро ќариб ба нисф ба њар љониб рафтанд». 

 

Санањои муњим: 
1810 – шўриш дар Бухоро 
1819 – 1820 – шўру ошўбњои мардумї дар аморати Бухоро 
1821 – љунбиши калони мардумї дар Миёнкол 
1825 – аз тарафи амир Њайдар ишѓол намудани муњимтарин нуќтањои 
муќовимати шўришиён 
1826 – шўриши мардумї дар Самарќанд 
1840 – 1842 – тезутунд гардидани муносибат байни аморати Бухоро ва 
хонии Хўќанд. Лашкар кашидани амир Насруллоњ ба љониби Хўќанд 

 
Савол ва супориш: 

1) Сабабњои шўришњои мардумиро дар соли 1810 баён кунед. 2) 
Барои пахш кардани шўриши мардумї дар Бухоро амир чї тадбир 
дид? 3) Њодисаи бавуљудомадаи соли 1810 дар Бухоро ба чї сабаб 
гардид? 4) Соли 1821 дар куљо љунбиши мардумї ба вуљуд омад ва 
сабабњояш дар чї буд? 5) Дар бораи муносибат байни аморати Бухоро 
ва хонии Хўќанд дар солњои 1840 – 1842 маълумот дињед. 6) Ошўбњои 
мардумї дар чањоряки асри XIX ба чї оварда расонид? 
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МАВЗЎИ XVI 
МАДАНИЯТИ МОДДЇ ВА МАЪНАВЇ 

ДАР НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XIX 
 

§ 53. БИНОКОРЇ ВА МЕЪМОРЇ 
 

 Дар асри XVIII Осиёи Миёна буњрони шадиди 
иљтимоиро аз сар гузаронид. Аз њам пошидани пояњои 
давлатдорї, харобии шабакањои обрасон, поин омадани њосили 
зироат, гуруснагї ва беморињои мухталиф, њуљуми 
сањронишинон ба шањрњои аморати Бухоро ва дигар омилњо 
боис шуд, ки фаъолиятњои бинокорї таќрибан ќатъ шавад. 
Танњо дар охири асри XVIII ва ибтидои асри XIX дар ќаламрави 
аморати Бухоро ва хонии Хўќанд эњёи фаъолиятњои меъморї ба 
назар мерасад. Бо вуљуди ин, дар нимаи аввали асри XIX сатњи 
рушди њунари меъмории Осиёи Миёна, алалхусус, сохтмони 
биноњои бошукўњ пойин буд. Бо њамин сабаб аз ёдгорињои 
меъмории ин давра то замони мо теъдоди каме боќї мондаанд. 
Дар ин давр бинокорї асосан дар шањрњои марказї, мисли 
Бухоро, Самарќанд, Хўќанд ва шањрњои Тошканд, Андиљон, 
Хуљанд, Истаравшан ва гоње дар дењоте, ки он љо маконњои 
муќаддас буданд, идома пайдо кард. 

Ба меъмории ин замон аксар хусусияти бузургандозаї ва 
шукўњу љалоли зоњирї хос буд. Ин меъморї аз дастовардњои нав 
мањрум буда, бо сифати паст ба анљом мерасид. Дар замони 
буњрони сиёсї ва иљтимої идомакорї ва пайдарпайии малакаи 
бинокорї канда шуда, асрори тайёр намудани кошинњои 
хотамкоришуда ва парчинњои гуногунранг фаромўш гардид. 

Аз биноњои боќимондаи ин давр мадрасаи Халифа 
Ниёзќул, ки бештар бо номи Чорманор (1807) машњур аст ва 
силсилаи иморати Халифа Худойдод дар Бухоро диќќати њар 
бинандаро ба худ љалб менамоянд. Њар як манораи Чорманор бо 
гунбази фирўзаї пўшонида шудааст. 

Дар Самарќанд якчанд биноњои калон сохта ва ё сохтмони 
нотамоми иморатњои куњна анљом шуданд. Масалан, дар миёнаи 
асри XIX дар тањкурсии ќаблї бинои масљиди Њазрати Хизр 
сохта шуд (намуди њозираи бино дар натиљаи азнавсозии соли 
1915 пайдо шудааст). 

Дар њамин давра дар Хуљанд, Истаравшан, Њисор, 
Панљакент ва дигар шањрњо низ иморатњои бисёр ќомат 
афрохтанд. Масалан, масљид ва якчанд мадрасањои начандон 
калон дар Хуљанд сохта шуданд, ќисман масљиди Шайх 
Муслињиддин, маќбараи Тўпхона ва масљид дар Чорбоѓ таъмир 
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гардиданд. Хуљанд дар нимаи 
аввали асри XIX њашт дарвоза 
дошт, ки роњи њар яки он ба 
маркази шањр мебурд. Маркази 
косибию тиљоратии Хуљанд 
бозори Панљшанбе ба њисоб 
мерафт, ки дар маркази ќисми 
шарќии шањр љойгир буд 
Мувофиќи ахбори сарчашмањо 
ин дар ин давра дар Хуљанд 146 
мањалла, 150 чойхона ва 47 
мадраса мављуд буд. Деворњои 
атрофи шањри Хуљанд ва 
Истаравшанро тез-тез таъмир 
мекарданд. 

Аз ёдгорињои меъмории 
Истаравшан бинои мадрасаи 
Рустамбек ќобили зикр аст. Ин 
бино солњои 50-уми асри XIX 
аз тарафи њокими ин мулк 
Рустамбек сохта шуда буд.  

Бухоро. Чорманор.  
Бинои мазкур дуошёна буда, 49 њуљра дошт. Дар ду гўшаи 

пеши мадраса ду манор сохта шуда буд. Пештоќи мадраса бо 
пораи кошини сурху кабуд ва сафед ороиш дошт. Дар ду тарафи 
пештоќи мадраса тасвири ду њайвон ба назар мерасид, ки ба 
паланг ё аспњои афсонавї монандї доштанд. Аз сохтмонњои 
калони онваќтаи Истаравшан мадрасаи Намозгоњ, Айвони 
Тиллокорї дар пойтахти ќароргоњи њоким дар болои Муѓтеппа, 
њаммом, корвонсарой ва масљид бино ёфта буданд. 

Дар њамин давра баъзе иморатњои Регистони Њисор 
(Мадрасаи Нав), дар Панљакент Мадрасаи Миролим Додхоњ 
сохта шуданд. Дар Конибодом Мадрасаи Ойим бино гардид, ки 
бо њуљрањо ињота шуда буд. Дар ќисмати марказии шањри 
Исфара дар охири асри XVIII Мадрасаи Сарибозор, ки аз се 
љониб бо њуљрањо ињота шуда буд, ќомат меафрозад. 

Дар нимаи аввали асри XIX дар ноњияњои кунунии 
Тољикистон ќалъањо ва ќасрњо сохта мешавад. Ба чунин 
ёдгорињои меъморї ќалъаи беки Бешкент дар Шањритўс, ќалъаи 
Кистакўз, Сарињисор (дар дењаи Чоркўњ) ва ќалъаи Сарводаро 
(водии Фондарё) метавон шомил кард. Ин замон дар Помир як 
теъдод ќалъањои начандон калон, ки ба њокимони мањаллї 
тааллуќ доштанд, мисли ќалъаи Панљ, Роштќалъа дар Шуѓнон, 
Барпанља дар Вахон ва Ќалъаи Бовар дар Рўшон низ њифз шуда 
буданд. Њамаи ин ќалъањо деворњои баланди муњофизатї бо 
дарвозањо доштанд, ки дар дохили он хонањо ва сохтмонњои 
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дигари хољагї мављуд буданд. Дар ин ќалъањо сокинони дењањои 
наздик дар замони нооромињо ва љангњои дохилї паноњгоњ 
мељустанд. 

Дар хонии Хўќанд низ бинокорї вусъати зиёде пайдо 
карда буд. Дар шањрњои ин мамлакат бисёр иморатњои 
муњташам, ќасрњо, корвонсарой, њаммом, ќалъаву манорањо, 
инчунин, масљиду мадраса ва маќбарањо сохта шуданд. Аз 
биноњои бошукўњи ин давраи Хўќанд маќбараи Модари Хон ва 
Дахмаи Шоњон љолибанд. Таќрибан дар як ваќт бо ин биноњо 
масљиди Хонаќоњ дар Марѓелон ва масљиди Чинорлик дар 
Хўќанд, маќбараи Хуљам Ќабрї дар Намангон ва дигар биноњо 
сохта шудаанд. Сарфи назар аз баъзе љињатњои норасоии 
биноњои мазкур, меъморон дар сохтмони онњо асосан анъанаи 
меъмории давраи асри миёнаи Фарѓонаро давом додаанд. 

Аммо дар бинокории оммавї ќатъи анъана ва таназзул 
мушоњида намешавад. Баръакс, мањз дар ин давра навъњои 
мањаллии манзилњои Осиёи Миёна комилан ташаккул меёбад. 
Зимнан, дар тарњ, ороиш ва масоњат ду навъ бино – манзили 
одамони давлатманд ва манзили одамони камбаѓал аз њам 
тафовути љиддї пайдо мекунанд. Чор тарафи манзилгоњ бо 
деворњои баланд ињота мегардиданд. Ба таќозои иќлим дар њар 
манзилгоњ сањни њавлї ањамияти калон дошт, зеро сокинони он 
аксаран рўзњои солро дар зери сояи дарахтон мегузаронданд. 

Њавлї аз ду ќисмат иборат буд: њавлии дарун ва њавлии 
берун. Дар њавлии дарун хонаи зист, ошхона ва ѓайра љой 
мегирифт. Дар њавлии берун одатан саисхона, мењмонхона, 
дарвозахона љойгир мешуд. Гоње њавлии хурди махсуси хољагї 
ва ќитъаи боѓро њам људо мекарданд. Аксаран дар пеши хонањо 
айвон месохтанд. Биноњо на фаќат якошёна, балки дуошёна ва 
гоњо сеошёна њам бунёд мегардиданд. 

Дар бинокорињои дењот њавлї ва ќитъаи боѓ бо деворњои 
баланди гилї ињота гардида, работ ва ё ќўрѓон аксар ваќт 
зеварбандї карда мешуд. Бењтарин намунањои чунин манзилњо 
дар Самарќанд боќї мондаанд. 

Хонаву айвонњо чунон сохта мешуданд, ки касро дар 
тобистон аз гармо ва зимистон аз сармо муњофизат мекарданд. 
Хонаи зист ѓайр аз дари асосї, дарича ва тобадон њам дошт, ки 
барои равшанї ва тоза кардани њавои хона хизмат мекард. Дар 
даруни хона барои хўрокпазї ошхона људо мекарданд, ки 
оташдону мўрї дошт. Барои гарм шудан дар фасли зимистон 
дар хонањо сандалї мављуд буд. 

Барои ороиши ќисмати дохилии сохтмон тамоми навъњои 
њунари амалии мардум, мисли кандакории чўб, гаљкорї, 
наќшунигор ва ѓайра истифода мешуд, аммо ин њама зебої ба 
ќасрњо ва манзили одамони доро мутааллиќ буд. Мардикороне, 
ки барои онњо хизмат мекарданд, дар кулбањои њаќирона, баъзан 
дар тањхонањо мезистанд. 
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Сарчашма: 
Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї дар «Таърихи Њумоюн» дар 

бораи мадрасањои вилояти Њисор менависад: «Дар ин вилоят ду 
мадрасаи сангини љасиму рафеи дуошёна, муштамил бар њуљуроти 
сангин ва як хонаќоњи љумъа ва идайнхонии сангин дорад дар муозии 
ќўрѓон. Ва як мадрасаи чўбин машњур ба Чашмаи Моњиён низ мављуд 
аст. Ва чанд адад мадрасаи кўчаки дигар низ дорад…». 

Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї. Таърихи Њумоюн. Тањиягар Љ. 
Назриев, Душанбе, 2006, сањ.124. 

 

Савол ва супориш: 
1) Чї сабаб шуд, ки дар нимаи аввали асри XIX фаъолиятњои 

бинокорї таќрибан ќатъ шавад? 2) Хусусиятњои меъмории ин замонро 
баён кунед? 3) Кадом ёдгорињои меъмории Бухорои ин давраро 
медонед? 4) Дар бораи ёдгорињои меъмории Хуљанд ва Истаравшан 
маълумот дињед 5) Дар нимаи аввали асри XIX дар ноњияњои кунунии 
Тољикистон кадом ќалъањо бино шуданд? 6) Дар бораи бинокории 
Хўќанд маълумот дињед. 7) Ин замон бинокории оммавї чї гуна сурат 
мегирифт? 

 

 
§ 54. ТАЪРИХНИГОРЇ 

 
Таърих аз муњимтарин донишњоест, ки инсоният ба он 

ниёзи бепоён дорад. Чун ин илм аз гузаштаи инсоният бањс 
мекунад, инсонро чунон зарурате пеш меояд, ки гузаштаи 
љамъияти одамонро бо њар роњу равише барои худ дарёбад, то 
шахсияти худ ва чї будани љамъияти хешро бењтар дарк карда 
бошад. 

Омўзиши воќеањои таърихї ва баррасии холисонаи онњо 
танњо бар пояи сарчашмањои таърихї метавонад анљом ёбад. 
Маъхаз ва ё сарчашмаи таърихї боќимондаи фарњанги моддї ва 
маънавии замони худ буда, мањсули фаъолияти фарњанги 
муайяни иљтимої дар гузашта мебошад, ки дар худ маълумоти 
њаќиќиро дар бораи вазъи сиёсї, иљтимої ва фарњангии 
кишварњо дорад ва онњо дар раванди шинохти таърихї 
истифода мешаванд. 

Дар нимаи аввали асри XIX асарњои муњимми соњаи 
таърих бахшида ба сулолаи Манѓитиён дар Бухоро ва хонадони 
мингњо дар Хўќанд навишта мешаванд. Асарњо оид ба таърих 
асосан шакли воќеанигориро ба худ гирифта буданд. Онњо дар 
омўхтани њаёти асри XIX арзиши зиёд доранд. Яке аз ин гуна 
сарчашмањо асари Муњаммад Яъќуб «Гулшан-ул-мулук» 
мебошад, ки замони њукмронии манѓитињоро то ањди амир 
Насруллоњ (1826 – 1860) тавсиф мекунад. Муаллифи ин китоб аз 
доираи дарбориён, шоњид ва иштирокчии бевоситаи бисёр 
воќеањои таърихии замонаш буд. Аз њамин сабаб маълумоти ў 
ањамияти таърихї дорад. 
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Дар хонии Хўќанд навиштани таърихномањо ба њукми 
анъана даромад. Соли 1822 бо фармони амир Умархон Мирзо 
Ќаландар Мушрифи Исфарагї ба навиштани «Шоњнома» дар 
наср пардохт. То ин ваќт як пораи ин «Шоњнома»-ро Фазлии 
Намангонї ба назм дароварда буд. Ба назар мерасад, ки сабки 
баёни Фазлии Намангонї ба Умархон писанд намеояд ва 
навиштани ин асарро ба Мирзо Ќаландари Мушрифи Исфарагї 
месупорад. 

Таърихи аморати Бухоро ва хонињои Хўќанду Хиваи 
охири асри XVIII ва нимаи аввали асри XIX дар рисолаи 
«Мунтахаб-ут-таворих»-и Муњаммад Њакимхон шарњу баён 
ёфтааст. Муаллиф хоњарзодаи хонњои Хўќанд Олимхон ва 
Умархон буда, аз ањволи дарбор хабар дошт ва бисёр воќеањоро 
њамчун ширкаткунанда ва шоњиди он ба ќалам додааст. 
Воќеањои дар асар тасвирёфта аз замони њукмронии Норбўтахон 
(1770–1799) то айёми салтанати Муњаммадалихонро (1822–1842) 
фаро гирифтааст. 

Падари Њакимхон–Маъсумхон аз шахсиятњои ба хонњои 
Хўќанд–Олимхон ва Умархон наздик буд ва соли 1815 дар 
замони њукумати Умархон шайхулислом таъйин шуд. 
Њакимхони нуњсола ба гирифтани унвони наќиб, ки аз рутбањои 
баланди хонии Хўќанд ба њисоб мерафт, сарфароз гашт. Пас аз 
ба сари њокимият омадани писари Умархон – Муњаммадалихон 
дар Хўќанд дар атрофи одамоне, ки ба Умархон наздик буданд, 
муњити носолиме фароњам омад. Муаллифи «Мунтахаб-ут-
таворих» Муњаммад Њакимхон ва падари ў Маъсумхон низ 
дучори бадбинии хон гашта, аз мамлакат ронда шуданд. 
Муњаммад Њакимхон пас аз ронда шуданаш аз ќаламрави 
Хўќанд ба кишварњои зиёде сафар карда, маросими њаљро ба љо 
оварда, соли 1259 њ.ќ. (1842–1843) дар Шањрисабз «Мунтахаб-ут-
таворих»-ро ба итмом расонидааст. 

Муаллифи «Љањоннамо» ё «Таърихи љањоннамої» Љунайд 
Мулло Аваз Муњаммад писари Мулло Рўзї Муњаммад Сўфии 
Аттор мебошад, ки асари хешро соли 1868 таълиф намудааст. 
Мулло Аваз аз љамоаи тољирони хурди Хўќанд ба шумор 
мерафт, ки ба чарчинфурўшї шуѓл дошт. Ў бо доираи дарбори 
Хўќанд робита надошт. Рисолаи «Таърихи љањоннамої»-ро 
муаллиф дар тўли 15 сол навиштааст, ки асосан ба муносибати 
байни аморати Бухоро ва хонии Хўќанд бахшида шудааст. 
Љилди дуюми ин асар аз таърихи хонии Хўќанд дар асри XIX 
њикоят мекунад.  

Доир ба таърихи хонии Хўќанд, асарњои дигар, аз ќабили 
«Таърихи Шоњрухї»-и Мулло Ниёзмуњаммад ва «Таърихи 
муњољирон»-и Дилшоди Барно навишта шудаанд. Дар ин асарњо 
бисёр њодиса ва воќеањои таърихии нимаи аввали асри XIX 
инъикос ёфтаанд.  
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Мулло Ниёзмуњаммад яке аз адибони маъруфи нимаи 
дуюми асри XIX-и Хўќанд буда, рисолаи «Таърихи Шоњрухї»-
ро дар поёни умраш, дар байни солњои 1871–1875 эљод кардааст. 
Муаллиф таърихи хонии Хўќандро аз ибтидои таъсисёбї то соли 
1875 ба ќалам додааст. Мулло Ниёзмуњаммад шогирди Домулло 
Махдум, писари Домулло Ќозии аълам буда, дар замонаш дар 
мадрасањои Хўќанд дониш андўхта, ба иртиботи хатми 
сохтмони мадраса ва масљиду мазорњои Хўќанд таърихњо 
гуфтааст. Мулло Ниёзмуњаммад дар замони њукмронии 
Шералихон (1842–1845) ва то давраи охири њукумати Худоёрхон 
(1875) дар њаёти иљтимої ва сиёсии хонии Хўќанд ширкат 
кардааст ва ба ин далел навиштањои таърихии ў аз ањамияти 
муњимми илмї бархурдоранд. 

Муаллифи «Таърихи муњољирон» Дилшоди Барно (1800 –
1907) шоираи тољик, духтари Рањимќул Сўфии Истаравшанї, 
њангоме ки амир Умархон (1787–1822) – хони Хўќанд соли 1816 
Истаравшанро ишѓол кард, дар ќатори 13 њазор асир ўро ба 
Хўќанд бурд. Чанде нагузашта Дилшоди Барноро амир Умархон 
озод намуд ва ў дар хонаи Тошмахдум ном шахсе паноњ бурд, ки 
баъдан ин шахс њамсари ў гардид. Дилшоди Барно 51 сол дар 
Хўќанд мактабдорї карда, ба зиёда аз 800 нафар духтар савод 
омўзонидааст. Шоирањои доираи адабии Хўќанд Хайринисо, 
Бањринисо, Анбаротун ва Тўтиќиз аз љумлаи шогирдони ўянд. 
Аз Дилшоди Барно «Мунтахаб-ул-ашъор», рисолаи «Таърихи 
муњољирон» ва 1200 мисраъ ашъори пароканда ба мерос 
мондааст. Дар «Таърихи муњољирон» Дилшоди Барно дар бораи 
торољгарї ва кушторњои амир Умархон, таърихи ба Русия 
њамроњ шудани Осиёи Миёна ва аз њаёти иљтимої ва сиёсии ин 
давр сухан мегўяд. Аз љумла дар як ѓазалаш авзои замонаашро 
инъикос кардааст: 

 

Замона каљраву золим бувад шоњи замон, эй воњ, 
Халоиќ аз уќубатњо намеёбад амон, эй воњ. 
Ба мулки хештан ањли замон бегонамонанданд, 
Дар ин љо аљнабии рахнагар дорад макон, эй воњ. 
Ба дењќон на замин, не љуфти гову олати кор аст, 
Зи мева мањрум аст, њар фаълаву њар боѓбон, эй воњ. 
Љафољў аз муѓул найрангкунон дар тахт оромад, 
Ба монанди магас бар шарбату нон њукмрон, эй воњ. 
 

Аз силсилаи асарњои таърихии ин давр рисолаи Мир 
Олими Бухорї «Фатњномаи султонї» арзиши муњимми таърихї 
дорад. Ин асар дар баробари баён воќеањои сиёсии нимаи аввали 
асри XIX маълумоти зиёде оид ба ислоњоти андоз ва шўриши 
хитойќипчоќњоро додааст. 
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Барои омўхтани таърихи мањалњо ба мисли Панљакент, 
асари Мулло Љумъаќули Ургутї мутахаллис ба Хумулї ќобили 
ќайд мебошад. Хумулї ќозии вилояти Ургут буд ва дар шеър, 
таърихёбї ва хушнависї мањорат дошт. 

Њамаи асарњои таърихии номбурда ба забони тољикї 
таълиф шудаанд, ки барои омўхтани таърихи мардумони Осиёи 
Миёнаи нимаи аввали асри XIX сарчашмаи бењтарин ба шумор 
мераванд. 

Дар ќатори асарњои таърихии ба забони тољикї 
офаридашуда рисолаи Шермуњаммади Мунис «Шоњиди иќбол»-
ро, ки ба забони ўзбекї иншо шудааст, метавон ёдовар шуд. 
Ахбори чањоряки аввали асри XIX, ки дар ин китоб инъикос 
ёфтааст, бисёр муњим мебошанд. Баъди вафоти Шермуњаммади 
Мунис љиянаш Муњаммад Ризо, ки бо тахаллуси Огањї маъруф 
аст, ин асарро идома дода, ахбори воќеањоро то соли 1872 зикр 
кардааст. 

 

Сарчашма: 
Порањое аз асари Муњаммад Њакимхон «Мунтахаб-ут-таворих»: 

«Давлату насаби ду хонадонро баён мекунам, ки баъд аз шутури хонї 
ба инњо расидан, аввал манѓият (манѓитињо), ки дар Бухоро салтанат 
мекунанд, дуюм минг дар Хўќанд алњол салтанат мекунанд. Давлати 
юзу кенагас ва ѓайри дигарро дар замми ин ду давлат бар сабили 
иљмол (кўтоњ) хоњам баён кард, иншоаллоњ…». 

Муњаммад Њакимхон. Мунтахаб-ут-таворих, љилди 1, чопи 
факсимилї. Тањияи А. Мухторов, Душанбе, 1983, вараќи 218. 

 
«Зикри лашкар кашидани амир Умархон дар болои амир 

Њайдар подшоњ ва ин хабарро шунида, боз гаштани амир Њайдар 
подшоњ ба савби Самарќанд. 

Чун ин хабарро амир Умархон шунид (яъне лашкаркашии амир 
Њайдар ба љониби Ўротеппаро), билотаваќќуф бо лашкари Фарѓона 
мутаваљљењи Ўротеппа шуд. Баъд аз тайи масофат дар он вило (вилоят) 
расид ва шунид, ки амир Њайдар подшоњ дар болои Пишоѓар ќурултой 
(шўро) сохтааст. Билоэњмол бо лашкари кинахоњ мутаваљљењи 
лашкаргоњ мунќият шуд ва аз омадани амир Умархон амир Њайдар 
подшоњ вуќуф ёфта, саросема аз он љо кўч карда, ба љониби Самарќанд 
мурољиат фармуд. Амир Умархон шабгир зада, дар камоли таъљил 
худро ваќти тулўи офтоб дар ќалъаи Пишоѓар расонид. Дид, ки пай 
њасту Њайдар нест ва њам ин лафз таърих аст ва ќалъаи Пишоѓарро чун 
нигини ангуштарин дар миён гирифта, ба муњосира пардохт…» 

Муњаммад Њакимхон. Мунтахаб-ут-таворих, љилди 2. Ба чоп 
омодакунанда Ё. Ковоњоро ва К.Њонадо, Токио, 2006, сањ. 131. 

 

Савол ва супориш: 
1) Сарчашмањои таърихї чї ањамият доранд? 2) «Гулшан-ул-

мулук» ба ќалами кї тааллуќ дорад ва воќеањои кадом замонро дар бар 
мегирад? 3) Дар бораи Муњаммад Њакимхон ва асари ў маълумот 
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дињед. 4) Муаллифи «Љањоннамо» ё «Таърихи љањоннамої» кист, кай 
навишта шудааст ва дар бораи чї наќл мекунад? 5) Мулло 
Ниёзмуњаммад муаллифи кадом асари таърихист ва он кай иншо 
шудааст? 6) Дар бораи Дилшоди Барно ва рисолаи ў «Таърихи 
муњољирон» маълумот дињед. 7) Боз кадом рисолањои таърихии ин 
давраро медонед?  

 
§ 55. ЊАЁТИ ИЛМЇ ВА АДАБЇ 

 
Забони тољикї дар нимаи якуми асри XIX дар аморати 

Бухоро ва хонии Хўќанд, чи дар дастгоњи давлатию идоравї ва 
чи дар доирањои адабї, мавќеи асосиро ишѓол мекард. Ду навъи 
мактаб вуљуд дошт: мактаби ибтидої ва олї, яъне мадраса. Дар 
мактабњо кўдакон савод меомўхтанд ва тарбия мегирифтанд. 
Таълиму тадрис ба забони тољикї ва арабї сурат мегирифт. 
Муаллимони мактабњо асосан рўњониён буданд, ки табаќаи 
босаводтарини ањолї ба њисоб мерафтанд. Талабагон ва 
толибилмон асосан, дар фасли тирамоњу зимистон ба мактабу 
мадраса мерафтанд. 

Дар мадрасањо ќариб тамоми дарсњо ба забони арабї 
гузашта, забони тољикї барои шарњ ва тарљумаи фанњо хидмат 
менамуд. Дар ин ваќт омўхтани илми фиќњ, тафсири Ќуръон ва 
шарњи китобњои дарсии динии асри миёна хеле ривољ ёфт. Ба 
њамин сабаб муддати тањсили мадраса нињоят дароз шуда, аз 8 то 
20 сол давом мекард. Илова бар осори динї дар мадрасањо, чор 
амали арифметикї ва баъзе масъалањои алгебра ва геометрия 
низ омўзонида мешуданд. Дар замони њукмронии Шоњмурод 
танњо дар мадрасањои Бухоро то 30 њазор нафар таълим 
мегирифтанд. Дар ин мадрасањо бештар фарзандони рўњониён 
ва шахсони дорову сарватманд тањсили илм мекарданд ва 
дарвозаи мадрасањо ба рўйи оммаи васеи зањматкашон пўшида 
буд. Маоши толибилмон, мударрисон, мутавваллї, ходимони 
дар ин даргоњ хизматкунанда ва инчунин, таъмири бинои 
мадраса аз даромади заминњои ваќф буд. 

Хатмкунандагони мадраса бештар ба вазифаи ќозии 
шањру вилоятњо, муфтї, имоми масљидњо таъйин мешуданд, ё 
худ дастнависњоро нусхабардорї мекарданд. 

Дар шањрњои Бухоро, Самарќанд, Хўќанд, Хуљанд, 
Ўротеппа, Њисор, Кўлоб, Кангурт Панљакент, Конибодом ва 
ноњияи Ѓарм мадрасањо амал мекарданд, вале обрўмандтарин 
таълимгоњњо мадрасањои пойтахти аморат – шањри Бухоро ба 
шумор мерафтанд. Бухоро дар ин давра маркази динии тамоми 
Осиёи Миёна ба шумор мерафт. 

Мувофиќи ахбори сарчашмањо дар нимаи аввали асри 
XIX дар хонии Хуќанд беш аз 320 мадраса мављуд буд. Танњо 
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дар шањри Хўќанд 36 мадраса, 30 ќорихона ва беш аз 50 мактаб 
фаъолият мекард. Шумораи мударрисон беш аз 120 нафар ва 
теъдоди умумии толибилмони мадрасањои Хўќанд то ба 3000 
нафар мерасид.  

 

 
Хева. Мадрасаи Алиќулихон.  

 
Духтарон имкони дар мадрасањо хонданро надоштанд ва 

мадрасаи махсус барои занон вуљуд надошт. Бибиотуни 
(муаллимаи) мактабњои занона асосан, занони муллоњо ва 
мударрисон буданд. Бибихалифањо ба духтарон асосњои дину 
шариати исломро таълим медоданд.  

Дар нимаи якуми асри XIX дар пойтахти њамаи хонињои 
Осиёи Миёна њаёти адабї дар ављ буд. Дар аморати Бухоро ва 
хонии Хўќанд ба ду забон – ба забони тољикї ва ўзбекї шеър 
эљод мекарданд, ки боиси ба вуљуд омадани шоирони дузабона 
гардид. Дар миёнаи асри XVIII љараёни тозае дар адабиёт зуњур 
карда буд, ки дар асарњои баъдина низ идома ёфта, дар таърихи 
адабиёти тољик ба номи «сабки бедилї» машњур гашт. 
Намояндагони ин љараён беш аз њама ба тасаввуфи Бедил таќлид 
менамуданд. Сабки бедилї муќаллидони пешќадами худро 
дошт. Дар байни пайравони Бедил шоироне буданд, ки дар асри 
XIX эљодиёти худро то андозае ба њаёти иљтимоии халќ 
наздиктар намуда, ѓояњои нисбат ба он замон пешќадамро 
таблиѓ мекарданд. Умуман, равияи озодандешї ба назми ин 
давра роњ пайдо менамуд. Чунончи, Мулло Њусайн, ки бо 
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тахаллуси Дониши Бухорої машњур аст, Мирзо 
Муњаммадсодиќи, Муншї, Љунайдуллоњи Њозиќ, Муњаммад-
шарифи Гулханї, Махмур, Маъдан, Дилшод ва дигарон дар 
њамин давра умр ба сар бурда, ашъоре дар ин сабк офариданд. 
Дар эљодиёти Гулханї, Махмур ва Маъдан њаљви иљтимої љойи 
намоёнро ишѓол менамуд, ки он ба мазмуни лирикии шоирони 
маорифпарвар таъсир кардааст. Достони Њозиќ «Юсуф ва 
Зулайхо», масалњои Гулханї, шеърњои иљтимоии шоира Дилшод 
ва дигарон аз љумлаи асарњои озодфикрона мебошанд.  

Дар ин давр доирањои адабї мисли асрњои пешин дар 
Бухоро, Самарќанд, Хўќанд, Хуљанд, Истаравшан, Шањрисабз 
ва ѓайра ба назар мерасанд. Чун доираи адабии Бухоро дар 
нимаи аввали асри XIX низ доираи адабии марказї шинохта 
мешуд, бинобар ин шоирон аз шањрњо ва ноњияњои аморати 
Бухоро, хонии Хўќанд ва њатто берун аз ин ќаламрав ба ин љо 
омада, ба маљрои умумии шеъру адаби тољик њамроњ мешуданд. 

Яке аз шоири соњибдевони доираи адабии Бухоро 
Султонхони Адо мебошад, ки дар Самарќанд таваллуд шуда, 
дар замони њукумати амир Њайдар шоири дарбори ў буд ва дар 
ањди амир Умархон ба Хўќанд рафта, дар замони њукумати амир 
Насруллоњ боз ба Бухоро бармегардад. Ў аз авлоди Хоља 
Ањрори Валї буд. 

Дигар аз шоирони доираи адабии Бухоро Љунайдуллоњ 
Махдум Њозиќи Њиротї буд. Ў дар замони њукумати амир 
Њайдар ба Бухоро омада, баъди чанде ба дарбори Умархон ба 
Хўќанд рафт. Баъд аз вафоти Умархон дар замони њукмронии 
амир Насруллоњ ба Бухоро баргашт. Њангоми сафаре дар 
Самарќанд дар рикоби амир Насруллоњ буд ва шеъре аз зулму 
золимии ў гуфт. Ин шеър ба воситаи душманонаш ба дасти амир 
Насруллоњ афтод. Чун Њозиќ ба воситаи дўстонаш аз ин хабар 
ёфт, ба тарафи Шањрисабз фирор кард. Амир Насруллоњ 
ќотилеро ба Шањрисабз фиристод, ки шоирро дар рахти хобаш 
ба ќатл расонид. Ќатли шоир байни солњои 1830 – 1834 иттифоќ 
афтодааст. 

Шоир, олиму мударриси номдор Мир Иноятуллоњ 
Мавлавї, ки бо тахаллуси Рашид шеър мегуфт, дар охири асри 
XVIII ва ибтидои асри XIX зиндагї кардааст. Амир Њайдар аз 
шогирдони ў буд. Баъд аз ба сари њукумат омадан, амир Њайдар 
ўро ба вазифањои козикалони Бухоро, унвони мавлавї, охунди 
кўкалтош ва ба вазифаи мирасадї сарфароз сохтааст. Ашъораш 
аз 4 њазор байт бештар буд. Ў соли 1813 вафот кардааст. 

Шоири маъруф Мирзо Муњаммадсодиќи Муншї дар ањди 
амир Њайдар иншонависи дарбор буд. Девони ашъораш иборат 
аз 15 њазор байт аст. Шоири бадењагўй, нуктасанљ, њозирљавоб 
ва беназири замони худ буд. 

Рањматуллоњи Бухорї, ки бо тахаллуси Хиљлат шеър 
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мегуфт, шоири ањди амир Насруллоњ аст, ки бо фармони амир 
вазифаи ќозигиро низ иљро кардааст. Ўро дар тазкирањо шахси 
олим, донишманд ва муътаќиди ашъори Бедил ба ќалам 
додаанд. 

Шоир ва фозили ин замон Мулло Абдулазиз Мањмуд ибни 
Ѓании Балхї аст, ки бо тахаллуси Њайрат шеър сароидааст. 
Тибќи ахбори тазкирањо тамоми китобњои маъруф хоњ ба арабї 
ва хоњ ба форсї дар њар илме, ки бошад мутолиа карда, дар 
њошияи онњо назари хешро баён намудаст. Ў низ бо фармони 
амир Насруллоњ ба мансаби ќозигї расида ва соли 1832 вафот 
кардааст.  

Дар ин давр шоироне мисли Гулмуњаммадбийи Афѓон, ки 
дар ањди амир Насруллоњ њокими Нурато буд, Мулло Раљаб 
Парии Њисорї, Мирзо Олимљон Њасрати Њисорї, Хазонии 
Ќаротегинї, Муллоњусайн Махдум Дониши Бухорої, 
Муллораљаб Дониши Бухорої (вафот 1832 – 33), Забењои Яњудии 
Самарќандї, Мулло Муњаммад Шарифхоља Шевани Бухорої 
(вафот 1845), Шавќии Каттаќўрѓонї (вафот 1861–62), 
Муњаммадзамони Самарќандї ибни Муњаммадризои Фалѓарии 
Похутї (1788–1849) ва дигарон зиндагї ва эљод кардаанд. 

Дар нимаи аввали асри XIX, дар давраи њукмронии амир 
Олимхон (1800–1812) доираи адабии Хўќанд таъсис ёфта, дар 
ањди амир Умархон (1812–1822) ин доираи адабї шуњрат пайдо 
кард. Худи амир Умархон бо тахаллуси Амирї шеър мегуфт ва 
њамсараш Нодираи Андиљонї бо тахаллуси Нодира ва Макнуна 
шеър менавишт. Шоирони зуллисонайн, ба мисли Умархон, 
Макнуна, Гулханї ва дигарон ба арсаи адабиёт омадаанд, ки 
асарњояшонро бо забони тољикї ва ўзбекї иншо мекарданд. Ин 
хусусияти доираи адабии Хўќанд аз он гувоњї медод, ки забони 
ўзбекї дар њаёти иљтимоии хонигарї оњиста-оњиста љойгоњ 
пайдо мекард. Агар дар асрњои гузашта шоирони туркзабон 
асосан, шеърњои худро ба забони тољикї меофариданд, дар ин 
ањд раванди баръакс рух дода, шоирони тољик, мисли Гулханї, 
Њотифи Хуљандї (вафот 1842-43), Дилшоди Барнои 
Истаравшанї ва дигарон бо зарурати зиндагї ва таќозои замон 
ба забони туркї шеър мегуфтанд. Љойгоњ пайдо кардани забони 
ўзбекї дар доираи адабии Хўќанд аз он шањодат медињад, ки дар 
њаёти сиёсї ва иљтимоии хонигарї сарони ќабилањои ўзбек 
нуфуси бештаре ба даст оварданд. Бо вуљуди ин, забони расмии 
давлатии хонигарї забони тољикї буда, коргузорї асосан ба 
забони тољикї сурат мегирифт, ки далели он санадњои 
мухталифи ба ёдгор монда аз ин давранд. 

Дар «Таърихи муњољирон»-и Дилшоди Барно аз 13 тан 
шоирону шоирањои доираи адабии Хўќанд ёд мешавад, ки дар 
ањди Умархон зиндагї кардаанд. Шоирон: Мањљуб, Мунтазир, 
Маљзуб, Гулхании Ќаротегинї, Махзанї, Туробї, Бањорї, 
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Низомї, Сабуњї, Садої, Девона Ќорї, шоирањо: Нодира, 
Фидоия, Мањбону, Њафизаотун ва Увайсї аз зумраи онњо 
мебошанд. 

Шоири маъруфи доираи адабии Хўќанд Фазлиддини 
Намангонї мебошад, ки бо тахаллуси Фазлї шеър меофарид. 
Фазлї «Тазкират-уш-шуаро»-и дарбори Умархонро бо унвони 
«Маљмуат-уш-шуаро» таълиф намуда, дар он ашъори тољикї ва 
туркии шоиронро гирди њам овардааст. 

Шањри Хуљанд дар саргањи водии Фарѓона љойгир буда, 
дар сарнавишти хонии Хўќанд мавќеи муайяне дошт. Бино ба 
навиштаи «Тазкират-уш-шуаро»-и Абду, «Маљмуат-уш-
шуаро»-и Фазлии Намангонї, «Туњфат-ул-ањбоб»-и Возењ ва 
«Маљлисафрўз»-и Абдуррањмонхољаи Носењ дар ин замон дар 
Хуљанд шоирон: Шайдони Хуљандї, Шукуњї, Нозили Хуљандї, 
Фозили Хуљандї, Дониши Хуљандї, Кошиф, Зинати Хуљандї, 
Нузњати Хуљандї, Шањдии Хуљандї, Росихи Хуљандї, Домулло 
Њољибой Лисонии Хуљандї (вафот 1851 – 52), Маъюси 
Хуљандї, Њотифи Хуљандї, Равнаќи Хуљандї ва дигарон 
зиндагї ва кор мекарданд.  

Авазмуњаммади Мусаввир (вафоташ 1852) шоир ва 
хаттоти маъруфи Хуљанд буд. Ў пас аз хатми мадрасањои Бухоро 
ба Хуљанд баргашта, дар Мадрасаи Намозгоњи шањр дарс 
мегуфт. Авазмуњаммад девони ашъори Нозили Хуљандї, Ѓании 
Кашмирї ва чанде шоиронро хаттотї намудааст. 

Иддае аз шоирони Хуљанд баъд аз хатми мадрасањои 
Хўќанд ба доираи адабии Хўќанд мепайвастанд ва дар њаёти 
фарњангии он ширкати фаъол мекарданд. Маъюси Хуљандї, 
Нозили Хуљандї, Самеи Хуљандї ва Кошифи Хуљандї аз 
шоирони доираи адабии Хўќанди ањди Умархон буданд. 
Кошифи Хуљандї баъд аз вафоти Умархон ба бањонаи њаљ 
Хўќандро тарк мегўяд ва пас аз адои њаљ ба Ќоњира рафта, 
муддате дар дарбори шоњи Миср Муњаммад Алиподшоњ 
вазифаи вазириро адо мекунад ва баъдан бо фармони шоњ 
маъмури мадрасаи Айн дар Ќоњира таъйин мешавад. 

Дар ин давр эљодиёти шифоњии халќ дар сурудњо, њикояњо 
ва гуфторњо зоњир мегашт. Сокинони шањрњою дењањоро 
намоишњои масхарабозон, дорбозон ва театрњои лўхтак, ки 
маъмулан, дар кўчањо доир мегашт, шод мегардониданд. 
Мусиќинавозони боистеъдод тавассути созњои одии гуногуну 
сершумор оњангњои дилнишин меофариданд. 

Дар байни халќ бозињои варзишї, мисли бузкашї, 
гўштингирї, аспдавонї, пойга ва ѓайра машњур гардида буданд. 
Навъњои гуногуни њунари амалї: наќшунигори деворњо, 
кандакории чўб, гилкорї, њаккоќї, кулолї ва ѓайра низ хеле 
равнаќу ривољ ёфтанд. Наќшунигори деворњо ва саќфи биноњо 
аз гаљ хеле густариш пайдо кард.  



 

295 

Сарчашма: 
Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї дар бораи ба касби илм шуѓл 

доштани мардумони кўњистони аморати Бухоро менависад: «Ањли 
илму талабаи ин вилоят (Њисор) бисёр фаровон аст, мутаљовиз аз дањ 
њазор нафар талаба мављуд аст, чаро ки ба њар дараву ќария як адад, ду 
адад мадрасаи чўбин мављуд аст. Ањолии кўњистон ба касби илм 
иштиѓоли тамом доранд ва ѓайрати љибиллї (фитрї) доранд, лињозо 
аксар ањли хаймаву хиргоњ ва косибу тољири он ба ќадри зарурат аз 
ањли илм аст… ва заруриёти дин ва эътиќодотро хуб медонанд. Ањолии 
кўњистон ба касби илм гўйи сабќатро аз аксари ањолии соири иёлоти 
Бухоро рабудаанд». 

Муњаммад Содиќхољаи Гулшанї. Таърихи Њумоюн. Тањиягар Љ. 
Назриев, Душанбе, 2006, сањ. 124. 

 
С.Айнї дар «Намунаи адабиёти тољик» дар бораи Султонхони 

Адо менависад: «Султонхоља шайхулислом Ањрории Самарќандист. 
Мумоилайњи дар Бухоро ба ањди амир Њайдар, дар Хўќанд ба ањди 
Умархон боз дар Бухоро ба ањди амир Насруллоњ ба мартабањои олї 
расида ва сухансарої карда. Дар форсї ва туркї девонаш тамом аст… 
Вафоташ дар Бухоро, ќабраш дар Самарќанд, ба мазори Хоља Ањрор 
аст». 

С.Айнї. Намунаи адабиёти тољик, Душанбе, 2010, сањ.121 – 122. 
 
С.Айнї дар «Намунаи адабиёти тољик» дар бораи хони Хўќанд 

амир Умархон, ки бо тахаллуси Амирї шеър мегуфт, менависад: «Амир 
Умархон, илова бар ин ки мураббии шуаро ва фузало буд, аз шуарои 
намоёни давраи охир ба шумор мерафт. Бисёр истеъдодњои адабї дар 
мањди тарбияти ин модари адаб ба камол расида.  

Амир Умархон дар сиюпанљсолагї вафот кард. Дар ин умри 
кўтоњ бо вуљуди касрати ашѓоли њукуматдорї, дар олами адаб бисёр 
кор кард. Шеъри туркї, ки баъд аз Алишер Навої дар Туркистон 
ривоље надошт, дар ањди ин амир дубора курсибандї дид. Дар форсї 
низ ќудратнамої кард. Девони туркї ва форсиаш мављуд аст». 

С.Айнї. Намунаи адабиёти тољик, Душанбе, 2010, сањ.121 – 122. 
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Тестњо 
1. Хусусияти ин давра он аст, ки дар њар вилояту кишваре аз ин 

сарзаминњо давлату њокимиятњои зиёди мустаќилу нимамустаќиле, 
мисли Љалоириён дар Баѓдоду Ироќи Араб, Оли Инљў дар Форс, 
Чўпониён дар Озарбойљон, Музаффариён дар Язду Кирмон ва 
Форсу Исфањон, Сарбадорон дар Хуросони Марказиву Ѓарбї, 
Куртњои Њирот дар Хуросони Шарќиву Љанубї ва ѓайра ба вуљуд 
омаданд. Муайян кунед, ки сухан дар бораи кадом давраи таърихӣ 
меравад? 

Ҷавоб:  
A) охири асри XV аввали асри XVI C) нимаи дуюми асри XIV 
B) асрҳои XIII-XIV         D) аввали асри XVII 
 

2. Чаро хонҳои муғул дар Мовароуннаҳр аз бутпарастӣ даст кашида, 
исломро қабул мекарданд?  

Ҷавоб: 
A) барои он ки аз мубаллиғони хориҷӣ маблағҳои калони 

пулӣ дарёфт кунанд;  
B) барои пойдории ҳукумати худ, зеро намехостанд 

мусулмонон ба онҳо нафрат дошта бошанд 
C) барои мубориза бурдан бо салибдорони масеҳӣ исломро 

қабул карданд;         
D) барои аз маркази ягонаи идорӣ Муғулистон ҷудо шуда, 

истиқлол ба даст овардан; 
 

3. Муаррих Ибни Арабшоҳ дар бораи оғози ба қудрати сиёсӣ роҳ 
ёфтани ин чеҳраи машҳури таърих чунин менависад: «Аз он замон, 
ки .... аз итоати султон сар боз зад, бо ёрони хеш дар билоди 
Мовароуннањр роњзанї пеша кард…Ва љамъе аз ањли фасод бад-
эшон пайвастанд ва шумораи њамроњони ў ба 300 тан расид». 

Ҷавоб:  
A) амир Ҳусайн          C) Мавлонозода 
B) Қазаған                   D) Темур 
 

4. 13 феврали соли 1407 нафаре, ки мувофиќи васияти Темурланг 
бояд ба тахт менишаст, ба қатл расид. Муайян кунед, ки сухан дар 
бораи кӣ меравад? 

Ҷавоб:  
A) Улуғбек            C) Мироншоҳ 
B) Шоҳрух            D) Пирмуҳаммад 
 

5. Кадоме аз ин табақаҳои иҷтимоӣ аз тарзи идораи мулк ва 
андешаву ахлоқи Улуғбек норозӣ буданд? 

Ҷавоб:  
A) ҳунармандон          C) лашкариён 
B) рӯҳониён                 D) донишмандон 
 

6. Мақбараи Гӯри Мир, ки дар Самарқанд ҷойгир аст, ба хотири 
кадом шахс ном гирифтаас? 

Ҷавоб:  
A) Темурланг               C) Мирсаид Барака 
B) Амир Исмоил         D) Мирсаид Алии Ҳамадонӣ 
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7. Ин муаррихро Темурланг пас аз забти Димишқ ҳамроҳи 
хонаводааш асир гирифта, ба Самарқанд овард. Муҳимтарин 
асари таърихии ӯ «Аљойиб-ул-маќдур фи ахбори Темур» ном 
дорад.  

 Ҷавоб:  
A) Мирхонд                 C) Хондамир 
B) Ибни Арабшоҳ      D) Рашидаддин Фазлуллоҳ 
 

8. Ба ҷои нуқтаҳо ҷавоби дурустро пайдо карда гузоред: 
Сарзаминњои аз Урал то Сибир, њавзаи бањри Арал ва поёноби 
Сирдарё (њудуди Ќазоќистон ва ќисме аз сарзамини имрўзаи 
Русия) аз асри XI ба баъд дар манбаъњои таърихї бо номи..... зикр 
мешавад. 

 Ҷавоб:  
A) Дашти Қипчоқ         C) Кавири Лур 
B) Саҳрои Аҷам            D) Дашти Лангон 
 

9. Мулкҳои инъомшуда ба намояндагони ашроф, ки ба вазифањои 
баланди давлатї таъйин мегардиданд, дар асри XVI чӣ номида 
мешуданд? 

 Ҷавоб:  
A) иқтаъ                            C) суюрғол 
B) хоҷагии ёрирасон       D) хоҷагии деҳқонӣ 

10.  Ин шоир ва таърихнигори тоҷик соли 1485 дар Њирот таваллуд 
ёфта, дар Бухоро, Самарќанд, Тошканд ва дигар шањрњои 
Мовароуннањр умр ба сар бурдаст. Маъруфтарин асари ӯ «Бадоеъ-
ул-ваќоеъ» ном дорад. 

 Ҷавоб:  
A) Зайниддин Мањмуди Восифї   C) Абдурраҳмони Ҷомӣ 
B) Бадриддин Ҳилолӣ                     D) Сайидои Насафӣ 
 

11.  Кадом сулола ҷойгузини Шайбониён дар Мовароуннаҳр гардид? 
 Ҷавоб:  
A) Темуриён               C) Сафавиён 
B) Аштархониён        D) Манғитиён 
 

12. Соли 1740 ӯ ба Хоразм лашкар кашида, муќовимати хоразмиёнро 
дарњам шикаста, њокими он – Илбарсхонро дар муњориба њалок 
намуд. Сухан дар бораи кӣ меравад? 

 Ҷавоб:  
A) Амир Ҳайдар       C) Абулфайзхон  
B) Нодиршоҳ             D) Абдуллоњхони II 
 

13.  Ин рассоми чирадаст тасвирњои султон Ҳусайн ва Муҳаммад 
Шайбонихонро кашидааст, ки аз шоҳкорҳои ҳунари рассомӣ ба 
ҳисоб мераванд: 

 Ҷавоб:  
A) Камолиддин Беҳзод       C) Миралӣ 
B) Навоӣ                                D) Қосим Алӣ 
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14.  Кадом шоир ва мутафаккири тоҷик асарҳои «Захират-ул-мулук», 
«Авроди фатњия», «Меръот-ут-тоибин», «Мактуботи амирия», 
«Рисолаи футувват» ва ғайраро навиштааст? 

 Ҷавоб:  
A) Абдурраҳмони Ҷомӣ                 C) Камоли Хуҷандӣ 
B) Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ    D) Муҳаммад ибни Арабшоҳ 
 

15.  Намояндаи сулолаи Темуриён, ҳокими Андиҷон, ки орзуи 
расидан ба қудрат дошта, аз ҷониби пири тариқати нақшбандия 
Хоҷа Яҳё пуштибонӣ медид, чӣ ном дошт? 

  Ҷавоб:  
A) Шоҳрух               C) Увайс 
B) Мироншоҳ          D) Бобур 
 

16.  Муҳаммад Шайбонихон соли 1507 бо кадом мақсад ислоҳоти 
пулӣ гузаронд? 

 Ҷавоб:  
A) барои танг кардани пулҳои давлати Темуриёни Ҳинд, ки 

дар Мовароуннаҳр гардиш мекарданд;     
B) барои густариши муносибатҳои тиҷоратӣ бо давлати Рус 

ва кишварҳои Аврупо; 
C) ба тарафи худ љалб кардани табаќањои њокими давлати 

истилокарда; 
D) барои коҳиш додани нуфуси ашроф ва рӯҳониёни маҳаллӣ, 

ки зидди Шайбониён буданд. 
 

17.  Матнро хонда, муайян кунед, ки сухан дар бораи ҳодисаҳои 
кадом марҳалаи таърихӣ меравад: «Баъди се рўзи муњосира шаҳр 
таслим гардид ва ба дастури Наљми Сонї ќатли оми мардум сурат 
гирифт, ки 15 њазор ањолии он ба њалокат расид. Дар миёни он 
њама кушташудагон шоирон Камолиддини Биної ва Сайид 
Њасани Оѓлаќчї низ буданд». 

  Ҷавоб:  
A) ҷанги Муҳаммад Шайбонӣ ва Исмоили Сафавӣ дар Марв соли 
1510;     
B) ҳуҷуми Темурланг ба Хуросон ва забти давлати Сарбадорон, 
соли 1381; 
C) лашкаркашии Наҷми Сонӣ ба Насаф дар соли 1512; 
D) ҳуҷуми Муҳаммад Шайбонихон ба дашти Қипчоқ, соли 1496. 

 
18.  20 апрели 1526 ҳодисаи муҳими таърихӣ ба ҳисоб меравад, зеро ин 

санаи таъсиси як давлати абарқќудрат шумурда мешавад. Он 
давлат кадом аст?  

  Ҷавоб:  
A) Бобуриёни Ҳинд ё Муғулони Кабир;     
B) Сарбадорони Хуросон ё давлати Оли Масъуд; 
C) давлати Шайбониён ё ўзбекҳои шайбонӣ; 
D)давлати ќизилбошон ё Сафавиён. 
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19.  Корвонсаройи Говкушон (1570), корвонсаройи назди масљиди 
Лесак (1559–60), корвонсаройи Ќулбобо Кўкалтош, корвонсаройи 
назди пули Саррофон, корвонсаройи Абдуллоњхон дар кадом 
шаҳр амал мекаранд? 

  Ҷавоб:  
A) Самарқанд           C) Бухоро 
B) Машҳад                D) Ҳирот 
 

20.  Кадом омил боиси авҷ гирифтани зиддияти Шайбониён ва 
Сафавиён ва аз ҳам ҷудо гаштани сарзамини ягонаи Хуросону 
Мовароуннаҳр гардид? 

А) гароиши Шайбониён ба самти Русия ва Сафавиён ба 
Аврупо;     

B) робитаи хуби Сафавиён бо Ҳинд ва рақобати Шайбониён 
бо Рус; 

C) омили мазҳабӣ, яъне расмӣ шудани мазҳаби шиа дар Эрон; 
D) зиддияти тиҷоратӣ дар Роҳи бузурги абрешим. 
 

21.  Асари «Шайбонинома» ба қалами кадоме аз ин шоирон тааллуқ 
дорад?  

 Ҷавоб:  
A) Камолиддини Беҳзод       C) Камолиддини Биноӣ 
B) Бадриддин Ҳилолӣ           D) Алишери Навоӣ 
 

22.  Яке аз ин шоирон барои ҳаҷвия сурудан аз тарафи Убайдуллохон 
ба қатл расид? 

Ҷавоб:  
A) Бадриддини Ҳилолӣ        C) Сайидои Насафӣ 
B) Низомии Ганљавї             D) Абдурраҳмони Мушфиқӣ 
 

23.  Аҳамияту ҷойгоҳи кадоме аз ин минтақаҳои Тоҷикистони имрӯза 
аз асри XVI сар карда бештар мешавад? 

 Ҷавоб:  
A) Кӯлоб             C) Варзоб 
B) Ҳисор             D) Ғарм 
 

24.  Нахустин амири сулолаи манғитиён, ки худро “сайид” номид, 
кадом буд? 

 Ҷавоб:  
A) Муҳаммад Раҳимбий       C) Ҳайдар 
B) Шоҳмурод                          D) Дониёл 

25.  Солҳои 1821–1825 дар водии Миёнкол шӯриши калон сар задааст. 
Муайян кунед, ки ин шӯриш ба номи кадом халқ иртибот дорад. 

 Ҷавоб:  
A) туркману салҷуқиҳо        C) хитойқипчоқҳо 
B) ўзбекҳои Дашти Қипчоқ    D) кунғуроту лақайҳо 
 

26.  Ин амири ситамгарро духтари беки Шањрисабз Кенагасхоним ба 
қатл мерасонад: 
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Ҷавоб:  
A) Темурланг             C) амир Насруллоњ 
B) амир Ҳайдар         D) амир Шоҳмурод 
 

27.  Дар охири асри XVIII ва ибтидои асри шањрњои Хўќанд, 
Намангон, Андиљон, Марѓелон, Ўш (дар водии Фарѓона), 
Тошканд ва Туркистон, ноњияњои њозираи Тољикистон – Исфара, 
Конибодом, Ашт, каме дертар – Дарвоз, Ќаротегин ва Помир 
тобеи ин давлат буданд. Сухан дар бораи кадом давлат меравад? 

 Ҷавоб:  
A) аморати Бухоро         C) хонии Хева 
B) хонии Хўқанд             D) хонии Регар 

28.  Шахсияти маъруфи тоҷик дар асри XIX, ки дар њудуди 
Ќаротегин, Самарќанду Конибодом ва ноњияи Панљакент 
љўйборњо канда, об баровардааст, кадоме аз инҳост? 

 Ҷавоб:  
A) Сайидалишоњ          C) Сулаймоншоњ 
B) Халифа Ҳасан         D) Яъќуби Чархї 
 

29.  Солҳо ва ҳодисаҳоро мувофиқ кунед: 
A) забти Самарқанд аз тарафи Бобур  1. 1588         
B) ҷунбиши Сарбадорони Самарқанд  2. 1526 
C) таъсиси давлати Бобуриёни Ҳинд  3. 1365 
D) вафоти Мушфиқӣ дар Бухоро  4. 1524 5. 1501 
 

30.  Мафҳумҳои сутуни рост ва чапро мувофиқ кунед: 
A) муассиси давлати Муғулони Кабир  1. 1588         
B) Мадрасаи Куҳна                                    2. 1526 
C) «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»                              3. Восифї 
D) вафоти Мушфиқӣ дар Бухоро            4. Бобур 
                                                                       5. Ҳисор 

31.  Мувофиқ кунед: 
A) «Таърихи Абулхайрхонӣ»  1. Хондамир          
B) «Ҳабиб-ус-сияр»                    2. Фазлуллоњ ибни Рўзбењон  

      C) «Мењмонномаи Бухоро»     3. Њофизи Таниш  
      D) «Шарафномаи шоњї»          4. Ҳабибуллоҳи Каллаконӣ  

                                            5. Масъуд ибни Усмони Кўњистонї 
 

32. Солҳои ҳукмронии хонҳои сулолаи Ҷониёнро мувофиқ кунед: 

        A) Нодирмуњаммад       1. 1645 – 1680         
B) Абдулазизхон            2. 1599 – 1605 
C) Имомќулихон           3. 1611 –1642 
D) Валимуњаммадхон   4. 1605 – 1611 
                          5. 1642 – 1645 
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