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МУЌАДДИМА
Китоби дарсие, ки дар даст доред, таърихи зиёда аз
панљуним асрро дар бар мегирад. Он идомаи китоби дарсии
синфи 6-ум буда, аз ибтидои асри IX, яъне аз замони ба сари
њокимият омадани хонадонњои тољикии Бармакиён (752–
803) ва Тоњириён (821–873), то миёнаи асри XIV – соњиби
тахт шудани хонадони Темуриёнро фаро мегирад.
Дар давоми ин асрњо олимон, адибон, муаррихон (таърихнигорон)-и гузаштаи мо садњо китоб таълиф намудаанд,
вале аксари мардум аз онњо бањра намебурдаанд, чунки
«Таърихи халќи тољик» то соли 1989 дар мактабњои љумњуриамон њамчун фанни алоњида омўхта намешуд. Истиќлолияти давлатии кишвар имкон дод, ки ба омўзиши таърихи
халќи тољик таваљљуњи зиёд зоњир гардад. Акнун ин фан аз
синфи 5-ум cap карда, то синфи 11-ум хеле пурра (назар ба
гузашта) омўхта мешавад. Таърихи халќи тољик хонандаро
дар рўњияи бењтарин хислатњои инсонї – накукорї, озодихоњї,
сулњпарварї ва худшиносию ватанхоњї тарбия мекунад.
Саргузашти мардуми тољик њамеша бо созандагї њамроњ
будааст. Тољикон офаридани осори арзишманди меъморї,
њунар, мусиќї ва илму адабро рисолати таърихии худ мењисобанд. Тољик танњо дар њолати зарурат даст ба силоњ бурда, аз сарзамин, шараф ва номи худ дифоъ намудааст.
Шумо тавассути ин китоб бо таърихи таъсис ёфтани давлатњои тољикон: Тоњириён, Саффориён, Сомониён, Ѓуриён,
Куртњои Њирот, Сарбадорон ва завол ёфтани онњо шинос
мешавед. Инчунин, дар якљоягї таърихи давлатњои Ќарахониён, Ѓазнавиён, Салљуќиён, Хоразмшоњиён ва истилои
муѓулњоро то замони ба сари њокимият омадани Темуриён
(соли 1370) меомўзед. Дар ин бахш шумо хоњед донист, ки
ин давлатњо низ зери таъсири фарњангу тамаддуни тољикон
ќарор гирифта, баъзе худ фарњанги тољикро ќабул карда,
онро ривољ доданд.
Ин давраи рушди шањрњои ќадимии Шарќ: Бухоро, Самарќанд, Марв, Нишопур, Њирот, Балх, Хуљанд, Бунљикат,
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Њулбук ва ѓайра буд. Аз байни тољикон фарзандони барўманду мутафаккирони оламшумул, аз љумла Абўњанифа
Нуъмон ибни Собит, Абўабдуллоњ Рўдакї, Абўалї ибни
Сино, Абулќосими Фирдавсї, Носири Хусрав ва дигарон
баромаданд, ки бо асарњои безаволи худ ба хазинаи тамаддуни љањон њиссаи арзанда гузоштаанд.
Дар чанд соли охир, хусусан ба муносибати 1100-солагии давлати Сомониён, 1150-солагии Абўабдуллоњ Рўдакї,
1310-солагии Абўњанифа Нуъмон ибни Собит, 1000-солагии
Носири Хусрави Ќубодиёнї бисёр китобњои нав дастраси хонанда гардиданд. Дар замони Истиќлолият асари шашљилдаи «Таърихи халќи тољик» ба нашр расида, сањифањои нави
таърихи моро равшан гардонд. Садњо осори арзишманди
ниёгон бори нахуст ба нашр расид. Аз љумла асарњои «Таърихи Табарї», «Таърихи Байњаќї», «Зайн-ул-ахбор», «Таърихи Систон» ва ѓайра дастраси хонандагон шуданд.
Њангоми мутолиаи «Таърихи халќи тољик» шумо бо
номи баъзе муаррихони машњури гузашта шинос мешавед
ва аз эљодиёти онњо – китобњои таърихї порањо ќироат
хоњед кард. Аз љумла бо намунањо аз осори Муњаммад ибни
Љарири Табарї, Абўбакри Наршахї, Абулфазли Байњаќї,
Абўсаид Мањмуди Гардезї, Низомулмулки Тўсї, Муњаммад
Алоуддин Атомалики Љувайнї, Рашидуддин Фазлуллоњи
Њамадонї, Низомии Арўзии Самарќандї, Минњољ Сирољи
Љузљонї, Сайфии Њиравї ва дигарон шинос мешавед.
Барои аз таърихи давлатдории тољикон бештар огоњ
шудани хонандагон тартиби хронологї (солшуморї) сарфи
назар карда шуда, боби «Давлатњои тољикон дар асрњои XI–
XIV» ба таври алоњида ва пурратар пешнињод шудааст.
Хонандаи азиз, муњимтарин сабаќи таърих ибрат гирифтан аз гузашта аст. Мо зимни омўхтани таърихи пур аз
шебу фарози халќи тољик, бояд аз сарнавишти аљдоди худ
ва роњи паймудаи онњо ибрат андўзем. Њамон андоза, ки бо
бузургони худ ифтихор мекунем, бояд аз хатову камбудињои
гузашта сабаќ омўзем ва њаминро бидонем, ки вањдати миллї ва ягонагии миллї омили асосии пешрафту сарафрозї
мебошад.
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БОБИ I. РАЊОЇ АЗ ХИЛОФАТИ АРАБ
§1. ЗАМИНАЊОИ ДИГАРГУНЇ ДАР ХИЛОФАТИ
АРАБ ВА ОЗОДШАВИИ САРЗАМИНИ ХУРОСОНУ
МОВАРОУННАЊР
Яке аз паёмадњои шикасти Умавиён ва иштироки фаъоли хуросониён дар муборизањои дохилии хилофат он шуд,
ки арабњои зиёде, ки њангоми лашкаркашињо дар ин сарзамин маскан гирифта буданд, ба нимљазираи Арабистон,
Яман ва Шом баргаштанд. Ин амал низ гувоњи шикаст хўрдани рўњияи арабгарої дар Хуросону Мовароуннањр буд.
Сабаби аслии дилсардии мардум аз арабњо рафтори њокимоне буд, ки хилофатњои умавї ва аббосї ба Хуросон
мефиристоданд. Бештари њокимоне, ки барои чанд сол ба
Хуросон меомаданд, танњо дар фикри љамъ кардани сарват
буданд. Миќдоре аз ин пулу сарват, ки бо зўр аз мардуми бечора меситониданд, барои халифа фиристода мешуд. Халифањо ва амирони араб ба сарзаминњои аљдоди тољик њамчун
манбаи даромади муфт менигаристанд. Арабњо сарзамини
моро «бўстони амирулмуъминин» меномиданд. Яъне, љое
ки аз он миллионњо динор, њазорон канизак ва дигар навъ
хўрданию ошомиданї ва либосу фарш ба хазинаи хилофат
мерасид.
Шикампарастиву айшу нўше, ки ба халифањои араб
хос буд, дар рафтори фиристодагони онњо низ дида мешуд.
Аз љумла Саид ибни Усмон, ки ба ќасди забти Бухоро ва
шањрњои атрофи он омада буд, бо гирифтани миќдоре пул
аќиб нишаст. Дар бораи пулдўстию ишратпарастии ин саркардаи араб бо забонњои суѓдї ва арабї ашъоре боќї мондааст. Умайя ибни Абдуллоњ, ки аз тарафи Абдумалик ибни
Марвон амири Хуросон гашта буд, ба халифа навишт, ки
тамоми хирољи ин кишварро барои шиками худ ва наздиконаш сарф мекунад. Њангоме ки халифа Умар ибни Абдулазиз аз амири Хуросон Язид ибни Муњаллаб талаб кард, ки
молу сарвати аз Хуросон љамъкардаашро ба хазинаи хило5

фат супорад, ў гуфт иљозат мехоњад, дубора ба Хуросон равад ва ин сарватро биёварад. Халифа пурсид аз куљо молу
сарватро меоварад? Язид љавоб дод аз мардуми Хуросон дубора љамъ мекунам. Њамин тавр, халифањои араб ва намояндагони онњо нисбат ба мардуми ѓайриараб ягон арзишу
эњтироме ќоил набуданд.
Бо гузаштани сад сол аз њукумати арабњо низ ду табаќае,
ки дар гузашта бонуфуз буданд, рўњониёни зардуштї ва сипоњиён натавонистанд маќоми пешини худро пайдо кунанд.
Зеро рўњонии ѓайримусулмон дар љомеа на нуфуз дошт на
обрў. Барои дар љомеаи нав нуфуз пайдо кардан мебоист
нахуст исломро пазирад. Дар ин сурат ў аз нуфузе, ки миёни зардуштиён дошт, мањрум мегашт ва њамчун рўњонї дар
миёни мусулмонон низ ба душворї метавонист маќом пайдо кунад. Сипоњиёне, ки дар гузашта дар хидмати шоњони
сосонї ё њокимони мањаллии Осиёи Миёна буданд, агар ба
хидмати арабњо медаромаданд, боз њам њаќќи савор шудан
бар аспро надоштанд ва дар таќсими ѓаниматњои љангї низ
сањми каме насибашон мегашт.
Поймол гаштани њуќуќи мардуми ѓайриараб сабаб шуд,
ки дар њамаи шўришњои зиддихилофат, ки дар ќаламрави
Ироќ ва Хуросону Мовароуннањр рух медод, ањолии ѓайриараб фаъолона иштирок кунад, зеро њар њокиме, ки аз тарафи хилофат ба Хуросон фиристода мешуд, аз пештара бадтар буд. Њатто арабњое, ки мехостанд зидди њукумати арабї
ќиём кунанд ё паноњ ба Хуросон меоварданд ё дар Ироќу
дигар минтаќањои арабнишин низ ба ёрии хуросониён умед
мебастанд. Чунончи Яњё ибни Зайди алавї, ки падарашро
Умавиён кушта буданд, дар замони хилофати Марвони II
(744-750) ба Хуросон омад ва дар ин љо шўриш карда, оќибат кушта шуд.
Зиддияти дохилии арабњо низ, ки гоње бо шиори динї
ва гоње бо ангезаи ќавмї ва ќабилавї мегузашт, мардуми
Хуросонро бетараф намегузошт. Аз љумла дар зиддиятњое,
ки миёни Њошимиён ва Умавиён барои тахти хилофат љара6

ён дошт, мардуми Хуросон дар сафи пеши мубориза ќарор
доштанд. Њатто дар зиддияту муборизањои дохилии арабњо,
ки байни ќањтонињо ва аднонињо, яманињо ва низорињо сурат мегирифт, мардуми Хуросон низ ба он мољаро кашида
мешуданд. Рўњияи зиддиарабиро баъзан худи пешвоёни сиёсии арабњо доман мезаданд. Аз љумла Иброњими аббосї, ки
даъвогари маќоми имомат буд, ба Абўмуслими Хуросонї
супориш дода буд, ки ягон арабзабонро дар Хуросон зинда
нагузорад.
Натиљаи ќиёмњои зиддиарабии нимаи аввали асри VIII
ба њукумат расидани дигар хонадони арабї – Аббосиён гардид, аммо ин хонадон низ аз љон гирифтани рўњияи мардуми Хуросон ба њарос афтод. Аз ин хотир тамоми пешвоёни
тољик ва њамроњони онњо аз љумла, Абўсаламаи Халлол ва
Абўмуслимро дар аввалин фурсат хоинона ба ќатл расонданд. Ин шеваи њукуматронии Аббосиён дар давоми панљ
аср идома ёфт.
§2. ОЃОЗИ МУБОРИЗАИ ХАЛЌИ ТОЉИК БАРОИ
РАЊОЇ АЗ ЊУКМРОНИИ АРАБ
Ављи њаракатњои зидди хилофат. Њанўз аз аввали њокимияти Умавиён (661) гурўњњои алоњида зидди сиёсати давлатдории онњо баромаданд. Ањволи мардуми зањматкаш,
хусусан кишоварзону пешаварон, сол то сол бад мешуд.
Њамаи ин боиси шўришњои пай дар пай мегардид. Ошўби
калонтарин, ки яке аз сабабњои асосии барњам хўрдани давлати Умавиён гардид, шўриши Абўмуслим буд. Дар натиља
хонадони Аббосиён њокимиятро соли 750 ба даст даровард,
вале аз ин ањволи мардуми зањматкаш бењтар не, балки бадтар гардид. Хонадони нав ваъдањои худро фаромўш кард.
Аббосиён андозро зиёд карда, њатто баъзе солњо аз кишоварзон ду маротиба андоз меситониданд. Аз заминњои
лалмї ними њосил ва аз заминњои обї аз чоряк то сеяки њосил ба хазинаи Аббосиён медаромад. Ин буд, ки шўришњои
7

мардуми камбаѓал дар замони хилофати Аббосиён афзуданд ва онњо пояи давлатро заиф гардонданд. Калонтарини
онњо шўриши Сунбоди Муѓ (соли 755) дар Хуросон ва исёни
Муќаннаъ (соли 776) дар Мовароуннањр буданд.
Аз охири асри VIII заифии хилофати араб ошкор шудан
гирифт. Бисёр ашрофи мањаллї аз ин истифода бурда, худро
мустаќил мешумурданд ва њатто лашкари алоњида нигоњ
медоштанд. Њамаи ин шањодат медод, ки арабњо ба воситаи ќувваи лашкар дигар мамлакатро идора карда наметавонанд. Роњи дигар ёфтан даркор буд. Чунин роњро арабњо
ба воситаи љалб намудани ашрофи мањаллї ба идораи давлат ёфтанї шуданд. Онњо бо ин рафторашон мехостанд дар
мавридњои зарурї барои пахш намудани шўришњои халќї
ашрофи соњибмартабаи мањаллиро истифода баранд.
Њукмронии хонадони Аббосиён дар замони халифањо
Мансур (754–775), Мањдї (775–785), Њорунуррашид (780–
809) ва Маъмун (813–833) ба ављи тараќќиёти худ расид.
Аммо њокимияти Аббосиён дар охири асри VIII тадриљан
рў ба завол нињод ва музофоти алоњида аз тобеияти он баромаданд. Бо вуљуди ин, њокимони мањаллї њанўз барои пур
кардани хазинаи хилофат андоз љамъ мекарданд ва таъмини
лашкар ба зиммаи мардуми камбаѓали мањаллї буд. Тамоми замин мулки хусусии халифа њисоб мешуд. Онњо заминро
ба хешовандон ва одамони содиќи худ таќсим мекарданд.
Дар ањди Аббосиён замин сарвати асосї буда, онро акнун
ба одамони њарбї ва ашроф медоданд. Чунин замин ба забони арабї «иќтаъ» (ќитъа, пора) ном дошт ва соњиби онро
иќтаъдор меномиданд. Ду шакли иќтаъ вуљуд дошт: иќтаи
тамлик (заминро ба ихтиёри касе додан) ва иќтаи иљора.
Иќтаи тамлик аз њисоби заминњои бекорхобида ба муддати
се сол иљора дода мешуд ва соњиби замин ба давлат андоз
медод. Иќтаи иљора њамчун туњфа ба одамони њарбї ва ѓайрињарбї (ашроф) ба љойи маош дода мешуд. Баробари тараќќиёти љамъият моњияти иќтаъ њам таѓйир меёфт.
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Шўриши соли 806 ва ањамияти он. Баъд аз Осиёи Миёнаро забт намудани арабњо шўришњои халќї пай дар пай
сар мезаданд. Соли 806 бо сардории Рофеъ ибни Лайс дар
Самарќанд шўриши нав ба амал омад. Худи Рофеъ лашкаркаши араб буд. Рофеъ ибни Лайс хуб медонист, ки ањолии
мањаллї аз зулму ситами арабњо ба дод омадааст ва аз ин
хеле моњирона истифода бурд. Ў ба кўшишу њаракати мардуми мањаллї, хусусан љавонон такя намуда, ба кўшки њокими Самарќанд њуљум кард ва њокимро ба ќатл расонда,
шањрро ба даст даровард. Шўриш ба зудї Самарќанд, Бухоро, Хуљанд, Истаравшан, Хатлон, Хоразм, Фарѓона, Балх,
Тахористон, Насаф ва дигар шањру ноњияњоро фаро гирифт.
Рофеъ бародарашро њокими Бухоро таъйин кард.
Дар байни шўришчиён тарафдорони Муќаннаъ – сафедљомагон бисёр буданд. Муборизаи диловаронаи шўришгарони Чоч (Тошканди имрўза) намунаи ибрат буд. Аксари шўришгарони ин шањр иштирокчиёни исёни Муќаннаъ
буданд. Њокими Чоч муборизи фаъоли зидди арабњо њисоб
меёфт ва яке аз аввалинњо шуда бо дастаи љанговарони худ
ба ёрии Рофеъ ибни Лайс ба Самарќанд омад. Дар ин ваќт
шўришгарони Насаф аз Рофеъ ёрї талабиданд ва дастаи
љанговарони аз Чоч омада ба ёрии насафиён равон шуд. Ба
шўришчиён туркони бодиянишин мадад мерасонданд.
Халифаи араб Њорунуррашид барои фурў нишондани
шўриш бо лашкари зиёд ба Тўс (Машњад) омад, вале соли
809 дар он љо вафот кард ва ба тахт писараш Маъмун нишаст. Маъмун назар ба халифањои пешина нисбатан адолатпарвар буд. Ў дар идоракунии давлат бештар ба ашрофи
мањаллї такя мекард. Баъд аз байни ашрофи мањаллї бисёр
ходимони намоёни давлатї ва лашкаркашон баромаданд.
Хусусан, хонадонњои Бармакиён ва Сомониён хеле нуфуз
пайдо карданд ва намояндагони онњо то ба вазифањои вазирї расиданд. Дар натиља синфи нави заминдорон ба вуљуд
омад. Онњо кишоварзонро дар итоати худ нигоњ медоштанд.
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Дар сарзамини Хуросону Мовароуннањр кишоварзї бо
обёрї сахт вобаста буд. Бо амри халифа зањмати дењќонони камбаѓал дар сохтмони каналњои обёрї истифода бурда
мешуд. Њам каналњо ва њам сарбандњои об аз они халифа ва
феодалони калон буданд. Кишоварз барои заминашро обшор намудан андоз медод.
Шумораи ѓуломон дар хилофат нињоят бисёр буд ва
онњоро дар корњои вазнин истифода мебурданд. Масалан,
ѓуломон дар конњо кор мекарданд, ботлоќзорњоро мехушконданд, биноњою кўшкњо месохтанд ва дар набардњои шадид дар сафи пеш мељангиданд.
Аз аввали асри IX раванди инќироз ва парокандашавии
давлати Аббосиён пурзўр гардид.Бисёр мамлакатњо ва сарзаминњои алоњидаи тобеи хилофати араб, аз љумла Миср,
Хуросону Мовароуннањр аз њайати хилофат баромада, истиќлол ба даст оварданд. Нињоят, дар Хуросону Мовароуннањр давлатњои нави мањаллї, аз љумла давлатњои Тоњириён, Саффориён ва Сомониён таъсис ёфтанд.
Дар натиљаи шўришњои пайвастаи мардуми зањматкаш
ва пурзўр шудани мустаќилияти њокимони мањаллї хилофати араб инќироз ёфт.
Дар њайати лашкаре, ки халифа Маъмун барои фурў нишондани шўриши Рофеъ ибни Лайс ба Самарќанд фиристода буд, Асад ибни Сомон (писари Сомонхудот – асосгузори
хонадони Сомониён) бо чор писараш мељангиданд. Дар ин
асно роњбари шўриш Рофеъ ибни Лайс ба шўришгарон хиёнат карда, ба тарафи душман гузашт ва соли 810 шўриш
фурў нишонда шуд. Баъд аз ин њам њар сари чанд ваќт дар
Суѓд, Истаравшан ва Фарѓона шўришњо сар мезаданд. Ин
шўришњо гувоњи он буданд, ки арабњо дар Осиёи Марказї
фаќат бо ќувваи силоњ њукумат мекарданд.
Шўриши Њамза дар Систон. Систон яке аз минтаќањои
муњим, вале ноором барои хилофати Араб ба шумор меомад. Дур воќеъ гардидани он аз Баѓдод ва душворињои табиї ва регистони он, боис шуд, ки дар ин гўша њар замон
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љунбишњои мардумї сар зада, вазъи тамоми хилофатро ноором созад. Аз соли 651, ки Систон аз тарафи арабњо забт
гардид, то ба истиќлол расидани сарзаминњои мардуми эронинажод, он њамеша маркази њаракатњои миллї-озодихоњї
гардид. Яке аз љунбишњое, ки дар асрњои VII-IX дар бештари
мулкњои зери нуфузи арабњо пайравони зиёд дошт, њаракати
хориљиён ба њисоб мерафт. Даъватњои баробарии мардумони гуногуннажод дар назди Худо ва њаќќи интихоби халифа
аз миёни бењтарин афроди уммат њаракати хориљиёнро дар
назари мардум љолиб месохт.
Пешвои хориљиёни Систон Њамза ибни Абдуллоњ худро
аз авлоди Тањмосп медонист. Ў соли 798 аз ноадолатињои
њокими Систон норозї гашта, сарвари љунбиши хориљињо
гардид. Шўришгарон намояндаи халифаро ба ќатл расонда, мардумро даъват карданд, ки дигар ба халифа андоз насупоранд. Њамза њамаи касонеро ки бо Аббосиён њамкорї
мекарданд кофир мењисобид. Вай аз мардум хирољ намегирифт ва аз роњи ѓаниматњои љангї ниёзи лашкарро таъмин
сохт. Халифа Њорунуррашид сарлашкари берањму ѓоратгар
Алї ибни Исоро барои пахш кардани шўриши хориљиёни
Систон фиристод. Аммо мардуми бештар ба сафи лашкари
Њамза мепайвастанд. Агар дар оѓоз лашкари ў аз 5 њазор
нафар иборат бошад, пас соли 803 беш аз 30 њазор сарбози
аспсавор ба хориљиён њамроњ гаштанд.
Лашкарњои зиёдеро халифа барои саркўбии шўриши
Њамза дар Систон фиристод, вале њељ кадом натавонист ин
љунбиши мардумиро аз байн барад. Баръакс, ба ѓайр аз Систон хориљиён Кирмон, Синд ва ќисме аз Њиндустонро низ
ба тасарруф дароварданд. Аз ноуњдабароии сарлашкарони
худ хаста шуда, халифа соли 809 шахсан ба Хуросон омад,
то исёни Рофеъ дар Мовароуннањр ва Њамза дар Систонро
пахш намояд. Бо марги Њорунуррашид ва даргирињои дохилии хилофат, Њамза ба пуррагї дар Систон пирўз гардида,
то охири њаёт (с. 828) дар ин љо фаъолият намуд. Пас аз марги Њамза дар Систон бо роњбари Аммори хориљї ќиём шуд,
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ки дар он айёрон ё аз љонгузаштагон иштирок доштанд. Айёрон аз табаќаи миёна ва мардуми одї буданд. Рањбарони
айёр худро сарњанг номида, яке аз самтњои фаъолияташон
ин буд, ки аз бенавоён њимоят мекарданд. Масъулони њукумат маљбур буданд, ки бо онњо муросо кунанд.
Њамин тавр, арабњо барои пахш кардани шўришњо
маљбур буданд, ки ба мардуми мањаллии Хуросону Мовароуннањр такя кунанд. Аз миёни ин мардум хонаводањои
ашроф интихоб карда шуданд.
Савол ва супориш
1. Сабабњои инќирози давлати Аббосиён кадомњоянд?
2. Ањволи мардуми зањматкаш дар давраи њукмронии Аббосиён чї хел буд?
3. Кадом шаклњои иќтаъ амал мекарданд?
4. Зањмати ѓуломонро дар кадом корњо истифода мебурданд?
5. Кадом давлату сарзаминњо аз тобеияти хилофати Араб
баромаданд?
6. Дар бораи шўриши соли 806 наќл кунед.
7. Чаро Систон њамеша ноором буд?
8. Њамзаи хориљї кї буд?
Аз «Таъриху-р-русули ва-л-мулук»-и
Муњаммад ибни Љарири Табарї
Сулаймон ибни Њумайди Аздї њаддро аз Рофеъ бидошт
ва ўро дар банд ба харе нишонид, то занро талоќї кард, он
гоњ дар зиндони Самарќанд бидошт. Аммо Рофеъ шабона аз
зиндон аз пеши Њумайд ибни Масењ, ки он ваќт солори нигањбонони Самарќанд буд, бигурехт ва пеши Алї ибни Исо рафт
ба Балх ва аз ў амон хост, аммо Алї напазируфт ва мехост
гарданашро бизанад.... Алї ибни Исо писари хешро ба муќобалаи ў фиристод, касон ба Сабоъ ибни Масъада мутамоил шуданд ва ўро сари хеш карданд. Сабоъ ба Рофеъ тохт ва ўро ба
банд кард, касон ба Сабоъ тохтанд ва вайро ба банд карданд
ва Рофеъро ба солорї бардоштанд ва бо вай байъат карданд.
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Мардуми Мовароуннањр низ бо вай мувофиќат карданд. Исо
ибни Алї сўи Рофеъ биёмад ва Рофеъ бо вай муќобала кард ва
њазиматаш кард.
§ 3. ЊАРАКАТИ ШУУБИЯ ВА МОЊИЯТИ ОН
Пеш аз ислом дар миёни арабњо танњо таассуби ќабилавї
вуљуд дошт. Арабњо аз умумияти миллї мањрум буда, давлати муќтадир њам надоштанд. Аз ин рў, чун зери парчами ислом бар давлатњои муќтадири Эрон ва Рум пирўз гаштанд,
ин пирўзиро натиљаи ќудрати араб дониста, ба хулосае расиданд, ки арабњо бар дигар ќавмњову халќњо бартарї доранд.
Арабњо халќњои дигарро банда ё ба истилоњи худашон «маволї» меномиданд. Њатто арабњо он мардумонеро, ки забони арабї намедонистанд, аљамї меномиданд, ки маънояш
гунг ё лол мебошад. Њамаи вазифањои муњимро ба арабњо
дода, њатто арабњое, ки модарашон ѓайриараб буданд, дар
назари онњо одамони дараљаи дувум ба шумор меомаданд.
Дар роњ агар арабе бо бор бо ѓайриараб дучор мешуд, ўро
маљбур мекард, ки бори вайро то љойи зарурї бирасонад.
Агар арабе ѓайриарабро савора медид, вайро маљбур мекард, ки асп ё шутурашро ба араб дињад. Ба ѓайриарабњо
иљозат дода намешуд, ки духтари арабро ба занї гирад ва
агар њатто чунин коре иттифоќ меафтод, вайро маљбур мекард, ки зани арабро талоќ дињад. Тамоми халќњои ѓайриарабро, ки дар итоати арабњо даромада буданд, маволї меномиданд. Маънои ин калима бандаи озодшуда мебошад.
Њамин тавр, ислом дар дасти як гурўњ ба воситае табдил ёфт, ки њар касеро мехостанд тањќир мекарданду паст
мешумурданд. Мардуми ѓайриараб дар муќобили чунин беадолатї даст ба инќилобу шўриш заданд. Бузургтарин нањзати зиддиарабї шуубия номида мешавад, ки як љунбиши
аќидатї буд. Шуубињо асосан баробарии њамаи халќњоро
тарафдорї мекарданд. Онњо бо далелњои илмї, аќлї ва динї
бартарї доштани як халќро бар халќи дигар рад менамуданд. Шуубињо дар тамоми илмњои он замон таъсири худ13

ро гузошта буданд. Дар баробари фахрфурўшињои арабњо
њикояву достон ва ашъоре месуруданд, ки дар мазаммати
арабњо буд.
Мардуми эронинажод барои он ки бо арабњо мубориза
баранд, мувофиќи таќозои њамон давра ба оятњои Ќуръон ва
њадисњои пайѓамбар ишора карда, баробарии њамаи халќњо
дар назди Худоро мехостанд. Аз љумла ба як ояте дар Ќуръон ишора мекарданд. Дар ин оят калимаи шууб (љамъи шаъб
ба маънои халќ ё миллат) истифода шуда, гуфта мешуд, ки
гуногун будани халќњо аз нигоњи нажоду ранги пўст ба хотири шиносоии якдигар аст, на барои бартарї љустану фахр
кардан ва њар кас парњезгор (донишманд, пок, некукор) бошад, дар назди Худо гиромї дониста мешавад. Барои ин
њам, ин гурўњи ватандўсту муборизро шуубї меномиданд,
зеро барои исбот кардани даъвои худ ояти номбаршудаи
Ќуръонро асос меоварданд. Ормонњову орзуњои ватанхоњии
шуубиён асосан дар миёни кишоварзону табаќањои бенавои
Хуросону Мовароуннањр тарафдор пайдо мекард.
Донишманди араб Ибни Ќутайба чунин менависад:
«Ман дар миёни шуубия касеро муттаассибтар аз миёнањолон ва мардумони поёнї надидам. Ин даста аз мардум бо
араб сахт душманї меварзиданд». Сабаби душмании кишоварзон нисбат ба арабњо он буд, ки њар халифа ё амири
араб, ки ба Хуросону Мовароуннањр меомад, ба салоњдиди
худ њудуди андозу молиётро муайян мекард. Аз љумла халифаи умавї Абдумалик ибни Марвон, ки ба фарњанги араб
фахр дошт, нисбат ба ѓайриарабњо ќонунњои сахт баровард.
То замони ў коргузорї дар хилофат бо забонњои пањлавї,
юнонї ва румї сурат мегирифт. Ў дастур дод, ки забони арабї забони расмии хилофат шавад. Бар рўйи сиккањо низ ба
љои тасвирњо оёти Ќуръон навишта шавад.
Тадбирњои халифањои араб дар миёни мардуми ѓайриараб вокуниши љиддиро ба миён овард. Нафрати мардум
нисбат ба арабњо чунон боло гирифт, ки на танњо арабњо,
балки он гурўњ аз мардуми мањаллї, ки мусулмон шуда буданд мавриди бадбинии мардум ќарор гирифтанд. Ин кина14

ву нафрат чунон буд, ки њатто занњое аз ѓайриарабњо, ки ба
аќди заношўйии арабњо даромада буданд, риши шавњарони
худро гирифта, аз хона берун меоварданд ва ба дасти мардум месупурданд, то онњоро бикушанд. Ин раванд дар Хуросон ва Табаристон бештар мушоњида мегашт.
Табаќањои фаъоли шўриши зидди арабњо бештар аз њисоби њунармандону кишоварзони камбаѓал ба мисли зинсозон, кўзагарон, оњангарон, анорфурўшон, мўзадўзон, сиркафурўшон, боќилофурўшон ва ѓайра иборат буданд.
Њарчанд љунбиши шуубия бар зидди хилофати Умавиён
оѓоз гашта буд, вале дар замони Аббосиён њам, ки нисбат
ба мардуми мањаллии Хуросону Мовароуннањр робитаи
бењтар доштанд, идома ёфт. Аббосиён бо вуљуди баъзе сабукињое, ки ба ѓайриарабњо дар идораи кишвар доданд,
пурра аз айби ќавмгарої озод набуданд. Пас аз чанде ба
озори мардум пардохта, бештари норозиёнро бо њар бањона аз миён мебурданд. Њатто касоне, ки бо онњо њамкорї
намекарданд, низ аз тарафи Аббосиён ранљу азоб медиданд.
Фаќењи маъруфи тољик Абўњанифа барои он ки розї нашуд
мансаби ќозигиро пазирад, зиндонї шуд. Ањмад ибни Њанбал, ки яке аз пешвоёни мазњабї буд, ба хотири мувофиќ
наомадани назарњояш бо халифа тозиёна хўрда, ќариб буд,
ба ќатл расонда шавад. Тарафдорони Алї (шиањо), ки дар
аввал бо Аббосиён якљоя зидди Умавиён мубориза мебурданд, аз тарафи Аббосиён ба њабс гирифта мешуданд ё бо
њар бањонае кушта мешуданд.
Даъвати шуубињо барои баробарии њамаи халќњо дар
миёни мардуми Ироќ, Эрон ва хусусан Хуросону Мовароуннањр њамовозї пайдо кард. Ваќте, ки соли 685 Мухтор дар
Ироќ бар зидди Умавиён шўриш кард, дар сафи лашкари
ў беш аз 20 њазор маволї ќарор дошт. Мухтор ба маволї
ва арабњо яксон рафтор мекард. Ин кор сабаби нороњатии
арабњо мешуд. Табарї навиштааст, ки «аз љумлаи корњо, ки
Мухтор кард, он буд, ки маволиро бар асп нишонд ва аз ѓанимати љангї ба онњо ато кард».
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Дар шеъру сурудањои худ шуубиён арабњоро тањќир карда, азамату шукўњи Эрони тоисломиро ба ёд меоварданд ва
ситоиш мекарданд. Дар осори шоирону нависандагони ин
давра навиштањое, ки дар мазаммати арабњо бошад, хеле
зиёд аст. Ибни Муќаффаъ (724–759) аз љумлаи мутафаккирони шуубї аст. Номи аслии ў Рўзбењ писари Додвењ аст. Ў
пеш аз он ки исломро пазирад, бо асосњои ойини зардуштї
ошно буда, забони пањлавиро низ хуб медонист. Дар Баѓдод
забону адабиёти арабро фаро гирифта, аз устодони ин фан
мегардад. Вай чун адиби гуманист (инсондўст) зуњур кард.
Ў њамчун таърихнигор, тарљумон, адиби озодандеш машњур
гардид. Ибни Муќаффаъ барои собит кардани фарњанги тоисломии мардуми тољик ва нишон додани ѓановати
фарњангии он, осори зиёдеро аз забони пањлавї ба забони
арабї тарљума кард. Аз љумлаи ин осор «Калила ва Димна»,
«Худойнома», «Сираи шоњони Форс», «Ойиннома», «Маздакнома», «Гоњнома» ва «Китоби Тољ» мебошанд. Ибни
Муќаффаъро асосгузори насри бадеии араб меноманд. Ба
навиштаи сарчашмањо Ибни Муќаффаъ марди хубсимо,
бахшанда, суханвар, хушхат ва андешаманд буд. Вай дар девони хилофат кор мекард ва њамин љо исломро пазируфт,
вале арабњо ба мусулмон будани ў бовар надоштанд. Аз ин
рў, вайро ба љурми беэътиќодї ба ислом дар оташ сўзонданд.
Њамчунин, Њамиди Бахтакон, Сањл ибни Мишонї, Аъдони Шуубї, Абўубайда дар асарњои худ фикрњои шуубиро
тарѓиб менамуданд.
Шоирони шуубї Башшор ибни Бурд, Мутаваккилї,
Њаримї дар ашъори худ мардуми форсу тољик ва таърихи
дерини онро мавриди ситоиш ќарор дода, баръакс, аз камбудињои арабњо сухан мегуфтанд.
Њатто баъзе арабњо низ ба њаракати шуубия мепайвастанд. Абўубайда, ки аз олимони араб буд, дар мазаммати
арабњо китоб навишт. Яке аз надимони халифа Мутаваккил, ки худро Мутаваккилї меномид, шеъре дар мазаммати
арабњо ва ситоиши форсњо нигошт: «Ман фарзанди озода16

гонам..., аз нажоди Љам! Ман ошкоро хунхоњи ононам ва
агар њама аз ин хунхоњї боз истанд, ман даст боз нахоњам
дошт.... Баргардед ба сарзамини Њиљоз ва ба сусмор хўрдану галла чарондан машѓул шавед».
Шуубиён буданд, ки тухми инќилобро дар дилњои мардумон коштанд. Мардуми Хуросону Мовароуннањрро мањз
њамин даъватњо ба љунбиш ва шўриш даъват карданд. Мардуме, ки дар миёнаи асри VIII ба даъвати Абўмуслим посух
доданд, асосан аз сарзаминњои шарќи хилофат, аз Њирот,
Пушанг, Марврўд, Толиќон, Марв, Нишопур, Сарахс, Балх,
Чаѓониён, Тахористон, Хатлон, Кеш ва Насаф буданд.
Савол ва супориш
1. Чаро арабњо худро аз дигарон бартар њисобиданд?
2. Кињоро «маволї» меномиданд?
3. Кадом мањдудиятњоро, ки арабњо нисбат ба маволї љорї
карданд, медонед?
4. Калимаи «шууб» чї маънї дорад?
5. Кадом табаќањои мардум ба љунбиши шуубия бештар
дилбастагї доштанд?
6. Намояндагони бузурги њаракати шуубияро номбар кунед.
Аз навиштањои шуубиён дар мазаммати арабњо
Араберо бар вилояте волї карданд. Яњудиёнро, ки дар он
ноњия буданд, гирд овард ва аз онњо дар бораи Исои Масењ
пурсид. Яњудиён гуфтанд: «Мо Исоро куштем ва ба дор задем». Гуфт: «Оё хунбањои ўро низ пардохтед?» Гуфтанд:
«На». Араб гуфт: «Ба Худо савганд, аз ин љо берун наравед,
то хунбањои ўро напардозед»
Аз «Уюну-л-ахбор»-и Ибни Ќутайбаи Диноварї
Абулољ ном арабе волии Басра буд. Масењиеро назди ў
оварданд. Пурсид: «Номи ту чист?» Мард гуфт: «Бандоди
Шањр Бандод». Гуфт: «Се ном дорї ва љизяи як нафарро мепардозї?». Пас фармон дод, то љизяи се танро аз ў биситонанд.
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Аз «Уюну-л-ахбор»-и Ибни Ќутайбаи Диноварї
Ќањтабаи Тойї, ки аз ќудратмандони араб буд, дар як
хутбаи худ чунин гуфт: «Эй мардуми Хуросон! Ин мамлакат
аз они Шумо ва ёдгори аљдоду ниёгони шумост. Онњо ба адл ва
њусни сират њамвора бар душман пирўз буданд ва чун аз роњи
адл мунњариф шуданд, Худованд залилтарин умами љањон,
яъне арабро бар онњо мусаллат кард.... Араб низ то ба адолат
њукмравої дошт, шоистаи њукумат буд, вале акнун ба роњи
зулм меравад ва бо хонадони Расул љавру ситамгарї мекунад.
Акнун Худо шуморо ќудрат дод, то аз ин тоифаи љаврпеша
интиќом бигиред!».
§ 4. САБАБЊОИ ЌУДРАТЁБЇ ВА
ЗАВОЛИ БАРМАКИЁН
Аз давраи ѓасби Осиёи Миёна аз тарафи арабњо
шўришњои халќї пайваста ба вуќўъ меомаданд. Халифањои
араб барои пахш кардани ин шўришњо аз нимаи дуюми асри
VIII сар карда, ашрофи мањаллиро бо њар роњ истифода мебурданд.
Дар байни хонадонњои бонуфузи њамон давра хонадони
Бармакиён аз њар љињат фарќ мекард. Бармакиён аз тољикони Балх буда, барои аз зулми арабњо озод шудан хидмати
босазо кардаанд. Ин хонадон фаъолияти сиёсии худро аввал
њамчун саркоњини дайр (парастишгоњи буддої) сар кардаанд ва минбаъд дар давраи њукмронии Сосониён (224–651)
вазифањои баланди давлатиро соњиб шуданд. Онњо дар замони истилои арабњо низ мансабдорони давлат њисоб меёфтанд. Намояндагони ин хонадон њамеша аз илму дониш
огоњї доштанд. Бармак донандаи илмњои фалсафа, нуљум ва
тиб буда, яке аз ашрофи арабро табобат карда, ба дарбори
халифа наздик мешавад. Ў бо дастури амири Хуросон соли
726 шањри харобшудаи Балхро дубора обод месозад.
Холид ном узви хонадони Бармакиён дар замони ќиёми Абўмуслим исломро ќабул мекунад. Ў дар аввал дабири
Абўмуслим буда, сипас дабири халифа Мансур гашт. Писа18

ри Холид Яњё барои халифа шудани халифа Њорунуррашид
ёрї расонд. Њорун ўро вазири худ таъйин кард. Ў ба фарзандонаш Фазл, Љаъфар, Муњаммад ва Мўсо вазифањои гуногун дод. Љаъфар хеле ба Њорун наздик буда, надими халифа
шуд. Холид (705–781) сардори девони лашкару хирољ, вазир
ва њокими Табаристон (музофоте дар Эрон) буд. Холидро
халифа як замон њокими шањри Мавсил (Ироќ) таъйин мекунад. Мардуми ин шањр њељ њокимеро ба андозаи Холид
эњтиром намекарданд, зеро тарзи њукуматдории ўро мардумї медонистанд.
Бармакиён дар сохтмони шањри Баѓдод – пойтахти Аббосиён ширкат варзиданд. Писари Холид – Яњё мураббии
шоњзода Њорунуррашид буд ва бисёр вазифањои баланди замонашро ба уњда дошт. Аз байни хонадони Бармакиён шахсони маъруфу донишманд ва сиёсатмадорони машњур ба камол расида, дар ободонии Хуросону Мовароуннањр сањми
арзанда гузоштаанд.
Намояндагони алоњидаи Бармакиён дар вилоятњои гуногуни хилофат ба вазифањои муњим расида, барои ободию
шукуфоии минтаќањои гуногун талош кардаанд. Бармакиён
50 сол дар идорањои гуногуни хилофати араб хидмат карда, њукм рондаанд. Аз љумла Фазли Бармакї муддате барои
ором кардани вазъи Хуросон аз љониби Њорунуррашид амири Хуросон таъйин гардид. Фазл дар ин вазифа чанд муддат кор карда, миќдори андозро ба тартиб овард ва вазъи
ошуфтаи ин диёрро сомон бахшид. Таъсири намояндагони
хонадони Бармакї дар девону даргоњи Аббосиён низ хеле
зиёд буд, зери таъсири ин хонадон халифањои араб либоси
мардуми мањаллии Хуросонро мепўшиданд. Ѓизои мањаллї
дар дарбори халифањо пур шуд. Халифањо њатто мусиќии
мардуми Хуросонро гўш мекарданд.
Нињоят, халифа Њорунуррашид аз нуфузу эътибори
афзудаистодаи ин хонадон ба воњима афтода, барои ба ќатл
расондани ин хонадон амр кард. Дар натиља бисёр одамони
машњури ин хонадон кушта шуданд. Сарнавишти Бармакиён ба таври фољиавї анљом ёфт. Соли 803 намоядаи Барма19

киён Љаъфар кушта шуд. Љасади Љаъфар њашт сол бар сари
дор буд, то ин ки онро пойин кашиданду сўзонданд. Яњё ва
се писари ў: Фазл, Муњаммад ва Мўсо дар зиндон ба ќатл
расонида шуданд. Ин фољиа дар таърих бо номи «Накбати
Бармакиён», яъне бадбахтии Бармакиён машњур аст. Шоирони зиёд дар марги фољиавии Бармакиён ашъори пуртаъсир сурудаанд, ки аз мањбубияти ин хонадон дар миёни
мардум гувоњї медињад. Бо вуљуди кушта шудани бисёр намояндагони ин хонадон, чанде аз онњо минбаъд дар замони
њукмронии Сомониён ба мартабањои баланд соњиб шуданд.
Масалан, дар ањди Сомониён Муњаммади Бармакї вазир
буд ва Њасани Бармакї дар замони Ѓазнавиён мартабаи баландро соњибї мекард.
Савол ва супориш
1. Бармакиён кињо буданд?
2. Бармакиён аз кадом шањр буданд?
3. Чаро халифа аз нуфузи ин хонадон ба тањлука афтод?
4. Сарнавишти хонадони Бармакиён чї тавр анљом ёфт?
5. Чаро шоирон барои Бармакиён шеър бахшиданд?
Аз Таърихи Байњаќї
Чунон хондам дар ахбори хулафо, ки яке аз дабирон мегўяд, ки Булвазир девони садаќот ва нафаќот ба ман дод дар
рўзгори Њорунуррашид. Як рўз пас аз баруфтодани Оли Бармак, љарида (дафтар)-и куњантар мебознигаристам. Дар вараќе дидам набишта: Ба фармони амирулмуъминин наздики
амир Абулфазл Љаъфар ибни Яњёи Бармакї ... бурда омада аз
зар чандин ва аз фарш чандин ва кисвату таййиб (либос ва
хушбўйї) ва аснофи неъмат чандин. Ва аз љавоњир чандин ва
маблаѓаш сї бор њазор њазор дирам. Пас ба вараќе дигар расидам, набишта буд, ки андар ин рўз итлоќ карданд (таъйин
карданд) бањои бурё ва нафт, то тани Љаъфари Яњёи Бармакиро сўхта ояд ба бозор чањор дирам ва чањор донгу ним.
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§ 5. ПЕШВОЁНИ ЊАРАКАТИ ИСТИЌЛОЛХОЊИИ
МАРДУМИ ТОЉИК ВА КОРНОМАИ ОНЊО
Абўмуслими Хуросонї рањбари ќиёме шуд, ки таъсири
он садсолањо давом кард. Њамзамон бо ў Абўсаламаи Халлол, ки ў њам тољиктабор буд, барои муњайё кардани заминањои истиќлоли Хуросону Мовароуннањр талоши фаровон
карданд. Абўсаламаи Халлол як фарди ватандўст буд. Ў
сарвати зиёд дошт ва барои аз байн бурдани хилофати Умавиён, ки сиёсати нажодпарастонаро пеш мебурданд, ин сарватро сарф кард. Вай фикр мекард, ки агар ба љойи Умавиён
Аббосиён ба хилофат расанд, барои бењтар гаштани зиндагии мардуми ѓайриараб чора меандешанд. Ў нахустин вазири Аббосиён буда, лаќаби «Вазир Оли Муњаммад»-ро гирифт. Аммо бо ишораи Аббосиён Халлол њам ба ќатл расид.
Натиљаи растохези бузурге, ки саросари Хуросону Мовароуннањрро фаро гирифта буд, ин шуд, ки њамзамон садњо
мардони бузурге аз миёни мардум падид ояд. Дар њамон замоне, ки намояндагони хонадони Тоњириён, Саффориён ва
Сомониён нахустин ќадамњои худро дар арсаи сиёсат мегузоштанд, далерони дигаре, ки њама тољиктабор буданд, дар
фикри истиќлоли ватан буданд.
Яке аз сардорони номдори тољик Афшин буд. Ў аз хонадони ашрофи Истаравшан буд, ки унвони њукуматдории афшинро доштанд. Номи асосии ў Хайзар (ё Њайдар) писари
Ковус буд. Хайзар (ё Њайдар) њамеша дар фикри озодсозии
кишвар аз ќабзаи њукумати арабњо буд. Ў дар назди ашрофи араб ошкоро аз нажоди худ бо ифтихор лаб мекушод ва
нисбат ба нажоди араб нафрати беандоза дошт. Афшин дар
Баѓдод ба вазифаи баланд таъйин гардида, њамеша дар бораи озодшавии сарзамини Хуросону Мовароуннањр аз њукумати арабњо меандешид.
Дигар сардори диловар, ки мехост сарзамини худро аз
вуљуди арабњо пок созад, Бобак буд. Ў дар яке аз гўшањои
Эрон – Озарбодгон (Озарбойљон) зиндагї мекард. Зулму ситами амалдорони аббосї ва сол аз сол зиёд гаштани миќдори андоз ўро водор кард, ки даст ба мубориза занад.
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Аммо бузургтарин камбудии њамаи сарварони тољик он
буд, ки байни њам иттињоду њамдилї надоштанд. Аз ин рў,
душмани муштараки онњо – Аббосиён аз неруи сардорону
сипањсолорони тољик дар муќобили њамдигар истифода мебарад. Аз љумла барои шикаст додани љунбиши Бобак Афшинро равона мекунанд. Халифаи араб хуб медонист, ки
дар набарди ду саркаш яке шикаст мехўрад. Шикасти њар
кадом ба нафъи дастгоњи марказии хилофат буд. Афшин,
ки марди сиёсатмадор ва зирак буд, бо роњи фиреб Бобакро
шикаст дод. Арабњо Бобакро бо берањмии шадид ба ќатл
расонданд. Худи нависандагони араб эътироф кардаанд, ки
њангоме, ки љаллодони араб даст, пой ва дигар андоми Бобакро мебуриданд, ў садое намебаровард ва маргро бо сарбаландї пешвоз гирифт.
Норозигї аз њукумати Аббосиён тамоми сарзаминњои
ќисмати шарќии хилофатро фаро гирифт. Дар Табаристони
Эрон љунбише бо номи Сурхаламон (дорандагони парчами
сурх) сар зад, ки сарвари он Мозёр ном дошт, ки худро аз
насли Коваи оњангар медонист. Ў бо Афшин робита дошт
ва бо маслињати вай амал мекард. Пайравони Бобак низ дар
сафи лашкари Мозёр мављуд буданд. Ў фиристодани хирољ
ба Баѓдодро ќатъ кард. Халифа барои пахши ин шўриш аз
Абдуллоњ ибни Тоњир, ки ў низ тољик буд, хост бар зидди
Мозёр лашкар кашад. Зиддиятњои дохилї дар Табаристон
сабаб шуд, ки љунбиши Сурхаламон њам шикаст хўрад. Бародари Мозёр Кўњёр ба ў хиёнат карда, яке аз сабабњои шикасти љунбиш гардид. Мозёр дастгир ва дар Баѓдод ба ќатл
расид.
Пас аз он навбат ба Афшин расид. Халифа ўро ба
њамдастї бо Мозёр ва Бобак ва имони рўякї доштан ба ислом муттањам намуд ва зиндон карда, сипас ба ќатл расонд.
Бо марги ин се фармондењи тољиктабор даврони нуфузи
фарњангии мардуми Хуросон дар Баѓдод ба поён омад. То
ин дам мусиќии хуросонї, бозињои шатранљ ва нард, чавгон ва њатто пўшидани либоси мардуми Хуросон дар Баѓдод
расм шуда буд.
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Ба рўйи кор омадани Мутаваккил дар хилофати Аббосиён, халифа ба бозичаи дасти дарбориёни турк табдил
ёфт. Мулкњое, ки тобеи Баѓдод буданд, яке пас аз дигар ба
истиќлол расиданд. Аббосиён хуб дарк карданд, ки дигар
мисли замони гузашта наметавонанд ќаламрави фарохи хилофатро дар танњої идора кунанд. Мардуми ѓайриараб дигар ба арабњо њамчун сарвару пешво ва нажоди бартар наменигаристанд. Љангњои дохилии арабњо, низоъњои ќавмї
ва ќабилавї, зиддиятњои хонаводањои Аббосиёну Алавиён,
кашмакашњои дохилии хонадони аббосї нуфузу обрўйи
хилофатро дар назари мардум хеле коњиш дод. Дар гўшаву канори хилофат мардумони огоњ ба ин натиља расиданд,
ки асли њукумати арабњо ва хонадонњо на бар асоси дину
имон, балки бо такя бар зўр ва макру њила устувор будааст.
Беобрў гаштани маќоми хилофат боис шуд, ки њар кас тавони бо зўр ба даст овардани ќудрати сиёсиро пайдо мекард,
худро шоистаи давлатдорї мењисобид. Њамаи ин омилњо
ба заволи хилофати Аббосиён овард. Аз хилофати як замон
муќтадир танњо ном монд. Яке пас аз дигар сарзаминњо аз
итоати Аббосиён берун омаданд.
Савол ва супориш
1. Афшин аз кадом музофти Мовароуннањр буд?
2. Камбудии пешвоёни истиќлолталаби тољикро дар чї
мебинед?
3. Лањзањои охирини умри Бобакро ба ёд оред ва бигўед
кадом амали ў сазовори тањсин аст?
4. Сабаби коњиш ёфтани обрўйи хилофат дар назари мардум чї буд?
Аз «Таърихи Байњаќї»
Чун ба дањлези дари саройи Афшин расидам, њуљљоб (посбонњо) ва мартабадорони вай ба љумла пеши ман давиданд
бар одати гузашта ва надонистанд, ки маро ба узре боз бояд
гардонд, ки Афшинро сахт нохуш ояд дар чунон ваќт омадани ман наздики вай. Маро ба сарой фуруд оварданду парда
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бардоштанд ва ман ќавми хешро мисол (фармон) додам, то
ба дањлез биншинанд ва гўш ба овози ман доранд. Чун миёни
сарой бирасидам, ёфтам Афшинро бар гўшаи садр нишста ва
натъ (фарш)-е пеши вай фуруди суффа бозкашида. Будулаф
ба шалвор ва чашмбибаста он љо бинишонда ва сайёф (љаллод) шамшери барањна ба даст истода. Афшин бо Будулаф
дар мунозара ва сайёф мунтазири он ки бигўяд, дењ (бизан),
то сараш бияндозад. Ва чун чашми Афшин бар ман уфтод,
сахт аз љой бишуд ва аз хашм зарду сурх шуд ва рагњо аз гарданаш бихост. Ва одати ман бо вай чунон буд, ки чун наздики
вай шудаме, баробар омадї ва сар фуруд кардї, чунонки сараш
ба синаи ман расидї. Ин рўз аз љой наљунбид ва истихфоф (беэњтиромї)-и бузург кард. Ман худ аз он наандешидам ва бок
надоштам, ки ба шуѓле бузург рафта будам ва бўса бар рўйи
вай додаму бинишастам. Худ дар ман нангарист ва ман бар
он сабр кардам ва њадисе пайвастам, то ўро бад-он машѓул
кунам аз пайи он, ки набояд, ки сайёфро гўяд шамшер бирон.
Албатта, сўйи ман нангарист. Фаро истодам ва аз тарзе дигар сухан пайвастам сутудан (ситоиш)-и Аљамро, ки ин мардак аз эшон буд ва аз замини Усрушана (Истаравшан) буд.
Ва Аљамро шараф бар Араб нињодам (Аљамро ситоиш кардам
ва Арабро накуњиш). Њарчанд донистам андар он базањ (гуноњ)-е бузург аст, валекин аз бањри Будулафро, то хуни вай
рехта нашавад, (Афшин) сухан нашнид.

Ќасри афшинњои Истаравшан дар Бунљикат
(а. VIII-IX, барќароршуда)
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БОБИ II. ДАВЛАТДОРИИ ТОЉИКОН
§ 6. ДАВЛАТИ ТОЊИРИЁН
Ваќте ки хонадони Тоњириён ба ќудрати сиёсї роњ ёфтанд,
хилофати аббосї даврони заифшавию парокандагиро аз сар
мегузаронд.
Давлати Тоњириён дар асри IX дар Хуросон таъсис ёфтааст. Асосгузори ин хонадон Тоњир ибни Њусайн аз ашрофзодагони тољики шањри ќадими Пушанги Њирот мебошад. Ин
давлат бо вуљуди муддати кўтоњи таърихї (821–873) вуљуд
доштан, дар сарнавишти таърихии мардуми Хуросону Мовароуннањр барои аз зулму бедодгарињои аљнабиён озод
шудани он ва таъсис намудани давлати мустаќили мањаллї
хидмати бузург кардааст.
Берањмињои дар њаќќи хонадони Бармакиён кардаи Аббосиён њам пеши роњи мардуми мањаллиро гирифта натавонист. Тоњир ибни Њусайн њамчун лашкаркаши боистеъдод
ва сиёсатмадори моњир дар дарбори халифаи араб – Маъмун соњиби обрўву шуњрат мешавад. Ваќте ки соли 811 дар
байни ду бародар – писарони Њорунуррашид – Амин ва
Маъмун барои тахти хилофат љанг мешавад, Тоњир ибни
Њусайн лашкари Маъмунро сарварї намуда, ѓалабаи комил
ба даст медарорад. Ў соли 813 шањри Баѓдодро ѓасб намуда, бародари Маъмун Аминро, ки бо номи Муњаммади Зубайда машњур буд, ба ќатл мерасонад. Њамин тавр, Тоњир
ибни Њусайн барои ба сари тахт омадани Маъмун хидмати
бузург мекунад. Маъмун њам некињои Тоњир ибни Њусайнро
ќадрдонї намуда, ўро ба вазифањои баланд таъйин мекунад.
Тоњир нахуст дар шимоли Байнаннањрайн соњиби мансаб
гашта, сипас фармондењи ќуввањои њарбии пойтахти хилофат – шањри Баѓдод мегардад. Минбаъд сардори девони молиёт дар Ироќ таъйин мешавад. Дар ин ваќт вазири халифа
Маъмун њам Фазл ибни Сањл ном шахси донишманд буд,
ки аз тољикони Хуросон буда, барои ба њокимият омадани
дигар хонадонњои тољикї талоши зиёд мекунад.
Соли 821 Тоњир ибни Њусайн амири Хуросон таъйин мешавад, ки Мовароуннањр њам тобеи он буд. Ў дигар ба хи25

лофати Араб итоат намекунад. Мувофиќи фармони Тоњир
њангоми хутбаи намози љумъа дигар номи халифаи арабро
ба забон намегирифтанд. Ин маънои канда шудани робита
бо Баѓдодро дошт. Каме баъд аз ин воќеа Тоњир ибни Њусайн вафот кард. Љосусони халифа ўро зањр дода куштанд.
Тоњир дар бистари марг охирин суханони худро бо забони
модарияш – забони форсии тољикї баён карда гуфт: «Дар
марг њам мардї бояд». Ин суханон баёнгари иродаву матонати ў мебошад.
Бо вуљуди он ки баъди вафоти Тоњир ибни Њусайн дар
байни Тоњириён ва халифа нохушие ба миён омад, халифа
маљбуран писари Тоњир – Талњаро ба тахт (822) шинонд.
Акнун давлат на аз Баѓдод, чунон ки дар замони Тоњир
буд, балки аз Нишопур идора карда мешуд. Ќариб тамоми
корњои давлатї дар дасти Тоњириён буданд, аммо андозу
хирољи солона ба хазинаи халифа – ба Баѓдод фиристода
мешуд ва баъзан сипоњиёни Тоњириён дар сафи лашкари
халифа мељангиданд. Талња муваффаќ шуд, ки шўриши дар
Систон ба амал омадаро саркўб намояд.
Баъд аз вафоти Талња Абдуллоњ ибни Тоњир (828– 844)
бо дастури халифа Маъмун амири Хуросон шуд. Абдуллоњ сарлашкари машњур буд. Ў дар ором намудани Мисри
ошуфта корнамої нишон дод, онро дубора ба ќаламрави
хилофат њамроњ карда буд. Абдуллоњ ибни Тоњир бо диловарию накукорї соњиби шуњрат гардид. Солњои 834–835 музофоти Систонро хушксолї фаро гирифт. Ў барои бартараф
кардани паёмадњои хушксолї аз хазинаи давлат сесад њазор
дирам људо кард ва мардумро аз гуруснагї наљот дод.
Абдуллоњ ба худсарию бедодгарињои ашрофи мањаллї зарбаи сахт зад. Дар корњои давлатдорї ба рўњониёни
ислом такя менамуд ва бо онњо машварат мекард. Худаш
мисли падараш шоир буд. Вай бо њар восита мекўшид, ки
зулму фишори заминдорон нисбат ба кишоварзон кам шавад. Ў фармони махсус бароварда, ањволи барзгаронро ќадре ба сомон овард. Дар оѓози њукмронии худ чунин гуфт:
«Эй мардум, то аз шумо њимоят накунам, андоз нахоњам
ситонд!» Дар Мовароуннањр ба хотири таъмини мардум бо
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маводи ѓизої тадбирњо андешид. Аз љумла, барои таъмини
кишоварзони Чоч (Тошканди имрўза) ду миллион дирам
људо кард. Муњаммад Авфии Бухорої менависад, ки чорсад сол пас њам мардуми Чоч аз корњои кардаи Абдуллоњ
ибни Тоњир бањра мебурданд. Бо дастури ў фаќењони Хуросону Ироќ љамъ шуда, дар бораи тарзи истифода аз корез
ва дигар иншооти обёрї китобе таълиф карданд, ки ањолии
Хуросону Мовароуннањр садсолањо аз ин китоб истифода
мебурданд.
Яке аз корњои писандидаи Абдуллоњ ибни Тоњир дар
давлатдорї он буд, ки ў ба вазифањои масъули давлатї касонеро таъйин мекард, ки молдўст ва дунёпараст набошанд.
Ў борњо таъкид мекард, ки пур кардани киса ва ба даст
овардани номи нек њаргиз бо њам љамъ намешаванд. Иќдоми дигари Абдуллоњ ибни Тоњир таваљљуњ ба илму дониш
ва дарс хондану илм омўхтани мардум буд. Ў саъй мекард,
ки мардуми нодору бенаво њам ба дониш дастрасї пайдо
кунанд. Бо вуљуди серкорї ин амири Хуросон дар нишасти
олимон иштирок мекард ва худ низ аз илмњои нуљум, мусиќї
ва арўз бохабар буд. Бо ташаббуси Абдуллоњ ибни Тоњир
мусобиќањо баргузор шуда, бењтарин овозхонњоро муайян
ва ќадрдонї мекарданд. Ба донишмандон ва шоирон пулу
моли фаровон њадя мебахшид.
Соли 834 Муњаммад ибни Ќосими алавї дар Марв ва
Толиќон даст ба шўриш зад. Дар атрофи ў беш аз 40 њазор
нафар љамъ шуданд. Абдуллоњ пас аз талоши зиёд тавонист
шўришро фурў нишонда, Муњаммад ибни Ќосимро дастгир
кунад. Ин амири хирадманд њифзи амният дар ќаламрави
Хуросону Мовароуннањрро муњимтарин вазифаи худ медонист. Аз ин рў, пешвои шўришро, ки дар миёни шиањо ва баъзе табаќањои ањолї мањбубият дошт, дилљўйї карда, бо додани миќдоре њадя ба пойтахти хилофат Баѓдод гусел кард.
Баъди Абдуллоњ писараш Тоњири II (844–862) ба сари
ќудрат омад. Вай соли 862 вафот кард. Ў аз падараш бисёр
корњои давлатдориро омўхта буд. Давраи њукумати падару
писар давраи нашъунамои фарњанги мардуми тољик мањсуб
мешавад. Дар мамлакат нисбатан тартибу интизом љорї
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гардида, кишоварзї ва њунармандї ривољ меёбад, зулму худсарињои ашрофу
сарватмандон ќадре суст мешавад ва
илму фарњанг рушд мекунад.
Душмани асосии Тоњириён Аббосиён буданд, аз ин рў, Тоњириён ба њамон
вилоятњое такя мекарданд, ки аксари
ањолиашон форсизабон буданд. Тоњириён ба адибон, шоирон, хусусан ба пайравони љараёни мухолиф – шуубињо рухсат доданд, ки оид ба таъриху фарњанги Чуби мунаќќаш аз
пешазисломии мардуми эронинажод Њисораки Кўњистони
асарњо офаранд, ќањрамонону подшоњо- Масчоњ, асри VIII
ни пешинаро васфу ситоиш кунанд ва онњоро бо арбоби замони Тоњириён ќиёс намоянд.
Ќатъи назар аз ин, ањволи мардуми зањматкаш, хусусан
кишоварзону њунармандон, тоќатфарсо буд. Андозњои сершумор бори гароне буданд бар дўши ањолї. Њамаи ин боиси
норозигии мардуми зањматкаш мегардид. Дар натиља ошўбу шўришњо паси њам сар мезаданд, ки калонтарини онњо
шўриши кишоварзони Систон буд.
Минбаъд дар заминаи давлатдории Тоњириён давлатњои
бузурги Саффориёну Сомониён ва пас аз он Ѓазнавиён, Ќарахониён, Салљуќиён ва Ѓуриён ба вуљуд омаданд. Бо њамин њукмронии Тоњириён дар Хуросону Мовароуннањр ва
ќисми шарќии Эрон ба охир расид ва ба љойи он соли 873
Саффориён ба сари ќудрат омаданд.
Савол ва супориш
1. Сулолаи Тоњириён кай ба сари њокимият омад ва нисбат
ба халифањои араб чї гуна сиёсат пеш гирифта буд?
2. Вазири эронинажоди Маъмун чї ном дошт?
3. Чаро халифаи араб Тоњир ибни Њусайнро зањр дод?
4. Кадом тадбирњои Абдуллоњ ибни Тоњир дар бораи кишоварзиро медонед?
5. Шўришњои асосии замони Тоњириёнро номбар кунед.
6. Дар бораи фаъолияти Абдуллоњ дар самти илму фарњанг
њикоя кунед.
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Аз «Таърихи Байњаќї»
Чунин овардаанд, ки Фазл, вазири Маъмуни халифа, ба
Марв итоб кард бо Њусайни Мусъаб, падари Тоњири Зуляминайн ва гуфт: «Писарат Тоњир дигаргуна шуд ва бод дар сар
кардаву хештанро намешиносад». Њусайн гуфт: «Ай вазир,
ман пиреям дар ин давлат, бандаву фармонбурдор ва донам,
ки насињату ихлоси ман шуморо муќаррар аст. Аммо писарам Тоњир аз ман бандатар ва фармонбурдортар аст. Ва љавобе дорам дар боби вай сахт кўтоњ, аммо дурушту дилгир.
Агар дастурї дињї бигўям!» Гуфт: «Додам». Гуфт: «Худованд вазирро неруву ќудрат дињад!, Амирулмуъминин (халифа
Маъмун) ўро аз фурудасттари авлиёву њашами хеш ба даст
гирифт (дастгирї кард) ва синаи ў бишикофту диле заиф,
ки чун ўро бошад, аз он љо берун гирифт ва диле он љо нињод,
ки бад-он дил бародарашро, халифае чун Муњаммади Зубайда (бародари Маъмун), бикушт. Ва бо он дил, ки дод, олату
ќуввату лашкар дод. Имрўз чун кораш бад-ин дараља расид,
ки пўшида нест, мехоњї, ки туро гардан нињаду њамчунон бошад, ки аввал буд? Ба њеч њол ин рост наёяд, магар ўро бад-он
дараља барї, ки аз аввал буд. Ман он чї донистам, бигуфтам
ва фармон турост». Фазли Сањл хомўш гашт, чунонки он рўз
сухан нагуфт ва аз љой бишуда буд. Ва ин хабар ба Маъмун
бардоштанд (расонданд), сахт хуш омадаш љавоби Њусайни
Мусъаб ва писандида омаду гуфт: «Маро ин сухан аз фатњи
Баѓдод хуштар омад, ки писараш кард» ва вилояти Пушанг
бад-ў дод, ки Њусайн ба Пушанг буд.
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§ 7. ДАВЛАТИ САФФОРИЁН
Дар асрњои IХ–Х монанди асрњои пешина њукуматдорон
барои муњофизат намудани сарњадњои худ аз њуљумњои ѓоратгаронаи кўчманчиён дастањои алоњидаи мусаллањ ташкил менамуданд. Онњоро ѓозиён, яъне муборизони роњи дин
меномиданд. Ин дастањои мусаллањ асосан аз кишоварзон,
њунармандон ва дигар тоифањои хонахаробгашта иборат
буданд. Касби асосии ѓозиён љанг буд. Онњо мебоист сарњад,
шањр ва водињои ободро аз бодиянишинон муњофизат менамуданд, вале аксар ваќт дар фурў нишондани шўришњои
халќї, ки бар зидди ашрофу давлатдорон равона шуда буданд, иштирок мекарданд.
Тадриљан дар охири асри IX ин дастањо – ѓозиён дар
Хуросон ба ќувваи тавоно табдил ёфтанд. Дар байни онњо
бародарон Яъќуб ибни Лайс ва Амр ибни Лайс бо корнамоињои худ дар ноњияву шањрњои гирду атроф машњур гаштанд.
Асосгузори ин хонадон Яъќуб ибни Лайс буд. То расидан ба
кори лашкар ва давлатдорї ду бародар мисли падари худ ба
рўйгарї (мисгарї), ки дар забони арабї «саффор» номида
мешуд, машѓул буданд. Аз ин рў, ин хонадонро саффорї,
яъне рўйгар меноманд. Бародарон дастањои сершумори айёрон ташкил намуданд. Адади љанговарони онњо рўз аз рўз
меафзуд. Яъќуб ин ќувваро истифода бурда, соли 861 њокими Систонро сарнагун намуд ва маркази он шањри Заранљро
гирифт. Дар дањсолаи оянда водињои Кобул ва Синд, Кирмон ва Форсро тасарруф кард. Халифа Муътамид (870– 892)
ба Яъќуб вазифаи њокими Балх ва Тахористонро супурд.
Халифа ва ашрофи араб мекўшиданд бо њамин роњ хонадони Тоњириён ва Саффориёнро љанг андозанд, то ки онњо
заифу нотавон гашта, дигар ба муќобили хилофат мубориза
набаранд ва аз итоати хилофат гардан натобанд. Њамаи ин
ниятњои арабњо барбод рафта, Саффориён ба хилофат бовар надоштанд.
Яъќуб хоњиши мардуми Систонро ба љо оварда, вазифаи њокимиро ба зимма гирифт. Солњои 862– 864 ду мароти31

ба љангида, вилояти Бустро ба даст даровард. Соли 867 бо
лашкари зиёд роњи Хуросонро пеш гирифт ва чанд шањру
музофотро ѓасб намуд. Ў соли 873 Муњаммад ибни Тоњир
охирин амири Тоњириён ва ањли хонадони ўро асир гирифта, пойтахти Тоњириён шањри Нишопурро ѓасб намуд. Бо
њамин ба њукумати хонадони Тоњириён хотима дода шуд.
Ин кори Яъќуб ќањру ѓазаби халифаро ба миён овард вале
соли 874 халифа аз ноилољї Хуросон, Табаристон, Гургон
ва Райро ба ихтиёри Яъќуб дод. Халифа аз афзудани обрўйи
Яъќуб дар њарос афтод ва соли 874 маљбур шуд, ки Мовароуннањрро ба Наср ибни Ањмади Сомонї пешкаш намояд, то
ки Яъќуб онро њам ѓасб накунад. Дар њаќиќат, дар он давра
ќуввае набуд, ки пеши роњи Яъќубро бигирад ва хавфи аз
миён рафтани хилофати Аббосиён ба миён омада буд.
Яъќуб ибни Лайс акнун мехост Аббосиёнро аз сари тахт
дур кунад. Бо ин маќсад ў соли 876 ба самти Баѓдод лашкаркашї намуд. Дар њамин солњо зангиён бо сарварии Алї ибни
Муњаммади Бурќаї шўриш бардошта буданд ва он ќариб 14
сол (869–883) давом кард. Яъќуб аз кумаки пешнињоднамудаи Бурќаї даст кашид ва танњо ба самти Баѓдод њаракат
кард. Халифа, ки аз неруи низомии Яъќуб огоњї дошт, бо
роњи фиреб, яъне вайрон кардани садди об ва ѓарќ намудани
лашкари Яъќуб љони худро халос намуд.
Ќувваи Саффориён бо сарварии Яъќуб беш аз пеш меафзуд. Яъќуб љанговари шуљоъ ва хоксор буд. Ба сарулибос
ва дабдабаи дарборї ањамият намедод. Вай дар байни љанговарон интизоми сахт љорї намуд ва њангоми муњорибањо
доим дар сафи пеш мељангид. Дар яке аз задухўрдњо сахт
маљрўњ шуд ва дар давоми бист рўз танњо ба воситаи найча
ѓизо мехўрд, вале њамин ки ба по хест, боз роњи майдони
муњорибаро пеш гирифт. Яъќуб нахустин касе буд, ки пас
аз њамлаи арабњо орзуи ташкил кардани давлати тољиконро
дошт. Ў аз бузургони халќи тољик аст.
Њангоми муњорибањо бештар ба ќувваи асосии худ –
«ихтиёриён» такя менамуд, ки мардум онњоро айёр, љасур,
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чобук ном мебурданд. Онњоро «муборизони роњи дин» њам
меномиданд. Сафи «ихтиёриён» аз њисоби кишоварзони
безамин ва гурезањо меафзуд. Онњо тањти сарварии Яъќуб
ибни Лайс бо рўњбаландии зиёд корнамоињо нишон медоданд. Њамроњи айёрњо фарзандони кишоварзон ва заминдорони калон њам мељангиданд, ки онњо дар байни мардум
бо номи «озодагон» машњур буданд. Дар сафи лашкари Яъќуб ѓуломон низ буданд. Дар аввал Яъќуб 2–3 њазор лашкар
дошт, вале солњои 874–875 вай метавонист то 15 њазор аскарони савораро ба љанг дарорад.
Яъќуби Лайс бузургтарин сарлашкар ва давлатдори тољик соли 879 вафот кард. Ў барои забони форсии тољикиро забони давлатї кунонидан, бисёр
зањмат кашид. Бо амри Яъќуб шоирони
форсу тољик, ки то он давра ба забони
арабї менавиштанд, акнун бо забони
модариашон эљод мекарданд. Бисёр китобу дастурњо ба забони форсии тољикї
гардонда шуданд. Баъди вафоти Яъќуб
бародараш Амр ибни Лайс ба тахт ниМуљассамаи
шаст. Ўро љанговарони содиќаш соњиЯъќуб ибни Лайс
би тахт карданд. Вай роњи дўстиро бо
халифа Муътамид (870–892) пеш гирифт ва халифа хонадони Саффориёнро ба расмият шинохт. Халифа ба Амр маншур (фармон)-и нав фиристода, чунин вилояту шањрњоро ба
ў дод: Порс, Кирмон, Исфањон, Ќањистон, Гургон, Табаристон, Балху Кобул, Систону Синд, Мовароуннањр ва шањнагии (њокими шањр) Баѓдод. Амр њар сол ба хазинаи халифа,
20 миллион дирам, инчунин, дар мавридњои зарурї гоњ-гоњ
лашкар њам мефиристод. Ин дўстии байни онњо дер давом
накард ва халифа ба љанги зидди Амр бархост. Дар ин муњорибањо Амр ѓолиб омад. Халифа макру найрангро ба кор
бурд. Вай Исмоили Сомониро ба муќобили Амр барангехт,
вале дар задухўрд Амр шикаст хурд ва асир афтод. Исмоили
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Сомонї ноилољ, ѓайри хоњишаш Амрро ба Баѓдод фиристод
ва ў дар зиндон њалок гардид. Аз рўйи ахбори сарчашмањо
Амр сиёсатмадори моњир ва лашкаркаши боистеъдод будааст.
Пушту паноњи Амр лашкар ва феодалони хурде буданд,
ки манфиати онњоро њарљониба њимоя менамуд. Аз сиёсати
Амр ашрофи олимартаба ва заминдорони калон норизо буданд. Дар натиља давлати Саффориён инќироз ёфт ва мулкњои он ба итоати давлати Сомониён гузашт.
Давлати Саффориён њамчун давлати мустаќил ба зудї
дар Эронзамин пањн гашт ва исбот намуд, ки камбаѓалон
њам метавонанд давлати мустаќили худро бисозанд. Ќариб аксари давлатдорони Саффориён аз тољикон буданд ва
бисёриашон забони арабиро намедонистанд. Маъхазњои боэътимод исбот намудаанд, ки байни давлатњои Саффориёну
Сомониён њељ гуна душманї вуљуд надошт, гарчанде Аббосиён мехостанд онњоро ба муќобили њамдигар бархезонанд.
Саволу супориш
1. Хонадони Саффориён чї хел ба сари њокимият омад?
2. Оид ба ќањрамонї ва корнамоињои Яъќуб ибни Лайс ва
бародараш Амр ибни Лайс наќл кунед.
3. Лашкари Саффориён аз кињо иборат буд?
4. Яъќуб ибни Лайс кадом шањру музофотро тасаруф намуд?
5. Аз хусуси лашкаркашии Яъќуб ибни Лайс ба Баѓдод њикоя кунед.
6. Муносибати Амр ибни Лайс бо халифа чї гуна буд ва
оќибаташ чї шуд?
7. Сабабњои инќироз ёфтани давлати Саффориёнро гўед.
Аз «Таърихи Байњаќї»
Дар ахбори Яъќуби Лайс чунон хондам, ки вай ќасди Нишопур кард, то Муњаммад ибни Тоњир ибни Абдуллоњ ибни
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Тоњир – амири Хуросонро фурў гирад. Аъёни рўзгори давлати
вай ба Яъќуб таќарруб карданду ќосидони мусриъ (тезњаракат) фиристоданд бо номањое, ки «Зудтар бибояд шитофт, ки аз ин худованд (амир)-и мо њеч кор менаёяд, љуз лањв
(бозї), то саѓр (марз)-и Хуросон, ки бузург саѓрест ба бод
нашавад». Се тан аз пирони куњантари донотар сўйи Яъќуб
нанигаристанду бад-ў њеч таќарруб (наздикї) накарданд ва
бар дари саройи Муњаммади Тоњир мебуданд, то он гоњ, ки
Яъќуби Лайс даррасид ва Муњаммади Тоњирро бибастанд.
Ин се танро бигирифтанду пеши Яъќуб оварданд, Яъќуб
гуфт: «Чиро ба ман таќарруб накардед, чунонки ёронатон
карданд?» Гуфтанд: «Ту подшоње бузургї ва бузургтар аз ин
хоњї шуд, агар љавобе њаќ бидињему хашм нагирї, бигўем».
Гуфт: «Нагирам, бигўед!» Гуфтанд: «Амир љуз аз имрўз моро
њаргиз дидааст?» Гуфт: «Надидам!» Гуфтанд: «Бар њеч
ваќт моро бо ў ва ўро бо мо њеч мукотабату муросалат будааст?» Гуфт: « Набудааст!» Гуфтанд: «Пас мо мардумонем пиру куњан ва Тоњириёнро солњои бисёр хидмат кардаву
дар давлати эшон некуињо дидаву пойгоњњо ёфта. Раво будї
моро роњи куфрони неъмат гирифтан ва ба мухолифони эшон
таќарруб (наздикї) кардан, агарчи гардан бизананд? Гуфтанд: Пас ањволи мо ин аст ва мо имрўз дар дасти амирему
худованди мо баруфтод. Бо мо он кунад, ки Эзид, азза исмуњу,
биписандад ва аз љавонмардию бузургии ў сазад». Яъќуб гуфт:
«Ба хонањо боз равед ва эмин бошед, ки чун шумо озодмардонро нигоњ бояд дошт ва моро ба кор оед, бояд, ки пайваста ба
даргоњи ман бошед». Эшон эмину шокир бозгаштанд ва Яъќуб
пас аз ин, љумла он ќавмро, ки бад-ў таќарруб карда буданд,
фармуд, то фурў гирифтанд ва њарчї доштанд, пок бистаданду биронданд ва ин се танро баркашиду эътимодњо кард
дар асбоби мулк.
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Аз «Таърихи Систон»
(Ибтидои кори Яъќуб то он замон, ки ба салтанат расид ва
ин љамоатро арбоби таърих Саффория гўянд)
Лайс – падари Яъќуб рўйгаре буд дар Систон. Ва се писар
дошт: Яъќуб, Амр ва Алї. Ва њар се писараш њукумат карданд. Аммо њукумати Алї зиёда имтидод (давом) надошт.
Яъќуб низ дар мабдаъ (ибтидо)-и њол рўйгарї кардї ва њар чї
аз он њирфа (касб) ба даст овардї, кўдаконро зиёфат намудї. Чун ба синни рушду тамйиз расид, љамъе аз мардуми љалд
(чолок) ба хидмати ў камар бастанд. Ва ба рањ задан машѓул
шуд, то асбоби сардорї мураттаб созад. Ва дар он кор шарти инсоф нигоњ доштї ва ба андак чизе аз ояндаву раванда
хурсанд гаштї.
... Чун Яъќуб аз фатњи Њироту Пушанг фориѓ шуд, пас
шуаро ўро шеър гуфтандї ба тозї (арабї). Чун шеър бархонданд, ў олим (донанда) набуд, андар наёфт (нафањмид).
Муњаммад ибни Васиф њозир буд ва дабири расоили ў буд ва
адаб наку донист. Ва ба он рўзгор номае порсї набуд. Пас
Яъќуб гуфт: «Чизе, ки ман андар наёбам, чиро бояд гуфт?»
Муњаммад ибни Васиф пас шеъри порсї гуфтан гирифт. Ва
аввал шеъри порсї андар Аљам ў гуфт ва пеш аз ў касе нагуфта буд, ки то порсиён буданд. Сухан пеши эшон ба руд боз
гуфтандї, бар тариќи хусравонї. Ва чун Аљам барканда шуданд ва араб омаданд, шеър миёни эшон ба тозї буд ва њамгинонро илму маърифати шеъри тозї буд...
Яъќуб бар Нишопур ќарор гирифт. Пас ўро гуфтанд, ки
мардумони Нишопур мегўянд, ки Яъќуб ањду маншур (фармон)-и амирулмуъминин (халифаи аббосї) надорад ва хориљї
(ѓайриќонунї) аст. Пас њољибро гуфт: «Рав мунодї (эълон)
кун, то бузургон ва уламову фуќањои Нишопур ва руасо (сардорон)-и эшон фардо ин љо љамъ бошанд. То ањди амирулмуъминин бар эшон арза кунам». Њољиб фармон дод, ки то мунодї
карданд... Ва Яъќуб теѓ баргирифт ва биљунбонид. Он мардумин бештар бењуш гаштанд. Гуфтанд, магар ба љонњои мо
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ќасде дорад. Яъќуб гуфт. «Теѓ на аз бањри он овардаам, ки ба
љони касе ќасде дорам, аммо шумо шикоят кардед, ки Яъќуб
ањди амирулмуъминин надорад, хостам бидонед, ки дорам!»
Мардумон боз љойи хирад бозомаданд (яъне дубора њушёр шуданд). Боз гуфт Яъќуб: «Амиралмуъмининро ба Баѓдод на ин
теѓ нишондааст?» Гуфтанд: «Бале». Гуфт: «Маро ба ин љойгоњ низ њамин теѓ нишонад. Ањди ман ва они амирулмуъминин
якест!».
§ 8. ТАЪСИСИ ДАВЛАТИ СОМОНИЁН
Оѓози кори Оли Сомон. Баъди он ки арабњо мардуми
Хуросону Мовароуннањрро ба итоати худ дароварданд,
шўришњои халќї низ паси њам ба вуќўъ меомаданд, ки калонтарини онњо шўришњои Абўмуслим, Муќаннаъ ва Рофеъ
ибни Лайс буданд.
Барои фурў нишондани ин шўришњо халифањои араб
ашрофу феодалони мањаллиро истифода мебурданд. Чунон
ки дар боби якум сухан рафт, соли 806 дар Самарќанд ва дар
Систону Истаравшан шўришњои пурзўр ба вуќўъ пайвастанд.
Аз ин рў, халифа маљбур буд, ки вазифањои давлатиро ба намояндагони мардуми мањаллї супорад. Њамзамон бо Тоњириён мавќеи дигар хонадони мањаллї – Сомониён баланд
мешавад. Ин хонадон дар фурў нишондани шўриши Рофеъ
ибни Лайс, ки ба муќобили хилофат равона карда шуда буд,
фаъолона иштирок намуд ва бисёр намояндагони ин хонадон соњиби мартабањои баланд гардиданд.
Аз сарчашмањои таърихї чунин бармеояд, ки саравлоди ин хонадон Сомон ё Сомонхудот ном тољик буда, насаби
худро ба Бањроми Чўбина – сарлашкар ва яке аз бузургони
давлати Сосониён пайванд медињад. Ў дар атрофи шањри
Балх миёни мардум обрўву нуфузи зиёд дошт. Пас аз он ки
Балх ва дигар шањрњои Хуросону Мовароуннањр аз тарафи
арабњо забт гардиданд, баъзе хонадонњои ашроф бо њукумати арабњо наздик шуда, ба мансабњои давлатї роњ меёбанд.
Арабњо, ки бар хилофи интизор дар Мовароуннањр ба муќо38

вимати сахти мардумї рў ба рў шуданд, дар идораи ин мулк
ољиз монданд. Сиёсати куштор, оташзании шањру дењот,
тањдид, овора кардани мардуми одї, љорї кардани андозњо
натиља надод. Ноадолатї дар њукумати арабњо на танњо
мардуми суѓдиву тахорї, балки худи арабњои муњољирро низ норозї гардонд. Намунаи он ќиёмњои Шарик ибни
Шайх ва Рофеъ ибни Лайс мебошад, ки бо мардуми мањаллї
њамовоз гашта, зидди халифањои ситамгар ва коргузорони
порахўру ишратпарасти онњо ба мубориза бархоста буданд.
Барои ором кардани ањолии мањаллї ва дар итоат нигоњ доштани арабњои муњољиршуда, арабњо ба хулосае омаданд, ки ба
ашрофи тољик такя намоянд.
Аммо умеди халифањои араб, ки мехостанд бо роњи
љалб намудани феодалони мањаллї мавќеи худро пурзўр намоянд, барор нагирифт. Баръакс, хонадонњои мањаллї бо
тамоми љиддият мекўшиданд, ки аз итоати хилофати араб
пурра озод шаванд. Албатта, ин ба осонї ба даст наомад.
Бисёр муборизон дар ин роњ љон нисор карданд (фољиаи хонадони Бармакињёнро ба хотир биёред). Тоњириён ва Саффориён тавонистанд озодї ба даст дароранд, вале хонадони
Сомониён бо хираду заковат ва мањорати кордонї тавонистанд комилан озод шаванд.
Ба сари њокимият омадани Сомониён. Сомонхудот барои хидматњои босазояш аз тарафи Асад ибни Абдуллоњ, ки
волии халифаи араб дар Хуросон буд, соњиби мартабаи баланд мешавад. Сомон барои њурмату эњтироми худ нисбат
ба Асад ибни Абдуллоњ ба писараш Асад ном мегузорад.
Асад чор писар дошт: Нўњ, Ањмад, Яњё, Илёс. Онњо бо супориши халифа Маъмун ба вазифањои баланди давлатї, аз
љумла њокимии шањру музофоти алоњида мерасанд. Нўњ дар
Самарќанд, Ањмад дар Фарѓона, Яњё дар Чоч ва Истаравшан, Илёс дар Њирот њоким таъйин мегарданд.
Набераи аз њама калони Нўњ соњиби шуњрати зиёд мегардад. Вай дар хориљи мамлакат мисли сардори хонадони Сомониён баромад мекард ва бародарони дигар аз њар
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љињат њурмату эњтиромашро ба љо меоварданд. Ин бародарон бо номи худ сикка мезаданд, љанговаронро љамъ намуда, ба мулкњои њамсоя лашкар мекашиданд. Гарчанде дар
итоати Тоњириён буданд, рўз аз рўз сарватманду тавонотар
мегардиданд.
Баъди вафоти бародари калон Нўњ додари ў Ањмад њокими Самарќанд ва сарвари хонадони Сомониён мешавад.
Вай шахси оќилу доно буд ва дар пойдории Сомониён хидмати бузург дорад. Њангоми зинда буданаш њокимии Самарќандро ба писари калониаш Наср дода буд. Соли 875
халифаи араб Муътамид ба дасти Наср њуљљате дод, ки мувофиќи он тамоми Мовароуннањр ба итоати Наср даромад
ва ўро њамчун сардори хонадони Сомониён эътироф намуд.
Дар ин ваќт дар байни хонадони Сомониён зиддият ба
миён омад. Баъзе аз бародарон ва хешу табор Насрро њамчун сарвари хонадони Сомониён эътироф накарданд ва аз
номи худ сикка мебароварданд. Ин нохушї оќибат ба љанги
бародарон оварда расонд. Хусусан муносибати Наср бо яке
аз бародаронаш Исмоил нињоят тезутунд гардид.
Бухоро то соли 874 дар итоати Сомониён набуд ва Исмоил тавонист мулки Бухороро бо оќиливу доної, хираду заковати худ соњиб шавад. Мулки Бухоро сарватманд буд. Баъди он, ки Исмоил худро тавоно ва мустањкам њис намуд, аз
додани бољу хирољ ба бародараш даст кашид ва ин рафтор
боиси љанги бародарон гардид. Соли 888 байни ду бародар
љанг рўй дод ва дар он Исмоил ѓалабаи комил ба даст овард.
Наср асир афтод. Аммо Исмоил эњтиром зоњир карда, бародари калониашро на танњо озод кард, балки ўро дар вазифааш, яъне сарвари Сомониён монд. Исмоил мехост Бухороро
мустаќилона идора кунад ва ба ин маќсадаш расид.
Наср соли 892 вафот кард ва Исмоили Сомонї то соли
907 њамчун амири Хуросон њукумат карда, Бухороро пойтахт ќарор дод. Бо њамин ба хонадони навбатии тољикон муяссар гашт, ки давлати худро дар сарзамини Хуросону Мовароуннањр таъсис дињад. Ин давлат то соли 999 арзи вуљуд
40

кард. Ин солњо дар таърихи халќи тољик солњои пешравии
кишоварзї, њунармандї, тиљорат, адабиёт, фарњанг, меъморї ва бинокорї ва дигар љабњањо њисоб меёбанд. Давраи
ташаккули халќи тољик ба охир мерасад. Асосгузори давлати тољикон Исмоили Сомонї буд. Ин давлат њангоми њукумати Исмоил ба ављи тарќќиёти худ расид ва њамчун давлати мустаќили мутамарказ шуњратманд гардид. Баъди поён
ёфтани љангњои байнихудї ва нисбатан барќарор гардидани
оромї, масъалаи бехатарии давлат ба миён омад.
Васеъ шудани њудуди давлати Сомониён. Исмоили Сомонї дар байни хонадони худ аз њамаи ёру бародар, хешу
табор марди тавонову ботадбиртар буд. Вай истеъдоди нотакрори давлатдориву лашкаркашї ва дипломатї дошт.
Исмоил баъди дар дохили давлати худ нисбатан барќарор намудани суботу оромї, мебоист онро аз њуљумњои
аљнабиён, ќабилањои бодиянишин муњофизат намояд. Ў
соли 893 ба муќобили бодиянишинон, ки мардуми Бухоро
аз дасти онњо ба дод омада буд, лашкар кашида, ѓалабаи
комил ба даст даровард ва хони туркњоро бо понздањ њазор
аскар асир гирифт. Баъди ин ѓалаба бодиянишинон ба Мовароуннањр солњои дароз дигар тохтутоз накарданд.
Баъд аз ин Исмоили Сомонї ба водии Талас лашкар кашида, онро бо конњои ѓании Шелчї ба даст даровард. Ин
конњо барои пешравии иќтисодиёти мамлакат ањамияти бузург доштанд.
Њамон соли 893 Исмоил ба музофоти Истаравшан, ки
мустаќил буд ва яке аз вилоятњои пурќувват њисоб меёфт,
лашкар кашида, онро ба тасарруф овард. Овозаи Исмоил ва
давлати тавонои ў берун аз Мовароуннањр пањн гашт ва ин
боиси изтироби хилофати араб шуд. Халифаи араб бо њар
роњ мекўшид, ки Сомониёнро заиф гардонад ва барои ба ин
нияташ расидан тадбирњои гуногунро ба кор мебурд. Халифа ба њокими Хуросон Амр ибни Лайси Саффорї мактуб
навишта, дар он њокими Мовароуннањр шудани ўро ёд карда буд. Ў бо ин мехост њокими Хуросонро бар зидди њокими
41

Мовароуннањр Исмоили Сомонї бархезонад ва таъсири хилофати арабро дар Хуросону Мовароуннањр пойдор гардонад. Бо як тир ду нишон зада, халифа намехост, ки њамзамон
аз тољикон ду марди сипањсолору давлатдор њузур дошта
бошад. Ў медонист, ки дар ин пайкор яке пирўз мешавад.
Барои ў муњим набуд, ки пирўзи майдон кист. Муњим он
буд, ки ду тољик њампаймон нагарданд ва ба њукумати вай
тањдид накунанд.
Баъди гирифтани нома амири Хуросон Амр ба муќобили Исмоили Сомонї бархост. Исмоил, чунон ки муаррих
Табарї менависад, «авом ва пешаваронро» мусаллањ гардонда, ба пешвози Амр баромад ва роњи Балхро пеш гирифт.
Задухўрди аввалини онњо тирамоњи соли 899 дар љанубтари рўди Љайњун (Ому) ба вуќўъ пайваст. Дар ин муњориба
Исмоили Сомонї истеъдоди баланди љангї нишон дода,
бар лашкари Амр ѓалаба кард ва соњиби асирони зиёде шуд.
Ў њамаи асиронро озод кард. Ин рафтори олињимматонааш
дўстони вайро дар байни лашкари Амр хеле зиёд намуд ва
обрўяш дучанд шуд.
Дар бораи мардуми авом ва њунармандонро мусаллањ,
намудани Исмоили Сомонї муаррих чунин менависад:
«Исмоил Ањмад дар Мовароуннањр ба љорчињо фармуд эълон кунанд, ки «Амр омадааст, ки Мовароуннањрро забт кунад, одамонро ба ќатл расонад, молу мулкро ба ѓорат барад
ва занону кўдаконро ѓулом гардонад».
Задухўрди дуюм бањори соли 900 дар наздикии Балх ба
амал омад. Дар ин муњориба низ Исмоили Сомонї мањорати баланди лашкаркашї ва диловарї нишон дода, муњорибаро ба нафъи худ њал намуд. Дар натиља тамоми мулкњое,
ки дар итоати Саффориён буданд, ба зери њукумати Исмоили Сомонї гузашт. Дар ин муњориба њам мардуми авом ва
њунармандон ёрї расонданд. Муаррих Наршахї хабар медињад, ки сабаби ѓалабаи Исмоил он буд, ки вай тавонист
њам ашроф, њам авом ва њам пешаваронро бо аслињаи љангї
мусаллањ гардонад ва пирўзии лашкарро таъмин кунад. Са42

баби шикаст хўрдани Амр он буд, ки, – суханашро давом
дода мегўяд Наршахї – ин ќувваи бузургро ба эътибор нагирифт. Дар пирўзии Исмоил наќши асосиро зањматкашон
бозиданд.
Њамин тавр, Исмоили Сомонї давлати ќудратманду
воњиди тољикро таъсис дод, ки ба њайати он сарзамини пањновари Хуросон, Мовароуннањр, Хоразм, Систон, Ѓазнин,
Помири Ѓарбї, Ќумис ва Рай шомил гаштанд.
Баъд аз ин Исмоили Сомонї ба корњои дохили мамлакат, таъсиси идорањои давлатї, ташкили лашкари пурзўр ва
њарљониба мусаллањ, рушди иќтисодиёт, илму фарњанг ва
дигар корњои давлатї машѓул шуд.
Савол ва супориш
1. Чаро хилофати Араб феодалони мањаллиро ба корњои
идораи давлатї љалб мекард?
2. Сомониён бо кадом роњ ба сари њокимият омаданд ва
дар байни бародарони ин хонадон чї гуна мубориза мерафт?
3. Оид ба шахсияти Исмоили Сомонї њикоя кунед.
4. Исмоили Сомонї кадом шањрњову музофотро аз дасти
бодиянишинон озод кард?
5. Барои чї халифаи араб њокими Хуросон Амр ибни Лайсро
ба љанги зидди Исмоили Сомонї бархезонд?
6. Дар бораи љангњо ва ѓалабаи Исмоили Сомонї њикоя
кунед.
7. Дар ин љангњо наќши асосиро кадом табаќањои ањолї
бозиданд?
8. Њудуди давлати Сомониёнро аз харита нишон дињед.
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Харитаи давлати Сомониён

Аз «Таърихи Бухоро»-и Абўбакри Наршахї
Ва Наср ибни Ањмад бар Исмоил вазифа нињода буд аз амволи Бухоро њар соле понсад њазор дирам. Ва аз баъди он ўро
њарбњо уфтод ва он мол харљ шуд ва натавонист фиристодан. Амир Наср ќосидон фиристод ба талаби он мол ва вай
нафиристод. Миёни эшон бад-ин сабаб нохўшї падид омад.
Амир Наср лашкар љамъ кард ва нома фиристод ба Фарѓона,
ба наздики бародари хеш – Абўлашъас ва бихондаш бо лашкари бисёр. Ва номаи дигар ба Чоч фиристод, ба бародари дигар
– Абўюсуф Яъќуб ибни Ањмад, то бо лашкари худ биёяд ва
туркони Исфиљобро низ биёрад. Ва лашкари азим љамъ карданд, он гоњ рўй ба Бухоро нињод, дар моњи раљаб сол бар дувисту њафтоду ду (баробари январи соли 886).
Аз «Зайн-ул-ахбор»-и Абўсаид Абдулњайи Гардезї
Ва аз ин њама писарон Ањмад коромадтар буд ва чун ў бимурд ўро ду писар монд: Наср ва Исмоил. Ва ба рўзгори Тоњириён Самарќанд ва Бухоро эшон доштанд; Самарќанд Наср
дошт ва Бухоро Исмоил ва миёни эшон кор нек њамерафт. То
бадгўён миёни эшон тањриз (иѓво) карданд ва вањшат афканданд ва онро мадад њамекарданд, то он вањшат моддат (асл)
ёфт ва мустањкам гашт, то кори эшон ба њарб (љанг) расид
ва лашкарњо бикашиданду ба њарби якдигар рафтанд. Андар
санаи хамса ва сабъина ва миатайн (соли 275 њиљрї – баробар бо соли 888-и милодї) њарб карданд ва Исмоил бар Наср
зафар ёфт. Ва Насрро дастгир карданду пеши Исмоил оварданд. Чун Исмоилро чашм бар вай уфтод, пиёда шуд ва пеши
ў омад ва бар дасти ў бўса бидод ва аз вай узр хост ва ўро бар
сабили (равиши) хубї, бо њамаи њашаму њошият (наздикон)
ба Самарќанд бозфиристод.
§9. ТАШКИЛИ ДАСТГОЊИ ИДОРЇ ВА ЛАШКАР
Дар давраи њукмронии Сомониён дар идораи давлатї
дигаргунии куллї ба амал омад. Амир сардори давлат њисоб
меёфт ва вилоятњоро њокимони аз тарафи амир таъйиншуда
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идора мекарданд. Исмоили Сомонї барои идораи тамоми
корњои давлати бузурги марказиятнок зарурияти дастгоњи
давлатиро наѓз мефањмид. Сохтори идории Сомониён аз ду
нињоди асосї даргоњ ва девонњо иборат буд.
Даргоњ созмоне буд хоси амир ва эълонкунандаи амру
фармонњо ва њамчунон созмондењи шароити истироњати
вай. Сардори даргоњро Њољиби бузург меномиданд ва тамоми фаъолияти амир бо воситаи ў сурат мегирифт. Маънои
њољиб пардадор ё посдор буда, дар зери ин мафњум шахсе
дар назар дошта мешуд, ки намегузошт њар кас бо амир дидору мулоќот дошта бошад. Чандин њољиб даргоњро идора
мекарданд ва сардори куллро њољиби бузург меномиданд.
Ѓайр аз ин даргоњ бо надим, табиб, шоир, мунаљљим (ситорашинос), ќаввол (ќиссагў), љомадор, охурсолор (касе, ки
асп ва дигар њайвонњои амирро нигоњ медошт), соќї, оѓољї
(эълонкунандаи амру фармонњо) мутриб, пардадор, фаррош
таъмин буд.
Дар замони Сомониён Исмоил, писараш Ањмад ва наберааш Наср бо тадбирљўї ва созмони корњое, ки ба суди
давлат ва халќ буданд, машњур буданд. Амирони дигар бештар ба айшу нўш машѓул мегаштанд. Аз ин рў, агар њољиби
бузург ва ањли даргоњ дар солњои аввали давлатдории Сомониён ба бунёдкорї ва таъмини ниёзњои давлат машѓул
бошанд, дар даврањои баъдї ањли даргоњ асосан шароити
ба бозї ва айшу нўш машѓул гаштани амиронро тањия мекарданд. Тамоми ќуввањои њарбии Сомониён дар ихтиёри
њољиби бузург буд.
Дар ташкили чунин сохти давлатдорї ба ѓайр аз Исмоили Сомонї боз наберааш Насри II Сомонї (914–943) низ
наќш гузоштааст. Дар замони њукумати ў дар атрофи Регистони Бухоро биноњои бошукўњ сохта шуд, ки дар њар кадоми он девонњои (идорањои давлатї) алоњида љой гирифтанд.
Девонњо бори нахуст дар давраи њукмронии Сосониёни
Эрон (224–651) пайдо шуданд. Минбаъд онро Аббосиёни
араб ќабул карданд. Дар замони Сомониён девонњо аз нав
дар шакли хеле такмилёфта ба вуљуд омаданд. Низоми дево46

ниро давлатњои баъд аз сомонї њам ќабул карда, густариш
доданд. Аз љумла Ѓазнавиён, Салљуќиён ва Хоразмшоњиён
идораи кишвари худро аз рўйи ин усул ба роњ монданд. Баъзе суннату ойинњои идории Сомониён то оѓози асри XX дар
Осиёи Миёна амал мекарданд.
Девонњои ањди Сомониён чунин буданд:
Девони вазир ё Хољаи бузург асоситарин идораи марказї
њисоб мешуд ва ба корњои тамоми муассисањои маъмурї, сиёсї ва иќтисодии давлат назорат мебурд. Ба вай сардорони
њамаи девонњои дигар итоат мекарданд. Ба мансаби сардори
ин девон, яъне ба вазифаи вазирї бештар намояндагони хонаводањои машњур, аз љумла хонадони Љайњонї, Балъамї ва
Утбї таъйин мешуданд. Вазирро њамеша аз миёни донишмандони маъруфу саршинос ва кордон интихоб мекарданд.
Ин вазифа дар ањди Сомониён ва тамоми асрњои миёна хеле
пурхатар буд. Дањњо вазиронро бо бањонањои гуногун ба
ќатл мерасонданд. Дар замони буњронњо њамаи гуноњ, ки
гоње натиљаи амали амир ё аъзои хонаводаи ў буд, ба дўши
вазир гузошта мешуд.
Девони барид (идораи алоќа – почта) вазифаи расонидани хабару паёмњоро ба љо меовард. Ин девон имкон медод,
ки хабарњои зарурї ба гўшаву канори давлат бирасад. Барои расонидани хабар дар тамоми шањрњо дар љойњои махсус асп, шутур ва хачир гузошта буданд, ки номањоро то љои
зарурї расонанд. Кормандони барид ба марказ аз рафтори
њокимони мањаллї низ гузориш медоданд.
Девони шурта ё њарас (соњибшурта) масъули пойдории
назму низом дар кишвар буд. Он дар саросари кишвар намоянда дошт ва вазифаи политсияи имрўзаро иљро мекард.
Он њуќуќ дошт, ки бар афроди гумонбар ба дуздї, ѓорат,
ќатл, шўриш ва ё дигар амалњои љиної назорат бурда, њатто бидуни ариза ва ё шикояти мардум гумонбарро бозрасї
кунад.
Девони истифо ё муставфї ба корњои молия, харљу дахли хазинаи давлатї назорат мекард. Муставфї бояд илми
њисобро хуб дониста, амонатдор мебуд. Даромад ва харљи
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солонаи тамоми кишварро баррасї карда, ба девони вазир
њисобот медод. Њангоми тафтиши корманди давлат намояндаи ин девон њатман иштирок мекард.
Девони амидулмулк сардори корњои дипломатї ва
њуљљатњои муњим буд. Онро девони рисолат ва иншо њам меномиданд. Кормандони ин девонро дабир меномиданд, ки
ба забонњои арабї ва форсї хуб ошної доштанд. Сардорони девони вазир одатан аз ин девон корро шурўъ мекарданд.
Дабир дар замони Сомониён ва баъд аз он аз обрўву эњтироми хос бархўрдор буд.
Девони њисба ё муњтасиб аз болои хариду фурўш дар бозор, тарозу, молњои воридотии бозаргонон, њунармандон,
инчунин, баъдтар ба ахлоќи мардум, масљидравї ва риояи
ќонуну ќоидањои ислом, аз љумла истеъмол накардани машрубот ва дигар меъёрњои шариат назорат мебурд.
Девони ишроф ё мушриф пинњонї ба корњои давлатї, ба
харољоту даромади хазинањо назорат мекард. Дар саросари кишвар ва њамаи девонњо ва идорањои давлатї мушриф
пинњонї фаъолият карда, дар бораи шахсони зарурї гузориш медод. Омаду рафти мењмонон, нафароне ки аз хориљ меомаданд низ аз чашми мушриф пинњон намемонд.
Мушриф њатто аз паси фарзандони амир ва аъзои хонадони
њукуматгар њам назорат мебурд. Баъзе касон дањ ё бист сол
дар ягон девон, идораи давлатї вилоят ё муассисаи муайян
њамчун мушриф, вале расман дар вазифаи дигар кор карда,
аз вазъи шањр, ба девони марказї гузориш медоданд.
Девони ќозї ба шикояти мардум ва корњои додрасї
расидагї мекард. Ќонунгузорї ва низоми њуќуќии ин давра,
ќонуни издивољ ва тамоми масоили мавриди бањс бар пояи
шариати исломї роњандозї мешуд. Роњбари ин девон ќозиюлќуззот буда, дар њамаи шањрњо ќозї ба аризањои мардум
љавоб медод.
Девони ваќф масъули нигоњ доштан, њисобу китоб ва истифодаи замин, молу мулк ва дигар дороињое буд, ки шахсо48

ни сарватманд барои пеш бурдани корњои масљид, мадраса,
бемористон ва дигар умури хайрия таъсис медоданд. Амир
Исмоили Сомонї аз нахустин касоне буд, ки ваќфњо таъсис
дод. Минбаъд амирон, сипоњсолорон ва дигар сарватмандон ба ин амал пайравї карданд. Дар ќаламрави Сомониён
миќдори муассисањои ваќф хеле зиёд буд.
Девони зиё заминњои бешумори хонадони Сомониро назорат ва идора мекард. Дар давлатњои баъд аз Сомониён ин
девонро ваколат меномиданд.
Ба иловаи дањ девони зикршуда инчунин, сарчашмањои
таърихї аз ду девони дигар ном мебаранд, ки дар њаёти сиёсї, низомї ва иќтисодии кишвар наќши муњим доштанд.
Девони сипоњ ё ориз ба лашкари Сомониён назорат бурда,
онро бо силоњ, озуќа, либос ва моњона таъмин мекард. Номи
тамоми ањли лашкар дар дафтари махсус сабт мешуд. Пеш
аз саршавии љанг кормандони ин девон омодагии љангиро
санљида, сафороии лашкарро барои назорат кардани амир
омода месохтанд.
Дар баъзе музофоти давлати Сомониён, ки масъалаи
таъмини об душвор буд, идораи мањаллї бо номи девони об
таъсис меёфт, ки вазифаи он таќсими одилонаи об миёни кишоварзон буд. Аз љумла дар Марв, ки таъмини об њамеша
масъалаи њаётї буд, намояндагони ин девон њамеша њузур
доштанд.
Њамаи ин девонњо, ба љуз девони барид ва мушриф ба
њокимони мањаллї ва девонњои марказї итоат менамуданд.
Миёни девонњо робитаи наздики корї барќарор буд, зеро
амният, субот, пешрафт ва осудагии мардум аз фаъолияти
наздики ин девонњо вобаста буд.
Њокимони шањру вилоятњо бо тавсияи сарвазир ва ашрофи бонуфуз аз тарафи амирони Сомонї тасдиќ мешуданд.
Аксар ваќт ашрофи обрўманд, ки солњои зиёд музофотро
идора мекарданд, вазифањои худро ба фарзандон мерос мегузоштанд.
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Дар пойдор гардондани давлати Сомониён вазирони донишманди он, ба монанди Абдуллоњи Љайњонї ва Абулфазли Балъамї хидмати босазое кардаанд. Амирони Сомонї
њангоми таъйин намудани њокимони вилояту шањрњо дар
навбати аввал баромади иљтимоии онњоро ба назар мегирифтанд. Шахси ба мансаб пешбаришуда мебоист забонњои
арабї ва форсии тољикиро хуб донад. Ќоидањои шариатро
сармашќи амал ќарор дињад ва аз фарњангу адабиёт бохабар бошад. Чунин одамони бомаърифат дар он замон бисёр
буданд. Онњо аксар ваќт дабирї (мирзо, котиб) мекарданд
ва амалдорон аз њамин гурўњ таъйин мешуданд. Баъзан аз
байни дабирон бисёр шахсон ба мансабњои олї соњиб мегардиданд.
Вазифаи асосии њокимони шањрњо, вилоят, ноњияњо дар
мањалњо аз љамъ кардани андозњо ва сари ваќт ба хазинаи
давлат расондани онњо иборат буд. Гарчанде давлати Сомониён нисбатан осудагиву оромиро ба вуљуд овард, вале
њокимони баъзе вилоятњо ба номи амири сомонї хутба хонда, сикка мезаданд, вале андозро барои вилояти худ сарф
мекарданд.
Исмоили Сомонї лашкарро пушту паноњи давлат медонист. Бинобар ин, ќуввањои њарбї бевосита дар ихтиёри амир
буданд. То давраи Сомониён ќариб њар як њоким дастањои
љангии худро дошт ва њангоми ба сари давлат омадани хавфу хатар онњо бо дастањои љангии худ ба марказ, ба назди
амир ё њоким њозир мешуданд. Масалан, њокими Чаѓониён
дар мавридњои зарурї то 10 њазор аскарро бо тамоми лавозимоти љангї ба дарбори Сомониён њозир мекард. Баробари тараќќии давлат, ривољу равнаќи шањрњо, њунармандї,
кишоварзї, барои таъсиси лашкари низомии кироя шароит
муњайё гардид.
Исмоили Сомонї ва дигар ворисони ў, хусусан наберааш Насри II (914–943), барои таъсиси лашкари доимии
пурзўр хидмати зиёд кардаанд. Лашкари Сомониён асосан
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аз ѓуломони турки музофоти гирду атрофи Мовароуннањр
иборат буд ва онњо дар таърихи давлати Сомониён наќши
муњим доштанд. Бо кўшишу ѓайрати лашкари доимї Сомониён тавонистанд бисёр шўришу ошўбњоро пахш намоянд.
Сомониён ду хел лашкар доштанд: якум лашкари низомии
кироя, ки пурра дар таъминоти давлат буд ва барои хидмат
маош мегирифтанд; дуюм љанговароне, ки њангоми рўй додани љанг ва ба мамлакат њуљум кардани аљнабиён њокимону феодалони калон барои љангидан омода мекарданд.
Аз байни љанговарони кироя бисёр лашкаркашони
машњур баромада, соњиби сарвату мулкњои калон шуданд.
Сарлашкар ё Њољиби бузург яке аз унвонњои баландтарини давлати Сомониён буд. Њољиби бузург ќариб ба тамоми корњои давлатї дахолат менамуд ва нуфузаш рўз то
рўз меафзуд. Минбаъд чандин ѓуломони пешинаи турк ба
ин унвон соњиб шуданд. Яке аз онњо Алптегин буд, ки дар
синни 35-солагиаш чун лашкаркаши љасур ва сиёсатмадори
машњур ном бароварда, ба мартабаи сипањсолории (сарфармондењи лашкар) Хуросон расид. Вай дар ихтиёри худ 2700
ѓулом дошт, инчунин, дар Хуросону Мовароуннањр сарвати
зиёд љамъ карда буд. Дар замони Алптегин боз ѓуломи дигар Сабуктегин ба майдон баромад. Ў њам лашкаркаши бузург њисоб меёфт ва дар чандин муњорибањо ѓалаба ба даст
оварда буд. Вай бо Алптегин риштаи хеширо пайваста, њокими Ѓазнин шуд ва баъд ба хонадони ѓазнавї асос гузошт.
Умуман, Сомониён ба сипоњиёни турк такя менамуданд.
Хатои амирони сомонї ин буд, ки лашкари кирояро на
аз миёни мардуми мањаллї, балки аз байни ѓуломони турк
интихоб карданд. Бо ин амал онњо мехостанд аз њисоби ѓуломони турк, ки аз ќабилаву хешони худ људо буданд, шахсони вафодорро тарбия кунанд. Аммо рафти минбаъдаи њодисањо нишон дод, ки ин умеди амирони сомонї ба ноумедї
табдил ёфт.
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Савол ва супориш
1. Дастгоњи идораи давлати Сомониён чї гуна буд?
2. Дар давраи Сомониён кадом девонњо амал мекарданд?
3. Вазир ё Хољаи бузург аз намояндагони кадом хонаводањо таъйин мешуд?
4. Вазирони машњури Сомониён кињо буданд?
5. Дабир дар кадом девон кор мекард?
6. Њокимони вилояту шањрњо аз кадом табаќаи ањолї таъйин карда мешуданд ва нисбати онњо кадом талабот љорї
буд?
7. Лашкари Сомониён асосан аз кињо иборат буд?
8. Сомониён чанд хел лашкар доштанд?
9. Шумо интихоби лашкар аз њисоби мардуми бегонаро
дуруст мешуморед?
Аз «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус
«Шунидам, ки ба рўзгори Сомониён Бўалии Симљур, ки
ба Нишопур буд, гуфтї ки ман исфањсолор (сипањсолор)
ва амири Хуросонам, валекин ба даргоњ нарафтї ва охири
ањди Сомониён буд ва чандон ќувват надоштанд, ки Бўалиро ба даст овардандї ба унф (дуруштї). Пас бо ў ба изтирор (тангдастї) ба хутба ва сикка ва њадя розї шудандї. Ва
Абдуљаббори Хуљонї хатиби Хуљон буд. Марде буд фаќењ ва
адибе нек буд ва котибе тамом бо ройи садид (рост) ба њама
коре кофї. Бўалии Симљур ўро аз Хуљон биёвард ва котибии
њазрати хеш бидод ва тамкин (эътибор)-е тамомаш бидод
андар шуѓл ва њеч шуѓл бе машварати ў накардї аз он ки марде сахт бокифоят буд. Ва Ањмад ибни Рофеи Яъќубї котиби
њазрати амири Хуросон буд, марди сахт фозилу муњташам
ва шуѓли њама Мовароуннањр дар зери ќалами ў буд. Ва Ањмад
ибни Рофеъро бо Абдуљаббори Хуљонї дўстї буд сахт... Рўзе
амири Хуросонро вазири ў гуфт, ки агар Абдуљаббори Хуљонї
котиби Абўалии Симљур набудї, Бўалиро ба даст шоистї
овардан, ки ин њама исёни Бўалї аз кифояти Абдуљаббор аст.
Номае бояд набиштан ба Бўалї ва гуфтан, ки агар ту ба то52

атї ва чокари манї, чунон бояд, ки чун ин нома ба ту расад,
дарваќт сари Абдуљаббори Хуљонї бибуррї ва андар тубра
(халта) нињї ва ба дасти ин ќосид ба даргоњи ман фиристї,
то ман донам, ки ту ба тоатї, ки њарчї ту мекунї, маълуми
мост, ки ба машварат ва тадбири ў њамекунї ва агар накунї,
инак ман, ки амири Хуросонам ба тани хеш меоям, љангро сохта бош. Чун ин тадбир бикарданд, гуфтанд ба њама њол ин
хат ба хатти Ањмад ибни Рофеъ бояд ки бувад ва Ањмад дўсти Абдуљаббор аст, ночор кас фиристад ва ин њол боз намояд ва Абдуљаббор бигурезад.
Амири Хуросон Ањмад ибни Рофеъро бихонду гуфт: Номае ба Бўалии Симљур бинавис дар ин боб ва чун нома набиштї, нахоњам, ки ту се шабонарўз аз ин сарой берун ойї ва
њеч кењтаре аз они ту набояд, ки пеши ту ояд, ки Абдуљаббор
дўсти туст, агар ба даст наёяд донам, ки ту намуда бошї.
Ањмад њеч чиз натавонист кардан ва чунин гўянд, ки Ањмад
нома њаменабишт ва њамегирист ва бо худ мегуфт, ки кошки
ман дабирї надонистамї то дўсте бад-ин фозилї ба хатти
ман кушта нашудї ва ин корро њеч тадбир намедонам. Охир
ин оят, ки Худои таоло дар Муњкам (Ќуръон)-и танзили хеш
њамегўяд, ёдаш њаме омад: «Онњоро ба ќатл расонанд ё ба дор
кашанд ва ё дасту пояшон ба хилоф бибурранд ё бо табъид аз
сарзамини солењон дур кунанд».
Бо хештан андешид, ки њарчанд ў ин рамз надонад ва њеч
бар сари ин сухан наяфтад, ман он чї шарти дўстї буд, ба
љой орам. Чун нома бинабишт ва унвон бар кард, бар ин канораи нома алифе (A) бикард ва ба ќаламе борик ва ба љониби
дигар нуне (Æ) бикард (яъне кушта шудан) ва нома ба амири
Хуросон арза кард. Кас худ дар унвон нанигарист ва бад-он
нигоњ накард. Нома бархонданду ба муњр карданд ва ба љаммозабон (шутурсавор) доданд ва љаммозабонро аз ин њол огоњ
накарданд ва гуфтанд: ин нома ба Бўалии Симљур дењ ва он чї
вай ба ту дињад бистону боз овар. Ва Ањмади Рофеъро серўза
нигоњ доштанд ва баъд аз се рўз боз хонаи хеш омад дилтанг.
Чун љаммозабон ба Нишопур расид ва пеши Абўалии Симљур
рафт ва нома бидод, чунонки расм бошад, Бўалї нома бибўсид
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ва аз њоли саломати амири Хуросон бипурсид ва хатиб Абдуљаббор нишаста буд, нома ба вай доду гуфт: муњр бардору
фармон арза кун. Абдуљаббор нома бистуду дар унвон нигоњ
кард, пеш аз он ки муњр бардошт, бар канора алифе дид ва бар
канораи дигар нуне ва дарваќт ин оят ёдаш омад: ан йаќтула
(яъне кушта шудан). Бидонист, ки нома дар боби куштани
вай аст, нома аз даст бинињод њамчунон ба муњр ва даст бар
бинї нињод, яъне ки аз бинии ман хун њамеояд, бишўяму бозоям. Њамчунон аз пеши Бўалї бирафт ва даст бар бинї нињода
ва рост, ки аз дар берун рафт, ба љое мутаворї (пинњон) шуд.
Замоне мунтазири ў буданд, Буалї гуфт: Бихонед! Хољаро
талаб карданду наёфтанд. Гуфтанд: Бар аспи худ нанишаст,
пиёда аз сарой берун омад ва ба хонаи хеш нашуд ва кас надонист, ки куљо рафт. Бўалии Симљур гуфт: Дигар дабиреро
бихонед, то бихонад ва нома бикушоданд ва бархонданд пеши
љаммозабон, чун њол маълум шуд, њама халќ ба аљаб монданд,
ки бо вай ки гуфт, ки андарин нома чист набишта? Бўалии
Симљур агарчанд бад-он шодмона буд, пеши љаммозабон лахте зуљрат (бетобї) намуд ва ба шањр мунодї (эълон) карданд ва Абдуљаббор худ андар нињон кас фиристод, ки ман фалон љой нишастаам. Бўалї бад-он шод шуд ва Худойро Таоло
шукр кард ва фармуд, ки: њамчунон њамебош!
Чун рўзе чанд баромад, љаммозабонро силате неку бидод
ва љавоби нома бинавишт, ки њол бар чї љумла буд ва савгандон ёд кард, ки мо аз ин њеч хабаре надоштем. Амири Хуросон
аз он њол ољиз шуд ва мутањаййир бимонд ва хате ва муњре
ва зинњорномае фиристод, ки мо вайро афв кардем, бад-он
шарт, ки бигўяд андар ин нома чї донист, ки чист? Ањмад
Рофеъ гуфт: Маро зинњор дењ то бигўям. Амири Хуросон
вайро зинњор дод, вай он њол шарњ дод. Амири Хуросон Абдуљабборро авф кард ва он номаи хеш бозхост, то он рамз
бибинад, номаро боз оварданд. Рамз њамчунон буд, ки Ањмад
гуфт. Халќ шигифт (њайрон) бимонданд аз фазли ў аз они он
марди дигар».
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§ 10. ТАРАЌЌИЁТИ ИЌТИСОДИИ
ДАВЛАТИ СОМОНИЁН
Кишоварзї. Дар асрњои IХ–Х дар Хуросону Мовароуннањр њаёти иќтисодї ва иљтимої пурљўшу хурўш буд. Замин,
ки сарвати асосї буд, дар дасти намояндагони хонадони Сомониён, заминдорони калон, амалдорони давлатї, саркардањои њарбї ва рўњониён буд.
Заминдорони калон ба ивази хидматашон ба дења, ноњия
ва вилоят соњиб мешуданд. Онњо аз мардуми сокини ин заминњо бољу хирољ мегирифтанд. Баъзе амалдорон мекўшиданд, ки чунин заминњоро меросї карда, ба авлоди худ
дињанд. Баъзан њукумати марказї ба онњо гузашт мекард.
Дар натиља хонадонњои меросї ба вуљуд меомаданд ва онњо
мекўшиданд, ки аз итоати њукумати марказї бароянд. Тадриљан на танњо замин, балки об њам, ки дар шароити Хуросону Мовароуннањр ањамияти калон дошт, ба дасти давлат
ва заминдорони калон гузашт.
Дар замони њукмронии Сомониён табаќаи нави заминдорони калон, яъне сипоњиён ба вуљуд омаданд, ки онњо асосан љанговарони назди дарбор ва аксарашон аз ѓуломони
турк буданд. Онњо ба туфайли корнамоињо дар майдонњои
љанг аз ѓуломї озод гашта, зина ба зина соњиби мансаб мешуданд ва замину об, дењаю музофот ва шањрњои бутунро
бо сокинонашон туњфа мегирифтанд. Гурўњи дигари дар замони Сомониён ба майдон омада, ин рўњониён буданд, ки
ќувваи зиёд ва нуфузи калон доштанд. Дар натиља шумораи муассисањои дини ислом: масљид, мадраса ва ѓайра хеле
афзуд. Рўњониёни калон ба љуз замину об, боз ба осиёб ва
обљувоз соњиб мешуданд.
Тољирони давлатманд, ки табаќаи синфи њукмронро
ташкил менамуданд, на танњо дар шањрњо корвонсаройњо,
дуконњо, биноњои боњашамат доштанд, балки дар дењањо
ќитъањои заминро ба даст дароварда, боѓу осиёбњо ва ѓайра месохтанд. Хуросону Мовароуннањр асосан сарзамини
кишоварзї ба шумор омада, мардумони он ба парвариши
зироату чорво машѓул буданд. Барои тараќќї додани ки55

шоварзї обёрии сунъї ањамияти бузург дошт. Каналњою
љўйњои дар замони пеш сохта шуда, дорои ањамият буданд.
Хусусан каналњое, ки Абдуллоњ ибни Тоњир сохта буд, њанўз
ањамияти худро гум накарда буданд.
Дарёњои калонтарини Осиёи Марказї: Ому (Љайњун) ва
Сир (Сайњун) барои обёрии сунъї чандон истифода намешуданд. Асосан шохобњои онњо: Сурхоб, Кофарнињон, Вахш
ва ѓайра заминњоро шодоб мегардонданд. Ин дарёњо ањамияти бузург доштанд ва аксари солњо оби онњо то рўдњои Аму
ва Сир рафта намерасид, чунки обашон пурра барои обёрї
истифода мешуд. Шањрњои Самарќанд, Бухоро ва ќисман
Панљекат аз оби дарёи Зарафшон, ки аз рўдњои Масчоњ ва
Фон сарчашма мегирифт, бањра мебурданд.
Дар асри X мисли пештара дарѓоти Вараѓсари дарёи Зарафшон шабакаи асосї њисоб меёфт. Се канал ибтидои худро аз њамин дарѓот мегирифтанд ва њамаи заминњои љануби Самарќандро обшор менамуданд. Каналњое, ки аз дарёи
Зарафшон об мегирифтанд, бисёр буданд ва онњо асосан
шањру дењањоро бо об таъмин менамуданд. Мардуми Вараѓсар сарбанд ва иншооти обёриро нигоњубин мекарданд ва
барои ин аз додани хирољ озод буданд.
Дар асрњои IX–X дар дарањои Пасттоѓи ќаторкўњи Нурато сарбанд ва обанбори азиме сохта шуд, ки оби онро дар
чиллаи тобистон истифода мебурданд. Дар Хуросону Мовароуннањр боз заминњоро ба воситаи корезњо (чоњњои зеризаминї) об медоданд. Заминњои дар баландї бударо ба
воситаи чиѓир (дўли обкашї) обшор менамуданд ва чархи
чиѓирро њайвонњое чун шутур, гов, асп ва хар мегардонданд. Дар баъзе љойњо оби чоњњоро истифода мебурданд.
Заминњои лалмї низ бисёр буданд, ки њосили онњо дар
таьмини ѓаллаи кишвар наќши муњим мебозид. Кишоварзон дар заминњои обї гандум, шолї, љав, лўбиё, нахўд ва
дигар зироатњо мепарвариданд. Пахтакорї дар водии Суѓд,
Фарѓона, Шумон (Њисор), Вахш ва Марв хеле тараќќї карда буд.
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Боѓутокпарварї, ки касби бобоии мардуми тољик буд,
дар давраи Сомониён хеле пеш рафт. Шањрњои Самарќанд,
Бухоро, Хуљанд, Панљекат, музофоти Фарѓона, Истаравшан ва дигарњо бо ангур, себ, зардолу, шафтолу, бињї, гелос, олуболу, анор, анљир, чормаѓз, бодом ва дањњо навъњои
дигари меваљоти лазизи худ шуњрат пайдо карда буданд.
Дар музофоти кўњї ва даштњои Осиёи Марказї рамањои
сершумори бузу гўсфанд, галлањои аспу шутур ва дигар
зотњои чорвою њайвонот парвариш меёфтанд. Музофоти
Хатлон бо аспњои худ машњур гашта буд ва аспи хатлиро
ба саросари Хуросону Мовароуннањр ва хориљ аз он мебурданд.
Дар баъзе вилоятњои Хуросону Мовароуннањр, масалан,
дар Марв парвариши кирмаки абрешим, дар Њирот занбўри
асалпарварї, дар водии Вахшу Чаѓониён парвариши зотњои
махсуси гўсфанд хеле тараќќї карда буд.
Сарватњои зеризаминї. Дар асрњои IX–X кишоварзї
хеле равнаќ ёфт. Дар ноњияњою музофоти Осиёи Марказї
сарватњои зиёди зеризаминї истихрољ ва гудохта мешуданд.
Дар наздикии Хуљанд нуќра ба даст оварда мешуд. Кўњњои
Ѓорон аз сангњои ќиматбањо, нуќра, бељода (санги сурхранг
ё зардранг), тилло, лољувард, булўри кўњї ва сангпахта
ѓанї буданд. Аз кўњњои Вахон аќиќ, навъњои гуногуни лаъл,
нуќра, тилло истихрољ карда мешуд.
Аз ноњияњои болооби Зарафшон оњан, тилло, нуќра, зок
мегирифтанд. Дарвозу Рўшон ва Шуѓнону Ѓopoн маркази
истењсоли тилло, нуќра, лаъл ва лољувард буданд. Дар њамон
асрњо мардуми Чоч, Хуљанд, Балх, Шумон ва дигар шањрњо
бо намаки конњои дар Хатлон ва ноњияи Ашти имрўза таъмин мегардиданд. Дар Истаравшан маъдани зиёд истихрољ
ва дар худи њамон љо гудохта мешуд.
Аљиб он аст, ки дар њамон давра ќариб тамоми њудуди
Осиёи Марказї аз лињози заминшиносию геология тањќиќ
шуда буд. Дар Ќаромазор (наздикии Хуљанд) ба миќдори
зиёд нуќра истихрољ мешуд. Сарчашмањои таърихї аз ху57

суси кони ангишти Исфара маълумоти муфассал медињанд.
Дар Мовароуннањр конњои зиёде, ба монанди Кони Мансур, Кўњи Сим, Консой ва ѓайра истифода мешуданд. Дар
водии Зарафшон конњои Амондара, Киштутдара ва ѓайра дар истифода буданд. Дар Истаравшан, дар наздикии
шањри Марсманда кони калони маъдани оњан кор мекард,
ки як ќисмаш дар худи њамон љо гудохта мешуд. Мањсулоти
ин конро на танњо дар шањру музофоти гирду атроф, балки дар Хуросону Ироќ дидан мумкин буд. Дар асрњои IX–X
њангоми љанг, инчунин, муњосира намудани шањру ќалъањо
нафт ба кор бурда мешуд.
Конњои калонтарини асрњои IX–X
бузургтарин маркази истихрољи нуќраю
сурб Кони Мансур буд, ки дар њудуди
имрўзаи Тољикистон воќеъ гаштааст.
Ин кон чандин конњои дигарро низ
фаро мегирифт ва захираи он њанўз ба
поён нарасидааст.
Дар истифодаи конњо барои њамон
Мисгарии давраи
давра њунармандони тољик хеле мањоСомониён
рати баланд доштанд. Барои устувор
шудани чоњњо ва наќбњо (тунел) тиргакњои чўбин, танбаю
болор ва сутунњоро ба кор мебурданд. Чароѓњои сиёњ, гарчанде хира бошанд њам, даруни конњоро равшан менамуданд. Барои аз даруни конњо баромадан нардбонњои калони
чўбинро ба кор мебурданд. Кўњканон дар хонањои тангу торики аз санг сохташуда њаёт мегузаронданд. Дар гирду атрофи конњо коргарон бо хонаводањои худ мезистанд ва њамин
тавр дар атрофи конњои бузургу сердаромад дењањо ё баъзан
шањрњо арзи њастї мекарданд. Коркарди маъдан дар њаёти
иќтисодии Хуросону Мовароуннањр наќши муњим мебозид.
Сатњи илму њунари маъданканї ва маъданшиносї дар
ањди Сомониён хеле баланд буд. Сарчашмањои хаттии њамон давра, осори бостоншиносї, кўрањои маъдангудозї,
ташхиси фулизоти тайёркардаи устоњо ин фикрро пурра
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тасдиќ менамоянд. Мувофиќи маълумоти бостоншиносон
кўњкорони тољик дар њамон асрњо конњоеро кашф намуданд,
ки њатто геологњои имрўза њайрон мешаванд. Афзорњои
кўњкании онњо хеле одї, аз фонањои чўбину оњанин, зоѓнўли
дастадору бедаста, каланду бел, тешаву табар, путку болѓа
иборат буданд, вале барои њамон давра олоти мукаммал њисоб меёфтанд. Кўњканон аз конњои жарфу амиќ маъданро
ба воситаи сабаду халтањо берун мекарданд. Баъзе конњо то
250 метр умќ доштанд.
Шишагарї низ дар давраи Сомониён хеле рушд карда
буд. Бостоншиносон бисёр шишањоро ёфтанд, ки дар асрњои
IX–XII истењсол шудаанд. Шишаи ба асрњои IX–X – замони Сомониён дахлдошта дар наздикии шањрњои Самарќанд,
Варахша, Бунљикат, Пайканд, Нишопур, Њулбук ва Нисо
(наздикии Ашхободи имрўза) кашф шудаанд. Зарфњои аз
шањрњо пайдошуда зарфњои рўзгор ва атриётанд. Онњо аз
љому ќадањњо, кўзањои гуногуни дастадору бедаста, косаву
пиёла, дўлчањои дастадор ва ѓайра иборатанд.
Дар њамин асрњо истењсоли шиша ва маснуоти шишагї
хеле пеш меравад. Аз шиша љому ќадањњо, суроњї, обдон, кўзањои њархела, шишачањои нафиси атр ва ѓайра тайёр карда
мешуд. Абўрайњони Берунї менависад, ки дар маљлиси Хоразмшоњ зарфи зумуррадин дид, ки монанди паллаи тарозу
буд. Гуфта мешавад ин зарф дар асл аз хазинаи Сомониён
буд ва њангоми ошуфтагї дар давлати Сомониён ба сабаби
њамлаи туркон ба Хоразм оварда шуда ва онро ба маблаѓи
худуди як њазор динор харида буданд.
Дар замони Сомониён шишагарони Мовароуннањр тарзи
бо усули дамидан тайёр намудани зарфњои нозуку нафисро
пурра омўхта буданд. Дар ин давра зарфњои шишагиро на
танњо ашроф, балки мардуми зањматкаш низ истифода мекарданд. Дар ин давра шишагарон барои тирезаи хонањо
тайёр намудани шишаро омўхтанд. Намунањои шишањои
тирезаро бостоншиносон аз Нисо, Афросиёб (харобањои
Самарќанди ќадима) ва дигар шањрњо ба даст овардаанд.
Истифодаи шишаи тиреза ќадаме ба пеш буд.
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Пешаварї. Афзоиши кишоварзї ва азхуд намудани сарватњои зеризаминї боиси ривољу равнаќи пешаварї гардид.
Дар Хуросону Мовароуннањр одамони зиёде машѓули касбу
њунар буданд. Дар ањди Сомониён мањсули њунармандони
тољик берун аз диёр низ шуњрат дошт. Маъхазњои зиёд гувоњи онанд, ки мардуми ин кишвар молњои гуногун истењсол
менамуданд ва њатто ќариб њољати аз дигар кишварњо овардани ин молњоро надоштанд. Дар байни њунарњои гуногун
касби бофандагї хеле рушд карда буд. Пешаварон матоъњои гуногунро аз абрешим, пахта, катон (матои аз заѓирпоя
тайёршуда) мебофтанд. Дар ин сарзамин њатто истењсоли
баъзе матоъњои хориљї низ ба роњ монда шуд.
Шањру дењањои алоњида бо матоъњои худ берун аз мамлакат машњур буданд, масалан, матои ведарї (дењаи назди
Самарќанд) ва матои дењаи Зандана (назди Бухоро) бо номи
зандоничї бо мањинию нафисї, суфтагию назаррабоии худ
фарќ мекарданд. Ин матоъњо дар Эрону Њиндустон ва дигар
мамлакатњои Шарќи Наздик ва маркази хилофат – Баѓдод
харидорони зиёде доштанд. Дар Хуросон либоси аз ин матоъњои машњур дўхтаро асосан амирон, њокимон, вазирон,
ќозињо, давлатмандон мепўшиданд, ки он нишонаи назокату зинат ва ашрофият дониста мешуд. Ѓайр аз Самарќанду
Бухоро матоъњои рангоранги мањинро боз дар Насаф, Кеш,
Дабусия (шањри миёни Самарќанду Бухоро), Нишопур,
Марв ва дигар шањрњо истењсол менамуданд.
Мањсулоти оњанї њам зиёд истењсол мешуд, ки на танњо
талаботи бозори дохилиро ќонеъ мегардонд, балки барои
фурўш ба дигар кишварњо содир мешуд. Фулузоте, ки барои содирот истењсол мешуд, инњо буданд: фонусњои мисини бухорої, зарфњои ќалъагии Рабинљон, дегњои мисин ва
рикобњои Самарќанд, силоњњои Фарѓона ва Исфиљоб (яке
аз музофоти Мовароуннањр, ки акнун дар шањри Сайрами
Ќазоќистон љой гирифтааст).
Дар Бухоро ва дигар шањрњо аз пунбадона ва кунљит
равѓан мегирифтанд. Њунари ордкашї маъмул буд. Шумораи осиёбњое, ки аз санги хоро буд, меафзуд.
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Ихтирои коѓаз сањифаи дурахшони таърихи мардуми
Хуросону Мовароуннањр буд, ки маркази асосии истењсоли он шањри Самарќанд аст. То истилои арабњо ба љуз Самарќанд, боз дар шањрњои Бухоро, Чорљў, Балх, Хева ва
баъдтар Хўќанду Тошканд коѓаз истењсол мекарданд. Дар
замони халифа Њорунуррашид (786–809) фармони танњо
дар коѓаз навиштан содир мекунад. Баъди ин папирус
(рустание, ки аз он мисриёни ќадим вa дигар халќњо масолењи хатнависї тайёр мекарданд), ки дар он хат менавиштанд, аз байн меравад.
Дар ин миён шањри Самарќанд
муњимтарин шањре буд, ки тамоми давлатњои хилофати арабро бо коѓаз таъмин менамуд. Чунин вазифаи бузургро
шањри Самарќанд аз нимаи дуюми асри
VIII то аввали асри IX иљро кардааст.
Шуњрати коѓази Самарќанд на Зарфи сафолї.
Њулбук
танњо дар њудуди хилофати Араб, балки
дар Ѓapб њам пањн гардида буд. Дар њамон давра шаш навъи
коѓаз истифода бурда мешуд.
Њунари кулолї на танњо дар шањрњои калонтарин,
ба монанди Бухоро, Самарќанд, Марв, Тирмиз, Хуљанд,
Њулбук, Пайканд (шањри ќадимаи назди Бухоро), балки
дар ноњияњо низ ривољ ёфта буд. Дар асрњои IX–X усули
сирдавонии зарфњо кашф гардид, ки барои зебу зинат ва
ороиши зарфњо ањамияти калон дошт. Ќаламрави Сомониён ба устохонае табдил ёфта буд ва њатто дар зиндонњои
кишвар мањсулоти баландсифату гоње нодир тавлид меёфт
ва ба хориљ содир мегашт.
Хулоса, дар замони њукмронии Сомониён тамоми
соњањои њунармандии њамон давра хеле тараќќї ёфта буд.
Њунару истењсолоти ин давра ба њаёти даврањои баъдї
таъсири амиќ расонидааст.
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Савол ва супориш
1. Оид ба сохти љамъиятї дар давраи Сомониён наќл кунед.
2. Дар ањди Сомониён кадом табаќаи нави заминдорон ба
вуљуд омад?
3. Кадом дарёњо барои обёрї бештар истифода мешуданд?
4. Кадом сарватњои зеризаминї истихрољ мешуданд?
5. Дар бораи конњои ќадима наќл кунед.
6. Оид ба шишагарї чї медонед?
7. Кадом навъњои њунармандї бештар тараќќї карда буд?
8. Кадом матоъ ва маснуоти Осиёи Миёна дар хориља пањн
гашта буданд?
9. Дар бораи кашфи коѓаз њикоя кунед. Халифа Њорунуррашид оид ба коѓаз чї гуна фармон бароварда буд?
Аз «Таърихи Бухоро»-и Абўбакри Наршахї
Ва Бухороро коргоње будааст миёни њисор ва шањристон
наздики масљиди љомеъ. Ва дар вай бисоту шодурвонњо бофтандї ва бурдњову болиштњо ва мусаллињои финдиќї ва аз
љињати халифа бурде, ки ба яке шодурвон хирољи Бухоро харљ
шудї. Ва аз Баѓдод њар соле омил (андозѓундор)-е алоњида биёмадї ва он чї хирољи Бухоро будї, аз ин љома иваз бурдї. Боз
чунон шуд, ки ин коргоњ муаттал монд ва он мардумон, ки ин
саноат мекарданд, пароканда шуданд. Ва андар шањри Бухоро устодон будандї, ки муайян буданд мар ин шуѓлро. Ва аз
вилоятњо бозаргонон биёмадандї, чунон ки мардум занданаљї
мебурданд ва аз он љомањо бурдандї то ба Шому Миср ва дар
шањрњои Рум ва ба њеч шањри Хуросон наёфтандї. Ва аљаб он
буд, ки ањли ин саноат ба Хуросон рафтанд баъзе ва он чї олати ин шуѓл буд, бисохтанд ва аз он љома бофтанд бар он обу
равнаќ наёмад. Ва њеч подшоњу амир ва раису соњибмансаб набудї, ки вайро аз ин љома набудї. Ва ранги вай сурху сафед ва
сабз будї. Ва имрўз занданаљї аз он љома маъруфтар аст ба
њама вилоятњо.
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§ 11. РУШДИ ТИЉОРАТИ ДОХИЛЇ ВА БЕРУНЇ
Рушди муомилоти мол дар дохили кишвар. Дар ањди Сомониён мардум нисбатан њаёти ором доштанд ва шањрњои
калонтарини Осиёи Марказї дар асрњои IX–X ба марказњои
тиљорати дохилї табдил ёфта буданд. Њатто баъзе дењањои
гирду атрофи шањрњо бозорњои худро доштанд. Дар ин
дењањо дар як њафта як маротиба бозор мешуд ва харидорони зиёде љамъ меомаданд. Баъзе дењањо бозорњои солона
њам доштанд, ки аз 10 то 20 рўз тўл мекашиданд. Ба чунин
бозорњо на танњо мардум ва тољирони гирду атроф омада
барои эњтиёљи худ мол мехариданд, балки савдогарони дигар шањру музофоти берун аз Осиёи Марказї њам меомаданд. Онњо бештар газвор мехариданд, чунки дар бозорњои
мамлакатњои хориљї талабот ба газвор зиёд буд. Бозорњои
калонтарин дар сари роњњои тиљорати дохилї ва хориљї љой
мегирифтанд.
Бозорњои Бухоро, Самарќанд, Истаравшан, Хуљанд,
Тирмиз, Балх ва Марв аз љумлаи чунин бозорњо буданд.
Ин шањрњо чандин бозор доштанд ва калонтарини онњо бозорњои Самарќанд њисоб меёфтанд. Ин шањр бозори Мовароуннањр дониста мешуд. Њар як бозори калон анборњо ва
корвонсаройњои худро дошт. Баъзан дар шањрњои калонтарин якчанд навъи мањсулот бозори махсуси алоњидаро ташкил менамуд. Дар даврањои алоњида бозорњои шањрњои начандон калон њам дорои ањамияти бузург буданд. Масалан,
бозори шањри Пайканд (дар наздикии Бухоро) дар тиљорати дохилї ва хориљї ањамияти калон дошт. Тољирони он ба
ѓайр аз тиљорат доду гирифт дар дењањои гирду атроф, боз
бо мамлакатњои Чин, Русия ва кишварњои назди Каспий ба
воситаи роњи обї доду гирифт доштанд. Корвонсаройњо
ва мењмонхонањои ин шањр ба тољирон хидмат мекарданд.
Бештари мардони ин шањр ба тиљорат машѓул буданд.
Дар Мовароуннањр бозорњои мавсимї низ барпо мешуданд. Яке аз онњо бозори шањри Марсмандаи Истаравшан
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њамчун маркази истихрољи оњан ном бароварда буд. Дар
бозорњои ин шањр тољирони кишварњои дурдаст мол мехариданд ва мол мефурўхтанд. Аз ин љо ба Хуросон, Ироќ ва
Миср силоњњои гуногун мебурданд, ки онњо мањсули дасти
устоњои мањаллї буданд.
Рушди муомилоти мол байни шањру дењот ва мардуми бодиянишин. Тараќќиёти кишоварзї, кўњкорї ва њунармандї
ба пешрафти тиљоратї байни шањру дењот кўмак мекарданд.
Бозорњо маркази тиљорат буданд. Кишоварзон мањсулоти
худ – ѓалла, чорво ва ѓайра оварда мефурўхтанд ва ба ивазаш мањсулоти истењсолкардаи њунармандонро мехариданд.
Тољирон аксар ваќт мањсулотро ба дашту биёбон, ба љойњои сукунати ќабилањои бодиянишин мебурданд. Аз ин њар
ду тараф нафъ медиданд. Чунин тиљорат ањамияти бузурги
иќтисодї, иљтимої ва маънавї дошт. Њар ду тараф ба тарзи
зиндагии њамдигар шинос шуда, дўстии байни онњо пойдор
мегардид. Яке аз роњњои пањн гаштани дини ислом дар миёни туркњо њамин робитањои тиљоратї буд. Тољирон аз бодиянишинон асал, чорво, пашм, пўсти хом ва мањсулоти гуногуни
ширї мехариданд. Бодиянишинон ѓулом њам мефурўхтанд.
Онњо аксари ѓуломонро њангоми тохтутозњо ва љангњо асир
мегирифтанд. Шањри Исфиљоб маркази фурўши ѓуломон
буд. Ќабилањои бодиянишин матоъњои аз пахта ва абрешим
тањияшуда, инчунин, ѓалла, силоњ ва ѓайра мехариданд ва
ба шањрњо мањсулоти гўштї ва ширї меоварданд. Хариду
фурўши ѓулом танњо бо иљозати амири Сомонї имконпазир
буд.
Тиљорати корвонї ба љанубу шарќи Аврупо, Муѓулистон,
Эрон ва Ќафќоз. Дар асрњои IX–X корвонњои сершумор дар
байни роњњои тиљоратии Осиёи Марказї бо мамлакатњои
Аврупои Шарќї, Чин, Эрон, Ќафќоз, кишварњои араби
Осиёи Пеш рафтуомад доштанд. Хуросон ва Мовароуннањр
маркази роњњои корвонгузари Шарќ њисоб меёфтанд. Онњо
ба Чин шиша, асп ва дигар молу њайвонот бурда, аз он љо
молњои њархелаи абрешимї меоварданд.
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Дар давраи Сомониён робитањои Мовароуннањр бо
Шарќу Ѓарб, хусусан бо мамлакатњои Шарќи Наздик, бодиянишинони Шимолу Шарќ ривољ ёфта буд. Роњи бузурги корвонгузари мамлакатњои Шарќи Наздик ва Чин аз ќаламрави
Мовароуннањр мегузашт. Ин роњ аз байни кишварњои соњили бањри Миёназамин ибтидо гирифта, аз Баѓдод, Њамадон,
Марв, Омул (Чорљў) гузашта, вориди Бухоро мешуд ва аз
он љо ба тарафи Самарќанд, Чоч (Тошканд), Тароз (Љамбул), Балосоѓун ва ба соњили љанубии Иссиќкўл мерасид
ва баъд роњи Муѓулистонро пеш гирифта, ба Чин мерафт.
Хатлон бо Балх ва Бадахшон иртиботи наздики тиљоратї
ва фарњангї дошт.
Корвонњо аз дањњо то њазорњо cap асп ва шутурњои боркашро дар бар мегирифтанд. Корвони тиљоратии аз њама
калон корвоне буд, ки соли 922 аз тарафи халифа Муќтадир
ба назди подшоњи Булѓор рањсипор шуд. Ин корвон 3 њазор
асп ва шутури пур аз бор дошт, ки ба онњо 5 њазор кас хидмат мерасонд. Корвон ањамияти сиёсї иќтисодї ва фарњангї дошт. Корвонњое, ки ба мамлакатњои њамсоя ё дурдаст
мерафтанд, аз дусад ва сесад аспу шутур иборат буданд. Ба
ѓайр аз тољирон дар њайати корвон дастањои посбонон, олимон, пешаварон, рассомон, сайёњон ва аксар ваќт сафирон
њам њамроњ мешуданд. Ваќтњое мешуд, ки тољирон вазифаи
сафириро адо менамуданд. Тољирон аз Бухоро матоъњои
њархела, шол, ќолин, фонусњои мисин, зертангњои асп, пўсти гўсфанд, гўшт, харбуза; аз Самарќанд зарбофт, матоъњои симин, кимхоб, абрешим, матоъњои абрешимї, хайма,
коѓаз, шиша, дегњои калони мисї, љомњои нафис, узангу,
оњани лаљом, тасма, чормаѓз; аз Хатлон аспњои хушзоти
даванд, хачир; аз Бадахшон аќиќи сурх, лољувард, нуќра,
тилло, булўри кўњї; аз Ќубодиён рўян (гиёње, ки аз он ранги
сурх тайёр мекарданд) ва ѓайра мебурданд.
Робитањои тиљоратї бо Руси Киев. Дар аввали асри
X роњи нави тиљоратї бо князињои Рус кушода мешавад.
Тољирони Мовароуннањр бо ин роњи нав ба кишвари Хазар
65

(пойтахташ шањри Итил) ва аз он љо ба князињои Рус мерафтанд. Онњо ба ин кишварњо биринљ, меваи хушк, матоъњои
пахтагин, пашмин ва абрешим мебурданд. Аз ин давлатњо
мўйина, чарм, чорво, асал, чормаѓз ва ѓулом меоварданд.
Сиккањои Сомониён дар сарзамини Рус, мамлакатњои назди
Балтика, Финляндия, Дания ва ѓайра ба миќдори зиёд ёфт
шудаанд, ки ин аз густариши тиљорати давлати Сомониён
шањодат медињад.
Дар њамон давра аз Бадахшон ва Вахон то Тибет ба Осиёи Марказї атри мушкдор ва ѓулом меоварданд. Дар ањди
Сомониён ба љуз сикка боз баротњои (чек) махсус амал мекарданд. Масалан, дар як шањр маблаѓро супурда барот
мегирифтанд ва мувофиќи он дар шањри дилхоњ соњиби он
метавонист маблаѓашро гирад.
Савол ва супориш
1. Дар бораи бозорњо њикоя кунед. Доир ба Самарќанду
Бухорову Пайканд чї медонед?
2. Дар бораи бозорњои мавсимии шањри Марсмандаи Истаравшан њикоя кунед.
3. Тољирон ба назди ќабилањои бодиянишин кадом молњоро мебурданд ва аз он љо кадом молњоро меоварданд?
4. Бозорњои Осиёи Марказї бо кадом мамлакатњо тиљорат
доштанд?
5. Ба он мамлакатњо кадом молњоро мебурданд ва аз он љо
кадом молњоро меоварданд?
6. Дар бораи равнаќи тиљоратии давлати Сомониён бо
давлати Рус њикоя кунед.
7. Давлати Сомониён бо кадом давлатњои Аврупои Шарќї
робитаи савдо дошт?
Аз «Ањсан-ут-таќосим фї маърифати-л аќолим»-и
Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Ањмади Маќдисї
Аз Бухоро порчањои нарм ва љойнамоз ва фарш ва рахти
хоби мусофирхона ва камарбанд барои аспон, ки дар зиндонњо
мебофанд ва љомаи ашмунї ва пўсти оњу ва равѓани сарв, аз
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Дабусия ва Вазор љомањои вазорї, ки ба ранг аст. Ва бархе
салотини Баѓдодро шунидам, ки онро дебои Хуросон мехонанд.... Ва аз Самарќанд љомаи симгун ва самарќандї ва дегњои бузурги мисин ... ва чодар ва рикоб ва лагом ва тасма ...
ва аз Фарѓонаву Исфиљоб бардагони турк ва љом-ањои сапед
ва љангафзор чун шамшер ва мису оњан ва аз Туркистон
ва Хуттал барои ин сў аспон меоранд... Гўшти Бухоро ва навъе харбузаи эшон ба номи соф бемонанд мебошад. Камонњои
Хоразм ва коѓази Самарќанд ва бодинљони Нисо ва ангурњои
Њирот монанд надорад.
§ 12. ЉОМЕАИ КИШОВАРЗЇ ВА НИЗОМИ
МОЛИЁТИИ ДАВЛАТИ СОМОНИЁН
Шаклњои заминдорї. Кишоварзї асоси иќтисоди давлати Сомониёнро ташкил медод. Чун дигар давлатњои
асримиёнагї заминдорони калон, тољирони сарватманд ва
ашроф табаќањои соњибнуфузуи љомеа буданд. Бойгарии
асосии он давра – замину об дар дасти давлат ва заминдорони калон ќарор гирифт. Дар ин давра чунин шаклњои заминдорї љой доштанд: заминњои давлатї, заминдории калони
сарватмандон, заминњои мулкї ва ваќф. Заминњои давлатї
хеле зиёд буданд ва онњоро кишоварзон киштукор мекарданд. Заминњои худи кишоварзон њам ба љумлаи заминњои
давлатї дохил мешуданд.
Заминњои давлатї ва мулкї ба сарватмандон ё феодалони калон, баъзе намояндагони хонадони Сомонї, сарварони дин, амалдорон, тољирон ва саркардањои лашкар тааллуќ
доштанд.
Шакли чорум – замини ваќф аслан дар ихтиёри рўњониёни олимартаба буд, вале аз рўйи шариат ба муассисањои
динї: масљидњо, мадрасањо, хонаќоњњо, бемористонњо тааллуќ дошт. Аз њамаи заминњо, ба ѓайр аз заминњои соњибонашон имтиёзи махсус дошта, ба хазинаи давлат хирољ
гирифта мешуд. Имомњо, шайхњо ва сайидњо, ки худро авлоди Муњаммад пайѓамбар мењисобиданд, аз андоз озод буданд.
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Дар ањди Сомониён ѓайр аз мулкњои ѓайришартї, инчунин, мулкњои шартї, заминдории шартии феодалї низ
мављуд буданд, ки бар ивази хидмат инъом мешуданд. Дар
ањди Сомониён дар Осиёи Марказї ду навъи инъомот: туъма ва иќтаъ вуљуд дошт.
Туъма инъоме буд, ки умрбод дода мешуд, вале аз ин заминњои инъомї як миќдор хирољ додан лозим буд. Яъне дар
ин сурат туъмадор на њамаи даромади заминро, балки фаќат
як ќисми онро соњибї мекард. Иќтаъ инъоме буд, ки соњиби
он њаќ дошт онро мерос гузорад ва зимнан иќтаъдор соњиби
замини инъомї дониста мешуд. Гарчанде дар ин давра ва
даврањои минбаъда иќтаъ, расман инъоми даромади замин
бошад њам, иќтаъдор дар асри X амалан ба њуќуќи калон
молик гардид ва худи иќтаъ, њатто меросї шуд. Амирони
Сомониён дар масъалаи инъом кардани замин ва мулкњои
яклухт ба лашкариёни турк зиёдравї карда, ин гурўњро тадриљан дар миёни мардуми бумї љойгир карданд. Гоње ба хотири як хидмати кўчак ноњия ва њатто вилояти томро мебахшиданд, то он ки нафареро дар итоат нигоњ доранд ва ё аз
худ розї кунанд. Ин кор хусусан, дар нимаи дуюми асри Х
хеле афзоиш меёбад.
Мансабдорон соњиби замин шуда, мекўшиданд, ки на
танњо даромади заминро аз худ кунанд, балки кишоварзонро низ ба итоати худ дароваранд ва ин аксар ваќт ба онњо
муяссар мегашт. Кишоварзон аз феодалон нисф, сеяк, чањоряк, дањяк ва њатто дувоздањяки њосилро мегирифтанд. Кишоварзе, ки афзори кор, чорво, тухмї дошт, бештар њисса
мегирифт, вале дар њамин сурат њам миќдори он аз се як, аз
чор як, аз панљ як њиссаи њосил зиёд набуд.
Илова бар ин кишоварз як ќисми њосили гирифтаашро
барои истифодаи об ба соњиби об медод. Ба ѓайр аз хирољ,
барзгар боз бисёр маљбуриятњои зиёд – кофтани каналњои
обёрї, сохтмону таъмири роњњо, пулњо, масљидњо, корвонсаройњо, ќасрњо, маќбарањо ва ѓайраро ба љо меовард.
Андозњои иќтаъро маъмурони давлатї љамъ карда, ба
иќтаъдор медоданд ва як ќисми онро барои худ мегузоштанд. Соњиби иќтаъ метавонист аз сокинони дења ё вило68

ят то нисфи њосилро њамчун андоз бигиранд. Баъдтар худи
иќтаъдорон андозро меситониданд. Акнун ба љойи заминдори калон, ки дар он давра дењќон (дењгон) ном доштанд, заминдорони нав, яъне иќтаъдорон омаданд. (Дар асрњои баъдї кишоварзони одиро дењќон мегуфтанд). Аксари ашрофи
туркњои бодиянишин, ки ба њаёти муќимї гузашта буданд,
акнун соњиби иќтаъ мешуданд.
Ривољ ёфтани иќтаъ парокандагии мардуми Хуросону
Мовароуннањрро дар асрњои Х–ХII пурзўр намуда, ба љангу
низоъ ва истисмори кишоварзони камбаѓал оварда расонд.
Ањволи кишоварзон дар заминњои иќтаъшуда як хел набуд.
Онњо њуќуќи аз як љо ба љойи дигар рафтанро надоштанд.
Чунин шакли заминдорї ба рушди кишвар монеъ мегашт.
Одамони пешќадам барои пешгирии он тадбирњо меандешиданд, вале бо вуљуди ин иќтаъ њарљониба пањн мешуд.
Зиддияти асосї дар давраи Сомониён дар байни ду синфи ба њам зид, яъне кишоварзону њунармандон, аз як тараф
ва феодалону табаќањои њукмрон, аз тарафи дигар, вуљуд
дошт.
Хулоса, дар њаёти иљтимоию иќтисодии давлати Сомониён созмони инъом додани замин ва мулкњои људогона
мавќеи намоён дошт. Њатто вилоятњои марказї ва асосии
давлат (Самарќанд, Бухоро, Чоч, Фарѓона ва ѓайра) ва инчунин, баъзе дигар шањрњо дар даврањои гуногун инъом шуданд, ки минбаъд ба мулкњои саркаши дохили давлати Сомониён табдил меёфтанд.
Заминдории рўњониён. Табаќањои зиёди њукмронро намояндагони рўњониёни олимартаба ташкил менамуданд.
Рўњониёни олимартаба аз њисоби заминњои ваќф (мулке,
ки аз тарафи касе барои масљид, мадраса ва ѓайра бахшида
шуда бошад, вале он набояд хариду фурўш шавад) ба заминдорони калонтарин табдил ёфта буданд. Дар давраи Сомониён пойтахти он–шањри Бухоро дар Шарќ маркази дини
мубини ислом дониста мешуд. Бухоро соњиби бисёр мактабњои динї ва мадраса, ки муассисаи олии таълимї ба њисоб
мерафт, гардид. Дар назди чунин мадрасањо китобхонаи бузург фаъолият мекард.
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Баробари афзудани шуњрати ашрофи динї, сарвати
онњо низ афзудан гирифт. Аз рўйи гуфти муаррихи машњур
Наршахї, Исмоили Сомонї заминњои њосилхезу обї ва лалмии дењаи Афшанаи назди Бухороро харида, ба донишомўзони мадраса ваќф кард. Ин заминњо даромади калон медоданд. Ба љуз ин Исмоили Сомонї боз заминњои нав харида,
ба Масљиди љомеи Бухоро ваќф кард. Дар замони Сомониён шахсони хайрхоњ ба ѓайр аз масљиду мадраса, инчунин,
барои ободии роњ, каналу нањр, пул, бемористон, работ,
корвонсарой низ мулк, амвол ва заминњои зиёдро ваќф мекарданд. Аз њамин мисолњо фањмидан мумкин аст, ки муассисањои динї бо кадом роњњо замин ва дигар сарватњоро
љамъ меоварданд. Заминњои ваќф чунон зиёд буданд, ки барои идора ва назорати онњо девони ваќф таъсис ёфт. Даромади ин заминњо баъзан кисаи сарварони динро пур мекард.
Њол он ки даромади заминњои ваќфшударо аз худ кардан
мумкин набуд ва мувофиќи таъйиноти он бояд ба камбаѓалон, толибилмони ниёзманд ва муњтољон дода мешуд.
Ашрофи диндор дар шањрњо њам таъсири калон доштанд. Њамаи масљиду мадрасањо, хонаќоњњо, корвонсаройњо, дуконњои тиљоратї ва дигар муассисањои динии ваќфшуда дар ихтиёри сарварони дин буданд.
Манбаъњои даромади хазинаи давлат, аз роњњои зерин
ба даст меомад:
– заминњои хосса, ки ба амир тааллуќ доштанд;
– бољу молиёт ва њадяи раисони шањру вилоят ва њокимони ниммустаќил;
– ѓаниматњои љангї;
Андозњое, ки дар давлати Сомониён ва давлатњои пас аз
он маъмул буд, закот, хирољ, ушр ба њисоб мерафт. Ин навъ
андозњо бояд мувофиќи муќаррароти динї ситонда мешуданд. Аммо давлатдорони сомонї борњо барои љанг ё ниёзњои дигар соле ду маротиба аз мардум андоз меситонданд,
ки баъзан сабаби сар задани шўришу ошўбњои мардумї мегардид.
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Савол ва супориш
1.Сиёсати давлати Сомониён ба манфиати кадом табаќањои ањолї равон шуда буд?
2. Кадом шаклњои заминдориро медонед?
3. Кадом заминњо заминњои ваќф њисобида мешуданд?
4. Кадом табаќаи ашроф аз андоз озод буданд
5. Дар замони Сомониён кадом намудњои инъом мављуд
буд?
6. Иќтаъ чист? Дар бораи иќтаъ дар замони Сомониён чї
медонед?
7. Аз даромади ваќф кињо истифода мебурданд?
Аз «Ахлоќи Муњсинї»-и Њусайн Воизи Кошифї
Наср ибни Ањмад, аз мулуки Сомония, писари худро васият кард, ки эй фарзанди дилбанд, агар мехоњї, ки мамлакате, ки бо машаќќати бисёр ба даст овардаем ва салтанате,
ки умри азиз дар тамњиди фавоиди он сарф карда, солњо бар
ту бимонад, бар хазина эътимод макун, ки мол дар маърази
завол аст ва бар лашкар дил манењ, ки марди сипоњї мунќалибулањвол аст. Такя дар давоми мулк ва ќиёми њукм бар карам намой ва тавозуъ афзой, ки тавозуъу карам дом андар
дилњои мардумон бошад. Њар кї сайди ин ду дом шуд, њаргиз
рўйи рањлї надорад. Њар гоњ касеро ба хидмат тавозуъ намудї, дили ў сайди ту гашт ва дар доми муњаббати ту муќайяд
шуд, пас, ў мањкуми туву ту махдуми ў бошї ва сайди туву
ту сайди ў шавї.
Аз «Ањсан-ут-таќосим фї маърифати-л аќолим»-и
Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Ањмади Маќдисї
Нархи хирољ арзон мебуд, то дар рўзгори амири њамид
(Нўњи I) ба сабаби ќарзе, ки барои анљоми коре гирифта буданд, хирољи як солро ду баробар кард, вале њамчунон то ба
имрўз барљой монд... Молиёт сабук њастанд ва танњо барои
ѓуломони соњили Љайњун сангин аст ва сахтгирї мешавад.
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Њељ ѓуломе бе иљозатномаи махсуси султон (амири Сомонї)
њаќќи гузаштан аз обро надорад. 70 то 100 дирам низ њамроњи
љавоне мегиранд.... Аз занон 20 дирам ва аз уштур 2 дирам ва
аз моли њар савор 1 дирам меситонанд.
§ 13. ШЎРИШЊОИ ХАЛЌЇ
Ављ гирифтани муборизањо. Њарчанд дар ањди Сомониён назар ба давраи пеш муваффаќиятњои зиёд ба даст омад,
вале истисмори оммаи кишоварзону њунармандон пурра аз
байн нарафт. Онњо истењсолкунандагони неъматњои моддї
буданд, вале зиндагии душвор дошта, бо ранљи нодорї ба
cap мебурданд. Ба замми ин њаљми андозу хирољ, беш аз пеш
меафзуд. Табаќаи њоким ва феодалони калон мањз аз рўи
зањмати барзгарону пешаварон соњиби бойгарї, ќасру иморатњо ва даромадњои бешумор мешуданд. Њамаи ин зиддияти байни оммаи зањматкаш ва њокимону сарватмандонро
тезутунд менамуд. Аз њамин сабаб ошўбу шўришњои халќї
дар давраи њукумати Сомониён низ cap мезаданд.
Шўришњо дар ањди Сомониён. Дар давраи Сомониён
шўришњои халќї сар мезаданд. Шўриши калонтарин соли
874 дар Бухоро ва гирду атрофи он ба вуќўъ пайваст, ки ба
муќобили забткорињою худсарињои Њусайн ибни Тоњир ва
дастаи љанговарони хоразмии ў равона шуда буд. Њусайн
ибни Тоњир дар шањр ва атрофи он тартиботи берањмона
љорї намуд. Ў тамоми хирољро аз мардуми Бухоро ва гирду атрофи он бо дирњами камарзиш љамъ карда, мардуми
шањри Бухороро маљбур мекард, ки онро бо дирњами пурарзиши нуќра иваз кунанд. Ин рафтори ношоистаи ў боиси
cap задани шўриш гардид. Мардуми зањматкаш ба мубориза
бархоста, ќасрро ба даст дароварданд ва худи Њусайн ибни
Тоњирро аз Бухоро ронданд.
Дар ин асно сардори Сомониён Наср соли 875 аз халифаи араб барои ба даст даровардани тамоми Мовароуннањр
маншур гирифт ва мувофиќи талаби ашрофи Бухоро бародараш Исмоили Сомонї њокими шањр таъйин шуд. Оммаи
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халќи зањматкаш аз вай низ њељ сабукї надид ва соли 875
шўришро ба муќобили Исмоили Сомонї давом дод.
Чї тавре муаррих Наршахї менависад, яке аз сарварони
шўриш тавонист ќариб 4 њазор кишоварзро муттањид намуда, њудуди байни Баркат ва Ромитанро ба итоати худ дарорад. Исмоили Сомонї дар ин маврид бо ёрї ва дастгирии
заминдорону ашроф тавонист шўришро пахш кунад.
Дар соли 907 дар вилояти Ѓур шахсе бо номи Абўбилол
бар зидди њукумати мањаллї шўриш бардошт. Мардуми зиёде, ки аз сиёсатњои нодуруст ва ѓоратгаронаи коргузорони
Сомониён норозї буданд, ба ин љунбиш њамроњ гаштанд.
Пешвои шўриш аз тарафдорони ормонњои Яъќуби Лайс буд.
Ў асосан аз сиёсати андозситонї норозї буда, ба мардум аз
адолатпешагии Саффориён мегуфт. Бештари иштирокчиёни
ин шўриш кишоварзони камбизоат ва чўпонњо буданд, ки
ба низоми андоз ва тарзи ситондани он эътироз доштанд.
Исмоили Сомонї, ки рўзњои охири умри худро сипарї мекард, ба яке аз сипоњиёни худ Бигиш дастур дод, ки ин исёнро фурў нишонад. Пас аз аз 70 рўзи мубориза шўриш пахш
карда шуд ва Абўбилолу ёронаш дастгир ва дар Бухоро ба
ќатл расиданд.
Баъди вафоти Исмоили Сомонї (907) солњои 913–914
дар ќаламрави Дайлам (Эрон) шўриши калоне зидди њукумати Сомониён сар зад. Ањли шўриш бар лашкари пурзўри
Сомониён ѓалаба карда, мехостанд њокимони мулкњои авлоди Сомониёнро торумор кунанд ва дар баъзе љойњо ба
маќсадашон расиданд. Ин шўришро лашкари Сомониён бо
душворї фурў нишонд.
Дар худи пойтахти Сомониён – шањри Бухоро соли 916
ањолии камбизоати шањр балво бардошта, ќасри амирро ѓорат карданд. Дар ин ошўб баъзе ањли дарбор низ даст доштанд, ки нишондињандаи зиддияти дохилии дарбори сомонї
буд.
Соли 930, ваќте ки амир Насри II дар Нишопур буд, се
нафар аз бародарони ў аз њабс фирор карда, дар Бухоро
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шўриш бардоштанд. Сарварии ин шўришро Абўбакри нонвой бар уњда дошт. Инчунин, писари сипањсолори (лашкаркаш) Сомониён ва роњбари ќарматињои Хуросон Њусайни
Марвазї низ иштирок доштанд. Аммо пас аз чораљўйї писари Марвазї Абўбакрро ба њукуматдорон фурўхт ва рўњияи
он шикаста шуд. Танњо пас аз ин шўриш фурў нишонда шуд.
Аз шўриши Муќаннаъ зиёда аз 180 сол гузашта бошад њам,
дар байни мардуми зањматкаши шањру дењоти Илок ва Чоч
пайравони Муќаннаъ (Сафедљомагон) њанўз бисёр буданд.
Шањри Самарќанд барои Сомониён шањри серташвиш
њисоб меёфт. Дар он љо табаќањои исёнгар бисёр буданд
ва ба онњо ѓозиёни сершумор низ њамроњ мешуданд ва ба
муќобили Сомониён мељангиданд. Ваќтњое мешуд, ки баъзе
намояндагони Сомониён ин ошўбу шўришњоро ба маќсади худ истифода мебурданд. Масалан, Исњоќ ибни Ањмад,
бародари Исмоли Сомонї, дар муборизааш борњо аз ин
табаќањои мардум истифода бурдааст. Ин амалњои аъзои
хонаводаи Сомониён мардумро ноумед карда, боиси кам
гаштани мањбубияти хонадони њукуматгар дар миёни ањолї
мегашт.
Яке аз вижагињои бештари шўришњои халќї дар асрњои
миёна ин буд, ки онњо зери шиори динї ё мазњабї мегузаштанд. Азбаски дар љомеаи асримиёнагї афкори динї наќши
асосї дошт, барои ба мубориза бархезондани мардумон
пешвоёни шўришу ошўбњо талош мекарданд, ки маќсадњои
сиёсї ва иљтимоии хешро бо ягон шиори динї омезиш
дињанд, то дар чашми мардум хубтар љилвагар шавад. Аз ин
хотир мо мебинем, ки аксари шўришњои халќї бо даъватњои
динї омехтаанд. Дар сарчашмањои таърихии замони Сомониён ва даврањои баъдї, ки бо фармони амирону вазирон
навишта мешуд, пешвоёни шўришњо ва љунбишњо сахт зери
тозиёнаи танќид гирифта мешаванд.
Њаракати ќарматиён. Ќарматия (як шохаи мазњаби исмоилия) њамчун ташкилоти махфии дини ислом дар нимаи дуюми асри IX дар Ироќ ба вуљуд омада, дар Хуросону Мовароуннањр дар нимаи якуми асри X пањн шудааст. Таъсири
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ин њаракат дар Хуросону Мовароуннањр пас аз таъсиси хилофати Фотимиён дар Африќои Шимолї бештар гашт. Мубаллиѓони фотимї дар њамаи кишварњои мусулмоннишин
њузур ёфта, даъвати хешро асосан миёни равшанфикрон, њунармандон ва ањли дарбор пањн мекарданд. Ќувваи асосии
ќарматињо кишоварзон ва ќабилањои бодиянишин буданд,
ки бар зидди зулми феодалї мубориза мебурданд. Ќарматињо моликияти хусусї будани заминро рад намуда, ба љамоаи дењот баргаштанро ташвиќу тарѓиб менамуданд.
Онњо тарафдори умумї гардондани моликият ва баробарии иљтимої буда, дар айни замон ба мављудияти ѓуломдорї
дахолат намекарданд. Кишоварзон, ки зери зулми заминдорони калон буданд, таълимоти ќарматињоро бо хушнудї ќабул карданд, хусусан баробарии љамоаи дењотро. Маќсади
охирини онњо таќсими баробари воситањои истењсолот буд.
Ба ин њаракат ашроф ва феодалони зидди сиёсати њукумат
ва хилофати Аббосиён низ њамроњ шуданд. Онњо мекўшиданд, ки њаракати ќарматињоро ба муќобили њукумати марказї истифода баранд.
Дар аввал ќарматињо дар музофотњои Њирот, Ѓyp ва ѓайра тарафдорони зиёде пайдо намуданд. Онњо ќариб 10 њазор
пайрав доштанд ва сарварашон Абўбилол буд. Њамаи онњо
соли 907 аз тарафи љанговарони Сомониён торумор гардиданд. Аммо ќарматињо боз аз нав ќомат рост карданд ва ин
дафъа лашкаркаши намоён Њусайн ибни Марвазї пешвои
онњо шуда, дар Њироту Нишопур исён бардошт, вале шикаст хўрд.
Баъд аз марги Њусайни Марвазї пешвои ќарматињои
Мовароуннањр Муњаммад ибни Ањмади Нахшабї шуд ва
дар роњи пешгирифтааш ба комёбињо ноил гашт. Бисёр
мансабдорони машњури давлати Сомониён ба ин њаракат
њамроњ шуданд ва худи Нахшабї ба воситаи онњо ба дарбори Сомониён poњ ёфта, њатто амир Насри II-ро ба тарафи
худ кашид. Ин норозигии зиёдеро ба миён овард.
Баъди ба сари њокимият омадани Нўњ ибни Наср сардори ќарматињо Нахшабї бо гуноњи азхуд намудани 40 њазор
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дирам айбдор гардида, бо фармони Нуњ ба дор овехта шуд.
Пас аз ин дар саросари мамлакат ќатли оми ќарматињо ва
мусодираи молу мулки онњо cap шуд.
Њаракати ќарматиён дар Мовароуннањр назар ба Хуросон сусттар реша давонда буд. Бо вуљуди ин ќарматињо дар
байни ќисми зиёди кишоварзон, баъзе мансабдорони дарбор, зиёиён сазовори обрўй гардида буданд. Дар Мовароуннањр њаракатњои халќии дар асрњои IX–X бавуљудомада то
дараљае ба њаракати ќарматињо алоќаманд буданд.
Минбаъд ќарматиён дар Осиёи Марказї чун таълимоти
махфї амал мекарданд. Баъзе чењрањои маъруфи илму адабиёт, ба монанди Абўабдуллоњ Рўдакї, Абулќосими Фирдавсї, Абўалї ибни Сино, Носири Хусрав ва дигарон ба ин
таълимот таваљљуњ доштанд, зеро он муќобили хилофати
ситамгари Аббосиён равона шуда, фикру андешањои озодихоњиро таблиѓ мекард. Мањз њамин озодихоњии ин љунбиш
сабаби љалби баъзе гурўњњои равшанфикрон мегардид.
Савол ва супориш
1. Сабабњои асосии cap задани шўришњои халќї дар ањди
Сомониёнро гўед?
2. Дар ањди Сомониён кадом шўришњо cap заданд?
3. Абўбилол дар кадом минтаќа даст ба шўриш зад?
4. Серташвиштарин шањри Сомониён кадом шањр буд?
5. Њаракати ќарматиён кай ва дар куљо cap зад ва пешвои
он кї буд?
6. Пешвои њаракати ќарматиён дар Мовароуннањр кї буд
ва ў чї тавр ба дарбори Сомониён роњ ёфт?
7. Маќсади асосии ќарматиён чї буд?
8. Чаро баъзе шахсиятњои маъруф ба ин таълимот таваљљуњ доштанд?
Аз «Зайн-ул-ахбор» и Абусаъид Абдулњайи Гардезї
Ва андар санаи 317 њиљрї (930) амири саъид (Насри II) аз
Бухоро сўйи Нишопур рафт ва бародарони хеш Иброњиму Яњё
ва Мансурро ба куњандизи боздошт... Ва таббох (нонпаз)-е
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буд, номи ў Абўбакр ибни Амї ал-хаббоз, ки иљроъи эшон бидодї ва аблањгуна буд ва њамеша гуфтї, ки «Амири саъидро
аз ман ранљ бояд дид». Ва мардумон аз њамоќати ў бихандидї.
Ин Абўбакр миёни бародарони саъид ва миёни фузулиёни Бухоро ва лашкар восита буд.
Пас рўзе мувозиъат нињоданду биёмаданд, дарбони куњандизро фуруд гирифтанд ва писарони Ањмадро ва њар чї мањбус
буд андар куњандиз, њамаро берун оварданд ва Бухоро бигирифтанд. Ва Яњё мар Абўбакри таббохро сарњангї бидод ва
ба хештан наздик кард. ...Ва чун хабар ба амири саъид расид,
аз Нишопур бозгашт ва ќасди Бухоро кард. Яњё мар Абўбакри таббохро бо хайли ў ба лаби Љайњун фиристод, то роњ
нигоњ дорад ва нагузорад, ки гузора шавад. Ва писари Њусайн
ибни Алї ал-Марвазиро бо ў фиристод ва чун ба лаби Љайњун
расиданд, Муњаммад ибни Убайдуллоњ ал-Балъамї ба писари
Њусайн руќъа набишт. Писари Њусайн мар Абўбакри таббохро бигирифту бибаст ва амири саъид аз рўд гузора кард
ва ба Бухоро омад ва бифармуд, то Абўбакрро зери тозиёна
бикуштанд ва пас ўро ба танўри тофта нињоданд ва як шаб
андар танўр бидоштанд ва дигар рўз баркашиданд, њеч андоми ў насўхта буд, њамаи мардумон аз он аљаб доштанд....
§ 14. АНЉОМИ ТАШАККУЛЁБИИ ХАЛЌИ
ТОЉИК ВА ДАВЛАТДОРИИ ОН
Таркиби этникї (нажодї)-и халќи тољик. Дар сарзамини
Хуросону Мовароуннањр аз давраи ќадим халќњои ориёнажод: суѓдињо, бохтарињо, хоразмиён, тахориён, фарѓониён,
хиёниён ва сакоињо умр ба cap мебурданд.
Халќи тољик тадриљан аз њамин халќњои зикршуда ташаккул ёфтааст, ки онњо дар водии Зарафшон, Истаравшан,
Ќашќадарё, Фарѓона, љануби Тољикистону Ўзбекистони
имрўза, њавзаи Мурѓоб ва дигар водию ноњияњо зиндагї
мекарданд. Њар кадоми ин ноњияњо лањљаи алоњидаи худро
доштанд. Онњо ба туфайли робитањои гуногун бо тарзи зиндагию фарњанги њамдигар хеле наздик буданд ва аз онњо
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бањравар мегардиданд. Халќњои ноњияњои зикршуда асосан
аз мардуми муќимї ва бодиянишин таркиб ёфта, тоифањои
њамзабон њамфарњанги Эрони Шарќї ё Хуросонро дар бар
мегирифтанд.
Ташаккули халќи тољик аз аввалњои асри миёна cap шуда,
дар асрњои VI–VIII аввал дар шањру воњањо, водињо, сипас
дар тамоми ќаламрави Хуросону Мовароуннањр вусъат
меёбад. Дар асрњои IV–VI гурўњњои дигари этникї – њайтолиён ва дар асрњои VI–VIII туркњо, баъд арабњо ба њудуди
ташаккули тољикон њамроњ шуданд. Аз ин гурўњњои этникї
њайтолиёни бодиянишин ба Мовароуннањр омада, сарзамини бузургро – аз Хутан (Туркистони Шарќї – Синсзяни
имрўзаи Чин) то Эрон ва аз Њафтрўд то Њиндустон ба даст
дароварданд.
Сарчашмањои таърихї тасдиќ менамоянд, ки њайтолиён
гурўњњои эронинажод буда, ба халќњои Осиёи Марказї аз
њар љињат шабоњат доштанд.
Устод Садриддин Айнї дар бораи калимаи «тољик» чунин менависад: «Он халќњои Осиёи Марказї ва Хуросон,
ки онњоро баъд аз исломият «тољик» ва забонашонро «форсї» ё ин ки «тољикї» номиданд, кињо буданд? Инњо њамон
халќњои Осиёи Марказї ва Хуросон буданд, ки чандин аср
пеш аз исломият дар ин сарзамин ба тариќи муќимї дар
шањрњо ва дењањо ба хонаву љой зиндагї карда, бо зироат
ва касбњои дастї умргузаронї мекарданд, инњо њамон суѓдиён буданд, ки дар шањрњои марказии Мовароуннањр, дар
канорњо, водињо ва кўњњои Зарафшон ва бохтариёну тањориён буданд, ки бо марказияти Балхи Ќадим дар Хуросон
ва Чаѓониён буданд, ки бо марказияти Тирмиз ва Њисори
Шодмони имрўза дар канорњои рости дарёи Омуя зиндагї
мекарданд».
Гурўњњои туркзабон дар асрњои VI–X дар сарзамини
Суѓд, Истаравшан, Фарѓонаи Љанубї, Кеш бисёр набуданд.
Муносибати њаматарафаи тољикон минбаъд бо тоифањои
туркзабон њар чї бештар ривољу равнаќ мегирифт. Байни
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ин ду халќ муносибатњои дўстона ва хешу таборї ташаккул
меёфт. Онњо минбаъд дар тамоми даврањои таърихї пањлу
ба пањлу истода, ба муќобили аљнабиён мубориза бурдаанд.
Ташаккули забони адабии тољик. Чунонки маъхазњои
таърихї гувоњї медињанд, дар асрњои IV–VI дар Суѓд, Кеш
(Шањрисабзи њозира), Истаравшан забони асосї забони
суѓдї буд. Мардуми ин музофот ба забони суѓдї гап мезаданд ва бо он хат менавиштанд. Ин забон ва хатти он њатто дар асрњои VII–VIII њам дар Чоч (Тошканд), Фарѓона ва
Њафтрўд афзалият дошт.
Бешубња, пеш аз он ки мардуми суѓдизабони Мовароуннањр ба забони форсї гузарад ва ин забон дар байни ањолї
интишор ёбад, давраи дурударозро тай намуд. Забони форсии дарї дар Хуросону Мовароуннањр, шањрњои Марву
Балх ва дигар шањрњои маъмурию иќтисодї бештар пањн
гашта буд.
Он тадриљан забонњои суѓдї, бохтарї ва дигар забонњои
эронии шарќиро мањдуд менамояд. Муаррихони машњур
Абўбакри Наршахї ва Абўљаъфар Табарї навиштаанд, ки
дар нимаи якуми асри VIII дар Бухоро ва Самарќанд мубалиѓон дини исломро бо забони форсї пањн менамуданд.
«Мардумони Бухоро ба аввали ислом дар намоз Ќуръон ба
порсї хондандї ва арабї натавонистандї омўхтан». Дар
ќарнњои VII–VIII забони форсии дарї дар шимолу шарќи
Эрон, шимоли Афѓонистон, љануби Осиёи Марказї – љануби Тољикистону Ўзбекистони имрўза хеле пањн гашта буд.
Ин забон оњиста-оњиста љойи забонњои суѓдї, бохтарї ва
ѓайраро гирифт.
Вазъияти мусоид барои реша давондан, пойдор шудани
забони форсї дар Хуросону Мовароуннањр ба миён омадааст. Дар давраи њукмронї ва давлатдории мустаќили Тоњириён, Саффориён ва хусусан Сомониён забони форсї њамчун забони давлатї ва адабї пањн мегардад. Ин хонадонњо
бо њамин кўшишњои зиёд давлатдории мустаќили худро дар
назди хилофати араб нишон доданд.
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Аммо дар дењањою музофоти дурдаст ва њатто баъзан
дар шањрњо њам, забони суѓдї бартарї дошт. Чунин њолатро њатто дар дењањои гирду атрофи Бухоро њам дидан
мумкин буд. Мардуми баъзе дењањо дар асри X њанўз ба забони суѓдї њарф мезаданд. Лањљаи забони суѓдї на танњо
дар тамоми асрњои миёна, балки дар замони мо дар саргањи
дарёи Зарафшон, дар водии Яѓноби ноњияи Айнии имрўза
мањфуз мондааст.
Аз рўйи гуфти мутахассисон забони форсии дарї ибтидои пањншавии худро дар Мовароуннањр аз асри VII мегирад. Аз асри X cap карда, забони форсї дар Помир, Рашт
ва Дарвоз роњ ёфта, шеваи сакоиро (ќабилањои эронизабон)
мањдуд мегардонад ва густариш меёбад.
Ташаккули халќи тољик дар асрњои IX–X, дар замоне ки
Сомониён Хуросону Мовароуннањрро ба итоати худ дароварданд, ба охир мерасад. Дар ањди Сомониён халќ номи
тољикро гирифт ва забонаш форсии нав, ки мо онро форсии тољикї ё тољикї меномем умумихалќї ва умумидавлатї
шуд.
Ташаккули умумияти њудудии халќи тољик. Ривољу равнаќи робитањои иќтисодї, фарњангї, тиљоратии халќњои
муќимї кўшиши дар як халќ муттањид шуданро доштанд.
Чунин майлу хоњиши халќњои мањаллї хеле пеш аз истилои
Осиёи Марказї аз тарафи арабњо cap шуда буд. Сарњади
мардумони сокини Хуросону Мовароуннањр њудуди касногузар набуд, балки баръакс, дар байни онњо робитањои гуногун вуљуд дошт. Чунончи дар боло гуфта шуд, ин халќњо
аз ањолии муќимї ва бодиянишин таркиб ёфта буданд.
Давлати Њайтолиён (асрњои IV–VI) дар мустањкам намудани робитањои байни музофоти Мовароуннањр наќши
мусбат бозидааст. Ин давлат дар солњои 60-и асри VI дар задухўрди шадид аз тарафи Хоќони Турк шикаст хўрд ва музофоти калонтарин ба дасти туркњо афтоданд. Ќабилањои
туркзабон мањз дар њамин давра хеле зиёд омада, дар Осиёи
Марказї маскан гирифтанд.
80

Ваќте ки арабњо ба њудуди Тољикистони имрўза њуљум
оварданд, дар ин љо чандин мулкњои мустаќил амал мекарданд. Чунин њолат барои арабњо бисёр фоида овард. Истилои араб дар аввал бисёр бадбахтињо оварда бошад њам, бо
вуљуди ин, дини ислом, ки онро арабњо ба Осиёи Марказї
оварда буданд, ѓояњои бародарї, баробарї, адолатпарварї
ва ѓайраро њарљониба ташвиќу тарѓиб менамуд. Таълимоти ислом зулму ситам, риёкорї, ришвахўрї ва дигар корњои
ношоямро ба зери танќид мегирифт ва аз њамин рў, дар байни мардум ба зудї тарафдорони худро пайдо кард. Ин дини
яктопарастї сода ва мантиќї буда, ба бисёрдинї ва парешонии диние, ки дар остонаи њамлаи арабњо бар Осиёи Марказї њукмрон буд, хотима бахшид.
Шўришњои мардумие, ки дар асрњои VIII-IX дар Хуросону Мовароуннањр рух доданд, зарбаи љонкоње буданд
бар пайкари њукумати яккатози араб ва заминае барои ба
вуљуд омадани давлатњои мањаллї. Дар натиља давлатњои
мардуми мањаллї, чун Тоњириён, Саффориён ва Сомониён
ба вуљуд омаданд. Давлати мутамаркази Сомониён барои
муттањид намудани тамоми халќњои ориёї ва форсизабон
талоши зиёд ба харљ дод ва дар давраи њукмронии худ ба
пояи баланди рушду тараќќї расид.
Давлати Сомониён он њудудеро, ки аз ќадим боз халќњои
ориёї – аљдоди тољикон мезистанд, муттањид намуд. Истилоњи «тољик» чанд сол пас аз фурўпошии давлати Сомониён миёни ањолии Хуросону Мовароуннањр васеъ пањн шуд.
Агар истилоњи «тољик» ё «тозик» дар сарчашмањои таърихии давраи сомонї неву дар сарчашмањои давраи баъдисомонї пайдо мешавад, ба ин хотир аст, ки бо њукумат ёфтани туркон мардуми муќимї огоњона њувияти миллии хешро
таъкид карда, худро мушаххас аз дигарон људо мекунанд.
Дар давоми њазор соли пас аз давлати Сомониён истилоњи
«тољик» ба таври фаровон дар сарчашмањои таърихї, адабї
ва динї зикр мешавад, ки гувоњи аксарияти сокинони Хуросону Мовароуннањрро ташкил додани онњо буд.
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Савол ва супориш
1. Дар ќаламрави Хуросону Мовароуннањр кадом халќњо
мезистанд?
2. Гузаштагони тољикон кадом халќњоянд ва онњо дар куљо
њаёт ба cap мебурданд?
3. Оид ба давлати Њайтолиён чї медонед ва онњо кадом
њудудњоро ба даст дароварда буданд?
4. Ќабилањои Хоќони турк ба Мовароуннањр аз куљо њуљум
карданд?
5. Доир ба дўстии халќњои тољику туркзабон њикоя кунед.
6. Устод Садриддин Айнї дар бораи ташаккули халќи
тољик чї гуфтааст?
7. Суѓдињо, бохтарињо ва дигарон дар кадом музофоту
шањрњо љой гирифта буданд?
8. Дар бораи забони суѓдї чї медонед ва он имрўз дар куљо
нигоњ дошта шудааст?
9. Забони форсии тољикї дар кадом музофоту шањрњо пањн
шуда буд?
10. Арабњо дар Мовароуннањр кадом ѓояву шиорњоро ба кор
мебурданд? Доир ба шўришњои зидди арабњо њикоя кунед.
Аз «Таърихи Байњаќї»
.... Ќозї гуфт: «Зиндагони Худованд дароз бод, ин тахти
Султон Масъуд аст, ки бар он нишастаї ва дар ѓайб чунин
чизњост. Ва натавон донист, ки дигар чї бошад; њушёр бош
ва аз Эзид битарсу дод дењ ва сухани ситамрасидагону дармондагон бишнав ва яла (рањо) макун. Лашкар ситам кунанд,
ки бедодї шум бошад. Ва ман њаќќи туро бад-ин омадан бигузордам ва низ наоям, ки ба илм хондан машѓулам ва аз он ба
њеч коре дигар напардозам. Ва агар бо хирад руљўъ хоњї кард,
ин панд, ки додам, кифоят бошад». Туѓрал гуфт: «Ранљи ќозї
нахоњам ба омадани беш аз ин, ки он чї бояд, ба пайѓом гуфта
меояд. Ва пазируфтам, ки бад-он чї гуфтї, кор кунам. Ва мо
мардумони нав ва ѓарибем, расмњои тозикон (тољикон) надонем. Ќозї ба пайѓом насињатњо аз ман боз нагирад». Гуфт:
«Чунин кунам!» Ва бозгашт. Ва аъён, ки бо вай омада буданд,
љумла бозгаштанд....
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... Амир чун аз ин корњо фориѓ шуд, пил биронд ва лашкар аз љой бирафт, гуфтї, љањон мебиљунбад ва фалак хира
шуд аз ѓирев (фарёд)-и мардумону овози буќњову таблњо. Чун
фарсанге рафта омад, хасмон (душманон) пайдо омаданд бо
лашкари сахт ќавї, бо созу олати тамом ва таъбия (ба љанг
омодашуда) карда буданд ба расми мулук (подшоњон). Ва
бар њама рўйњо љанги сахт шуд ва ману монанди ман тозикон
(тољикон) худ намедонистем, ки дар љањон куљоем ва чун меравад...
§15. САБАБЊОИ ТАНАЗЗУЛИ ДАВЛАТИ СОМОНИЁН
Пурзўршавии ќуввањои марказгурез. Аз давраи њукмронии Нўњ ибни Наср (943–954) сар карда нишонањои сустшавии давлати Сомониён њарчї бештар ошкор шудан гирифт.
Ин заифї хусусан, дар соњаи молия бисёртар њис карда мешуд. Барои хотима додан ба чунин вазъият амир Нўњ ибни
Наср дар як сол аз зањматкашон ду маротиба андоз ситонд,
вале ин њам натиљаи дилхоњ набахшид. Њатто сарбозон баъди вафоти Насри II ибни Ањмад маош нагирифта буданд ва
чунин ањвол ќањру ѓазаби горди туркро ба миён овард. Онњо
бо сарварони рўњониён ва ашрофи дарбор забон як карда,
роњи суиќасдро пеш гирифтанд. Амир Нўњ ибни Наср барои пеши роњи ин вазъияти муташанниљро гирифтан вазирашро, ки аз рўњониёни баландмартаба буд, сабабгори
њамаи ин бадбахтињо дониста, ўро ба ќатл расонд. Аммо
натиља баръакс шуд, чун табаќаи рўњониён робитаи худро
муддате бо дарбори Сомониён сард кард.
Дар як муддати кўтоњ (аз соли 954 то 959) вазифаи вазир ё Хољаи бузург чор бор аз як кас ба каси дигар гузашт,
ки ин нишонаи заифшавии давлати Сомониён буд. Нињоят,
вазифаи вазирї ба дасти Абўалии Балъамї (писари Абулфазли Балъамї) расид. Абўалии Балъамї аз аввал дўсти
наздики њољиби бузург Алптагин буд. Ў аз пурнуфузтарин
арбоби давлатии дарбори Сомониён байни солњои 950–962
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буда, бо Абўалии Балъамї њампаймон буданд, ки тамоми
корњои давлатиро бо маслињати њамдигар ба субут мерасонанд. Аммо баъди чанде дар байнашон нохушї ба миён
омада, Алптагин бар зидди њукумати Сомониён исён кард.
Абўалии Балъамї то охири умр, то соли 974 вазифаи вазириро ба зимма дошт.
Дар нимаи дуюми асри Х дар ќаламрави Эрони Марказї
ва Баѓдод давлати Бувайњиён (Оли Бўя) пайдо мешавад, ки
бо Сомониён барои ба даст овардани Рай ва баъзе шањрњои
Хуросон љангу низои зиёд карданд. Бувайњиён пас аз пирўзї
дар Баѓдод халифаи аббосиро њамчун лўхтак гардонданд.
Ин амал сабаби тира гаштани робитаи Сомониён бо халифаи аббосї шуд. Баъзе халифањои аббосиро даргоњи Сомониён солњо ба расмият нашинохт ва ба номи онњо хутба нахонд ва сикка њам зарб зада нашуд. Аббосиён бо рўњониёни
Хуросону Мовароуннањр дар иртибот гашта, муносибати
ин табаќа нисбат ба Сомониёнро сард карданд.
Умуман аз солњои 60-уми асри Х сар карда, Хуросонро
бесарусомонї фаро гирифт. Дар гўшаву канори ќаламрави
Сомониён мардуми зањматкаш даст ба шўриш мезаданд.
Њатто гоње дар пойтахти давлат – шањри Бухоро чунин
исёнњо ба вуќўъ мепайваст. Боре шўришчиён ќасри амирро
оташ зада ѓорат карданд.
Њангоми аз ќудрати сиёсї мањрум шудани писари Нўњ–
Абдумалики I (954–961) горди турк хеле ќувват гирифта,
тадриљан ќариб тамоми корњои давлатдорї ба дасти он гузашт. Нуфузи сардори ин горд ва давлатманди калон Алптагин беш аз пеш меафзуд ва кор ба дараљае расида буд, ки
худи амир њам бе рухсати ў касеро аз вазифа гирифтан ва ба
вазифа таъйин кардан наметавонист.
Абдумалики I аз афзудани нуфузи Алптагин ба ташвиш
афтода, роњи аз пойтахт дур кардани вайро гирифт. Соли
961 Алптагинро њокими низомии Хуросон таъйин кард.
Худи њамон сол Мансур ибни Нўњ (961–976) соњиби тахт
шуду ўро аз вазифаи њокимї озод кард. Алптагин аз ин cap
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кашид ва соли 962 ба Балх њуљум оварда, лашкари амирро
шикаст дод. Сипас ба тарафи Ѓазнин (Ѓазна) њаракат карда, онро ба даст овард. Каме баъдтар чанд вилояти атрофи
Ѓазнинро њам тасарруф карда, мустаќилона њукумат ронд.
Танњо баъди вафоти Алптагин (соли 963) ба амир Мансур
ибни Нўњ муяссар шуд Ѓазнаро дубора ба итоати Сомониён
дарорад.
Набудани ягонагї ва низоъњои байнихудї. Яке аз сабабњои асосии сустшавї ва азбайнравии давлати Сомониён
муттањид набудани аъзоёни хонадони сомонї буд. Тавре
дар боло мушоњида кардем, баъзе намояндагони хонадони
сомонї барои расидан ба вазифа бо бегонагон муттањид
гашта, бар зидди бародарон ё амакбачањои худ ба љанг мепардохтанд. Сабаби дигари заифшавии давлат набудани
иттињод миёни шањру музофоти тољикнишин буд. Аз љумла њокими Чаѓониён чанд бор аз итоати Сомониён сарпечї
кард. Муборизаи баъзе њокимон ва феодалони калон барои
њокимият ва исёнњои пай дар пай давлати Сомониёнро хеле
суст кард. Дар замони амири Хуросон гаштани Нўњи II ибни
Мансур (976–997) давлат бештар рў ба таназзул нињод. Нўњи
II дарбори худро њам идора карда наметавонист ва саркардањои турки дарбор нисбат ба фармонњои ў беэътиної зоњир
мекарданд.
Њодисаи нангине, ки дар давлатдории Сомониён рўй
дод, хиёнати баъзе њокимону сарлашкарон ва бо душманон
забон як кардани онњо буд. Кор ба љое расид, ки баъзе сарони низомї силоњро ба муќобили халќу давлати худ нигаронданд. Масалан, њокими Хуросон Абўалии Симљурї бо
пешвои ќарахониёни турк Буѓрохон ањд карда, аз фиристодани лашкар ба Мовароуннањр даст кашид. Чунин мисолњо
бисёр буданд.
Дар чунин вазъи душвор ќабилањои бодиянишини турк:
яѓмо, чигил, ќарлуќ ва дигарон, ки дар Њафтрўд ва Ќошѓар
мезистанд, соли 992 нахустин бор ба давлати Сомониён
њуљум карданд. Саркардањои онњо аз ќабилаи яѓмо буданд,
ки дар таърих бо номи Ќарахониён машњуранд.
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Љидду љањди Нўњи II натиљае надод ва бисёр њокимон ва
сарњангњо хиёнат карда, ба тарафи Ќарахониён гузаштанд.
Њокими Хуросон Абўалии Симљурї ва сардорони лашкар
Фоиќ ва Бактузун аз љумлаи чунин хоинон буданд. Онњо бо
саркардаи Ќарахониён Буѓрохон забон як карда, ба ў дар
забти Бухоро ёрии калон расонданд. Лашкари Ќарахониён
Бухороро талаву торољ карда, ба сањроњои худ баромада
рафтанд.
Баъди ин Нўњи II ба Бухоро баргашта, аз њокими Ѓазнин
Сабуктегин ёрї пурсид ва ў дарњол кумак расонд. Сабуктегин аз њарбиёни турки дарбор буда, яке аз хешони Алптегин њисоб меёфт ва баъди вафоти ў њокими Ѓазна шуд. Худи
Сабуктегин бо 20 њазор љанговар аз дарёи Ому гузашта,
шањрњои Кеш (Шањрисабз) ва Нахшаб (Ќаршї)-ро ба итоат
даровард. Баъди ин њамроњи Нўњи II бар зидди Симљурї ва
Фоиќ лашкар кашида, ба њарду зарбаи сахт зад. Барои корнамої ва хидматњояш Нўњи II ба Сабуктегин лаќаби «Њомии дин ва давлат»-ро дод. Писари ў Мањмуд барои корнамоињояш лаќаби «шамшери давлат»-ро гирифта, ба љойи
Абўалии Симљурї њокими Хуросон таъйин шуд.
Нооромию бесуботї давлати Сомониёнро фаро гирифта буд. Њам њокимони алоњида исён мебардоштанд ва њам
туркони ќарахонї майли забткорињояшонро давом доданї
буданд. Њамаи ин ниятњо бо ёрии Сабуктегин бартараф карда шуданд.
Соли 997 Нўњи II ва Сабуктегин вафот карданд. Мансури II ибни Нўњ ба тахт нишаст. Таъсири Султон Мањмуди Ѓазнавї ба ў хеле зиёд буд. Душманони Мансури II ибни
Нўњ аз ин дўстї ба воњима афтода, чашмони ўро кўр карданд ва ба љойи ў бародараш Абдумалики II-ро соњиби тахт
намуданд.
Ќаламрави давлати Сомониён тадриљан танг мешуд ва
оќибат танњо Мовароуннањр дар ихтиёри Абдумалики Нўњи
II монд. Аммо муддате нагузашта, 23 октябри соли 999 Ќарахониён бо сардории Насри Илакхон њуљум оварда, пой86

тахти давлати Сомониён – Бухороро ѓасб намуданд. Онњо
ќасри Сомониёнро ба даст дароварда, бисёр намояндагони
Сомониёнро бо њамроњии Абдумалики II ба њабс гирифтанд.
Муборизаи охирин намояндаи Сомониён. Њамин тавр,
њукмронии хонадони тољикии Сомониён хотима ёфт. Аммо
яке аз намояндагони охирини Сомониён Абўиброњим Исмоил ибни Нўњ аз зиндон халосї ёфта, ба муќобили Ќарахониён ќариб шаш сол мубориза бурд. Абўиброњими Сомонї ба
Хоразм рафта, љанговарони тарафдори Сомониёнро љамъ
кард, то муќобили Ќарахониён мубориза барад. Вай дар задухўрдњои зидди Ќарахониён чанд бор пирўз гашта, аз њамин сабаб лаќаби «Мунтасир» («Фотењ»)-ро сазовор гардид.
Абўиброњим Мунтасир соли 1000 ба Бухоро лашкар кашида, онро ба даст даровард. Мардуми Бухоро ўро гарму
љўшон истиќбол гирифтанд. Бо номи Мунтасир танга сикка зада шуд. Ў дар љанг барои озод намудани Самарќанд
њам дастболо шуд. Баъди ин хони Ќарахониён лашкари зиёду пурзўри худро ба муќобили Мунтасир фиристод ва онњо
ба осонї шањрро ѓасб карданд. Мунтасир роњи Хуросонро
пеш гирифт ва дар он љо њамроњи њокими Хуросон Абўалии Симљурї ба љанги зидди Мањмуди Ѓазнавї бархост. Аз
ин љанг муроде њосил нашуд. Ў соли 1003 ба Мовароуннањр
баргашта, љанги зидди Ќарахониёнро cap кард.
Дар муњорибањои зидди Ќарахониён ба Мунтасир ќабилањои ѓузњои туркзабон ёрї расонданд, ки онњо бештар дар
наздикињои бањри Хазар (Каспий), Сирдарё ва гирду атрофи
бањри Арал мезистанд. Мунтасир њам хатои дигар амирони
сомониро такрор кард ва ба љойи такя кардан ба тољикон ба
дунболи гурўњу ќабилањои турк меравад. Ў ба љойи наздик
шудан бо мардум дунболи саркардањои њарбї мерафт, ки
њамаи онњо дар фикри манфиати худ буданд.
Мунтасир дар давоми муборизањои худ чанд бор пирўз
гашта, чанд дафъа њам шикаст хўрд, вале њељ гоњ аз нияти
барќарор намудани њукумати Сомониён барнагашт. Ў аз
айшу нўш ва дигар корњои бењуда тамоман даст кашида, то
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охирин лањза мубориза бурд ва нињоят соли 1005 аз дасти
яке аз сардорони ќабилањои араби Бухоро ќањрамонона њалок гардид. Абўиброњими Мунтасир охирин намояндагони
Сомониён буд, ки барои аз нав барќарор намудани давлати
Сомониён то љон дар бадан дошт, муборизаву пайкор кард.
Савол ва супориш
1. Давлати Сомониён аз кадом давра рў ба таназзул нињод?
2. Доир ба горди турк чї медонед?
3. Кадом њокимони мулкњои Сомониён хиёнат карда, ба
тарафи Ќарахониён гузаштанд?
4. Абўалии Балъамї кї буд?
5. Дар бораи сарлашкарон Алптегин, Сабуктегин ва Султон Мањмуд чї медонед?
6. Давлати Сомониён кадом сол барњам хўрд?
7. Абўиброњими Мунтасир кист ва ба муќобили кињо мубориза бурдааст? Дар бораи корнамоињои ў њикоя кунед.
Аз «Таърихи Байњаќї»
Чунон хондам дар ахбори Сомониён, ки чун Амир Нўњ
ибни Мансур гузашта шуд ба Бухоро, писараш, ки валиањд
буд, Абулњориси Мансурро бар тахти мулк нишонданд. Ва
авлиёву њашам бар вай биёромиданд ва сахт некурўю шуљоъ ва
сухангўй љавоне буд, аммо одате дошт њавл, чунонки њамагон
аз вай битарсидандї.
Ва Бактузун сипоњсолор буд ба Нишобур ва бар хилофи
Амир Мањмуд. Ва Амир Мањмуд ба Балх буд баристод накард ўро, ки Нишобур бар Бактузун яла (холї) кунад. Ва Амири Хуросон дили њарду нигоњ медошт, аммо њимматаш бештар сўйи Бактузун буд. Чун Амир Мањмудро ин њол муќаррар
гашт, сохтан гирифт, то ќасди Бактузун кунад. Бактузун
битарсиду ба Амири Хуросон бинолид ва вай аз Бухоро ќасди
Марв кард бо лашкарњо ва Фоиќ бо вай буд ва хостанд, то ин
корро бар ваљње бинињанд, чунонки љанге ва мукошафат (низоъ)-е набошад.
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Рўзе чанд ба Марв буданд, пас сўйи Сарахс кашиданд ва
Бактузун ба хидмати истиќбол бо лашкаре анбўњ то он љо
биёмад, наёфт амири Хуросонро чунонки раъйи ў буд, ки ќиёси
бештар сўйи Амир Мањмуд буд. Дар сирр Фоиќро гуфт, ки
«Ин подшоњ љавон аст ва майл ба Амир Мањмуд медорад, чандон аст, ки ў ќавитар шуд, на ман монаму на ту». Фоиќ гуфт:
«Њамчунин аст, ки ту гуфтї. Ин Амир мустахифф (хоркунанда) аст ва њаќќи хидмат намешиносад ва майли тамом
дорад ба Мањмуд ва эмин нестам, ки марову туро ба дасти ў
бидињад, чунонки падараш дод Бўалии Симљурро ба падари ин
Амир Мањмуд – Сабуктегин. Рўзе маро гуфт: «Чиро лаќаби
туро «Љалил» (бузург) кардаанд ва ту на љалилї». Бактузун
гуфт: «Раъйи дуруст он аст, ки дасти вай аз мулк кўтоњ кунем ва яке аз бародаронаш бинишонем». Фоиќ гуфт: «Сухани
сахт неку гуфтї ва раъй ин аст». Ва њарду ин корро бисохтанд.
Булњарис (Мансури II) як рўз барнишаст аз саройи раиси Сарахс, ки он љо фуруд омада буд ва ба шикор берун омад
ва Фоиќу Бактузун ба каронаи Сарахс фуруд омада буданд
ва хайма зада буданд. Чун бозгашт, бо ѓуломе дувист буд,
Бактузун гуфт: «Худованд нишот кунад, ки ба хаймаи банда
фуруд ояд ва чизе хўрад ва низ тадбире аст дар боби Мањмуд». Гуфт: «Нек омад». Ва фуруд омад, аз љавонию камандешагї ва ќазои омада. Чун бинишаст, ташвише дид, бадгумон
гашту битарсид, дарсоат банд оварданду вайро бибастанд
ва ин рўзи чањоршанбе буд, дувоздањуми сафари санаи тисъа
ва самонина ва сулса миа (389–999). Ва пас аз он, ба як њафта милаш кашиданду ба Бухоро фиристоданд ва муддати вай
беш аз нуздањ моњ набуд.
.... Ва чун ин ахбор ба Амир Мањмуд расид, сахт хашмаш
омад аз љињати Абулњорис ва гуфт: «Ба Худо агар чашми
ман бар Бактузун афтад, ба дасти хеш чашмаш кўр кунам».
Ва даркашиду аз Њирот ба Марваррўд омад бо лашкаре гарон ва дар баробари ин ќавм фуруд омад чун шери ошуфта. ...
Ва Амир Мањмуд дарсоат бигашт ва биронду дарнињод ва ин
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ќавмро њазимат кард ва мебуд, то ду рўз њазоњиз уфтод дар
лашкаргоњ ва беш кас мар касро наистод ва њар чї дош-танд
ба дасти Амир Мањмуд ва лашкараш омад ва Амири Хуросон
шикаставу беуддат ба Бухоро уфтод.
§ 16. ТАРАЌЌИЁТИ ШАЊРЊОИ
ДАВЛАТИ СОМОНИЁН
Шањрњои Хуросону Мовароуннањр дар асрњои IX–X, чунон ки дар сарчашмањои таърихї навишта шудааст, назар
ба шањрњои Аврупои Ѓарбї аз љињати ободонию тараќќиёт
ќариб сад сол пеш рафта буданд. Шањрњо дар замони Сомониён хеле ободу зебо гашта, боѓњои сермеваю обашон мусаффо доштанд. Шањрњои Самарќанду Марв ва дигарњоро
боѓот, њавзњо, сардобањо, гулзорњо, бозорњо, корвонсаройњо, масљидњо, мадрасањо зинат медоданд. Шањрњои калонтарини давлати Сомониён: Бухоро, Самарќанд, Нишопур,
Марв ва ѓайра буданд, ки оид ба њар кадомаш маълумоти
мухтасар медињем.
Бухоро пойтахти давлати Сомониён њисоб меёфт. Бухоро дар замони њукмронии арабњо мисли дигар шањрњои
Хуросону Мовароуннањр борњо хароб гардида буд. Арабњо
соли 709 Бухороро забт намуда, ќисми њавлињои сокинони
Бухороро зўран кашида гирифтанд ва њатто мардуми зиёди
шањрро ронда, ба љойи онњо ќабилањои арабро шинонданд.
Умуман, дар бисёр шањрњои давлати Сомониён арабњо зўран
маскан гирифтанд, аммо дар ањди Сомониён вазъият таѓйир
ёфт. Ба туфайли робитањои тиљоратї ва аз њар љињат тараќќї
ёфтани давлат њаёт нисбатан орому пойдор гардид. Шањрњо
оњиста-оњиста ободу зебо мегаштанд. Бухоро чун дигар
шањрњои ќадими тољикнишин ба се ќисм људо мешуд: 1. Арк
– куњандиз (ќалъа), љойи зисти шоњ, 2. Шањристон – љойи
зисти табаќањои гуногуни мардуми шањр, 3. Рабаз – мањалли
тиљорату њунармандї. Аксар ваќт шањристони он маркази
иќтисодию сиёсии шањр дониста мешуд, вале баъзан чунин
бартарињоро аз даст медод. Дар шањристон ва гирду атрофи он бозорњою гузаргоњњо, дуконњою корвонсаройњо љой
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мегирифтанд. Бухоро дар асри IX ёздањ дарвоза дошт. Дар
он ќасрњо, биноњои бошукўњи аъёну ашроф, мањаллаи ободу
зебои хушманзараи Љўйи Мўлиён воќеъ гашта буданд. Дар
марказ бозорњо, корвонсаройњо, дукондорон ва пешаварон
љой доштанд.

Маќбараи Сомониён, Бухоро
Бухорои замони Сомониён хеле равнаќ ёфт. Он дорои
кўшкњо, мењмонхонањо, корвонсаройњо, боѓњою сардобањо
ва њавзњо гардид. Исмоили Сомонї ќасри бошукўње бино
намуд ва дигар ашрофу давлатмандон ба ў пайравї карда,
ќасрњо, масљидњо, кўшкњо бино намуданд. Бухоро маркази
дини мубини ислом њисоб меёфт. Бухоро дар байни мамлакатњои Осиёи Пеш яке аз шањрњое буд, ки дар он бори нахуст мактаби олии мусулмонї – мадраса бино ёфтааст.
Самарќанд шањри калонтарини давлати Сомониён дониста мешуд. Барои тараќќиёти шањр мавќеи љуѓрофии он
аз њар љињат мусоидат мекард. Шањр дар чорроњаи тиљоратї
љой гирифта буд. Ќариб њар як њавлии Самарќанд боѓ дошт.
Кўчањои Самарќанд сангфарш буданд. Худи Самарќанд
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ќариб 2 њазор сардоба доштааст. Самарќанд бо оби дарёи
Зарафшон таъмин мешуд ва барои ин аз новањо, корезњо,
њавзњо, сардобањо, чоњњо, ќубурњои сафолї истифода мебурданд.
Заминдорон, тољирон, рўњониён, амалдорони давлатї
дар ќасрњою бўстонсаройњо мезистанд. Заминдорони калон
дуконњо ва корвонсаройњои худро дар бозорњо месохтанд.
Тољирон гарчанде машѓули тиљорат буданд, дар шањрњо ва
дењањо замин доштанд. Дар шањр рўњониёни калон (муфтињо, ќозињо, шайхњо ва дигарон) соњиби обрўйи зиёд буданд.
Самарќанд масљиду хонаќоњ ва маќбара – мазорњои бисёр ва барои пиёдагардон роњи зеризаминї дошт. Дар шањр
биноњои ду-сеошёнаро дидан мумкин будааст. Ин шањр яке
аз марказњои фарњанги тољик њисоб меёфт. Дар асри X шањр
ќариб 200 њазор ањолї дошт.
Марв шањри ободтарини давлати Сомониён њисоб меёфт
(њоло шањри Марии Туркманистон). Шањр дар поёноби дарёи
Мурѓоб, дар сари роњи тиљоратии Ѓарбу Шарќ љой гирифта
буд. Тољирон аз Марв ба Самарќанду Бухоро ва сипас ба
Чин рањсипор мешуданд. Роњи дигари Марв тољиронро ба
сўйи Балх, Њиндустон ва Тибет мебурд. Дар ањди Сомониён
шањр ба самти ѓарб васеъ шуда, дар он бисёр соњањои пешаварї тараќќї карданд. Шањр ва музофоти Марв аз чор
канали аз дарѓоти дарёи Мурѓоб кандашуда бо об таъмин
мегардид. Марв дар асрњои IX–X шањри серањолї њисоб
меёфт. Дар шањр миќдори биноњои боњашамати аз хишти
пухта сохташуда сол аз сол меафзуд, ки дар онњо ашроф ва
давлатмандон мезистаанд. Музофоти Марв шањру дењањои
зиёдеро муттањид менамуд.
Нишопур. Ин шањр њанўз дар замони њукмронии Тоњириён ва Саффориён пойтахти тамоми Хуросон буд. Нишопур дар сари роњи корвонгузар љой гирифта, молњои аз халиљи Форс ва аз шањрњои Кирмон, Рай, Гургон ва Хуросон
оварда дар њамин љо љамъ мешуданд, ки барои пешравии
иќтисодиёти шањр ва равнаќ ёфтани пешаварї ањамияти
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бузург дошт. Нишопур аз нимаи дуюми асри Х сар карда,
љойи нишасти сипоњсолори Хуросон гардид. Дар ќаламрави Сомониён њељ шањре ба андозаи Нишопур муассисањои
фарњангї, аз ќабили мадраса ва мактабњои ибтидої надошт.
Агар дар Самарќанд, Бухоро ва Балх танњо яке аз мактабњои динии ислом (њанафї) пайравони худро дошта бошад,
дар Нишопур бештари мактабњои фиќњї (њанафї, шофеї,
карромї ва шиа) соњиби мадраса ва дигар муассисањои
фарњангї буданд.
Хуљанд. Шањр дар доманаи водии
Фарѓона љой гирифта буд ва масоњаташ 6x8 километрро дар бар мегирифт.
Аз байни шањр канали калон мегузашт
ва он шањриёнро бо об таъмин менамуд. Шањр дар ињотаи боѓоту ангурзор
буда, бо мевањои лазизи шакаринаш
фарќ мекард. Аз шањр роњњои тиљорат
ба Суѓд ва Чоч гузашта, тољиронро
ба Чину Эрону мамлакатњои Аврупо
мебурданд. Устод Садриддин Айнї
дар бораи ин шањр чунин навиштааст: Мењроби Искодар
асрњои IX-X
«Ана, њамин вазъияти табиї дар замонњои ќадим њам Хуљандро яке аз ободтарин ва пурсарваттарини шањрњои Осиёи Марказї гардонда буд. Бинобар ин
аст, ки љуѓрофиядонњову таърихнависони ќадим ин шањрро
«Арўси дунё» ё ин ки «Тирози љањон» номидаанд, ки зинат
ва ороиши љањон гуфтан аст».
Њулбук – шањри ќадима ва пойтахти музофоти Хуталон
дар њудуди дењаи Ќурбоншањиди ноњияи Восеъ љой гирифта
будааст. Шањри ќадима будани Њулбукро бостоншиносон
исбот намудаанд. Шањри Њулбук њам куњандиз, шањристон
ва рабаз доштааст. Дар асрњои IX–X Њулбук бо њунармандони худ – кулолон, шишагарон ва ѓайра шуњрат доштааст.
Кулолгарон барои рўзгор зарфњои њархела: хум, кўза, табаќ
месохтанд. Шишагарон зарфњои гуногуни шишагини наќшдор тайёр мекарданд.
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Дар Њулбук биноњои бошукўњи аз хишти пухта ва хом
сохта кам набуданд. Кўчањои васеъ ва сангфарш доштааст.
Ба воситаи ќубурњои сафолини дар зери замин хобонда биноњо бо об таъмин мешуданд. Бостоншиносон дар Њулбук
ба миќдори зиёд зарфњои биринљї, сафолї ва шишагї, донањои шатранљи аз устухони фил сохта пайдо кардаанд.
Бунљикат пойтахти давлати асримиёнагии Истаравшан
њисоб меёфтааст ва он дар байни Суѓду Хуљанд воќеъ гардида буд. Иќлими он мусоид ва форам буда, шањр ќасрњо,
њавлињо ва боѓоту токзорњои зиёд доштааст. Дар шањр ќариб 20 њазор кас мезистааст. Дар шањр касбњои оњангарї,
рехтагарї, бофандагї, кулолї, ордкашї, меъморию наќшунигори девор, кандакорї, бинокорї ва ѓайра тараќќї карда
будааст. Бостоншиносон бисёр ёдгорињои ќадима, аз љумла биноњо, кўшкњои бисёрошёна, ибодатхонањо ва ѓайраро
пайдо кардаанд.
Балх. Шањри Балх (дар шимоли Афѓонистони имрўза)
хеле ќадима буда, њанўз дар асрњои VI–IV пеш аз милод сохта шудааст. То замони Сомониён бисёр даврањои фољиавиро аз cap гузаронидааст. Яке аз онњо њуљуми арабњо мебошад. Арабњо шањрро ба хок яксон карда буданд. Соли 785 аз
нав бунёд гардида, ба маркази тиљорату фарњанг табдил ёфтааст. Дар барќарор намудани ин шањри бостонї хидмати
хонадони Бармакиён баѓоят бузург аст. Дар ањди Сомониён
шањри Балх (номи музофот њам Балх аст) ба яке аз шањрњои
пешрафтаю обод табдил ёфтааст. Мувофиќи сарчашмањои
таърихї музофоти Балх 47 шањр доштааст. Шумораи сокинони Балх ќариб ба Бухоро баробар будааст. Соли 742 дар
маркази шањр масљиди калонтарин бино ёфтааст. Ба воситаи шањри Балх роњњои савдо ба Њиндустон, Бадахшон ва аз
он љо ба Тибет вуљуд доштаанд. Тољирон аз Балх гузашта,
молњояшонро ба Бомиён (шањри ќадима дар шимолу ѓарбтари Кобул), Ѓазнин ва ѓайра мебурдаанд.
Њирот. Ин шањр дар шимоли Афѓонистони имрўза љой
гирифтааст. Номи шањру вилоят як аст. Њирот шањри ќадима буда, гўё дар замони Искандари Маќдунї (охирњои асри
IV пеш аз милод) бунёд шудааст ва бо номи Искандарияи
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Ориёї машњур будааст. Номи Њиротро дар давраи њукмронии Сосониён (асрњои III–VII милод) ба худ гирифтааст
Њирот дар замони њукмронии Тоњириён ва Сомониён
шањри обод њисоб меёфт. Шањрро дарёи Њарирўд бо об таъмин мекард. Дар давраи Сомониён шањр чор дарвоза дошт.
Сайёњон ва тољирон аз Њирот баромада, ба шањрњои Балх,
Систон, Нишопур роњ мепаймудаанд. Шањр бисёр корвонсаройњо, бозорњо, мењмонхонањо, масљидњо доштааст.
Њокими шањр берун аз он, дар мањаллаи Њуснобод мезистааст. Дар шањр ба љуз масљидњои мусулмонї боз оташкадаи зардуштиён ва калисои масењї амал мекарданд.
Савол ва супориш
1. Кадом шањрњои Осиёи Марказї назар ба шањрњои Аврупои Ѓарбї серањолитар буданд?
2. Доир ба шањри Бухоро чї медонед?
3. Дар бораи Самарќанди асри IX–X њикоя кунед. Шањрњои
калонтарини давраи Сомониёнро ба хотир биёред.
4. Ањволи њунармандони шањр чї хел буд ва онњо чї истењсол мекарданд?
5. Имрўз шањрњои Марв, Нишопур, Балх ва Њирот дар кадом давлатњо воќеъ гаштаанд?
6. Дар бораи шањрњои Њулбук ва Бунљикат чї медонед?
Аз «Ањсану-ут-таќосим фї маърифати-л аќолим»-и
Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Ањмади Маќдисї
Шањри Балх дар ахлоќи накуи мардумаш, хушрафторї ва
љиддият дар баровардани ниёзњо, фидокорї њангоме ки мебояд, ... арзонї, фаровонии сабзињо, бисёри нањрњои пўшида аз
дарахтон ... њаммонанди Димишќ мебошад дар Шом.
Хуттал заминест бузург бо шањрњои бисёр. Бархе онро аз
Балх шумурдаанд, ки нодуруст аст, зеро ки дар пушти Љайњун аст. Пас нисбати он ба Њайтал дурусттар аст... Хуттал аз Чаѓониён муњимтар ва густурдатар ва дорои шањрњои
бештар ва пурбаракаттар аст ва дар марзњои сарзамини
Синд аст.
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Бунљикат ќасаба (пойтахт)-и Усрушана, шањре бузург,
њосилхез, пуроб, пурљамъият аст ва пиромунашро боѓњо фаро
гирифта. Хонањо хушсохт њаммонанди Чоч аст, вале инон далертар мебошанд ва ошуфтагї камтар доранд. Шањраке бо
ду дарвоза дорад: дарвозаи Шањр ва дарвозаи Боло. Масљиди
љомеъ дар шањрак аст ва куњандиз беруни он аст. Дар атрофи
шањр низ чор кўча аст: дарвозаи Зомин, дарвозаи Марсманда,
дарвозаи Нављакат, дарвозаи Куњлбоз. Ѓайр аз нањри бузург,
ки ба шањр меояд, шаш нањри дигар низ аз шањр мегузарад ва
бисёр зебову дилкушост.
Тўдаи мардуми ин минтаќа (Суѓд) бо фиќњ ва адабиёт
сарукор доранд. Довталаби марзбонї бисёр, нодон андак аст.
Он љо пойгоњи шоњони мусулмон ва маркази донишмандони
пайгир аст. Љуз донишманд ва тафсирдон андарзгўйї накунад...
Лањљањои гуногун доранд ва забони нишопуриён расотару гиротар аст, вале оѓози вожањоро касра медињанд. Забони
мардуми Балх ширинтари забонњост, љуз ин ки вожањои зишт
низ ба кор мебаранд. ... дар забони бухориён такрор њаст... Суѓдиёнро низ забоне људост, ки наздик ба забони рустоиёни Бухоро мебошад ва чанд гуна аст, ки њамагї онњоро мефањманд.
Камтар шањре ёфт мешавад, ки рустояш забони људогона надошта бошад.
§ 17. РУШДИ АДАБИЁТ ВА МУСИЌЇ
Нашъунамо ва расман эътироф шудани адабиёти форсу тољик. Асрњои IX–X барои пешрафти адабиёти китобии
тољик, ки аз эљодиёти дањонакии халќ бањра мегирифт, шароити хеле мусоид муњайё кард. Давлати Сомониён давраи
тавлиди адабиёти форсу тољик не, балки давраи нашъунамои он њисоб меёбад. То замони Сомониён њам ба забони
форсии тољикї адабиёти бадеї вуљуд дошт ва шоирону олимон дар асрњои IX–X ба забони форсии тољикї асарњо офарида буданд. Абўабдуллоњи Рўдакї, Абулќосими Фирдавсї,
Абулњасани Балхї, Абўалї ибни Сино, Абулњусайни Бухо96

рої, Аббоси Самарќандї ва дањњо дигарон аз љумлаи онњоянд. Он даврае буд, ки ба љуз адабиёти ба забони форсии
тољикї эљодшуда, боз бисёр шоирону олимони Мовароуннањр, хусусан онњое, ки ба дарбор наздик буданд, ба забони
арабї низ асарњо таълиф менамуданд.
Сомониён дар таърих њамчун пушту паноњи олимону шоирон ва ањли илму адаб, фарњанг ва санъати нафис
шуњрат пайдо кардаанд. Дар ин љабња сањми вазирони ботадбир Абулфазли Балъамї ва Абўабдуллоњи Љайњонї хеле
бузург аст. Сомониён бо ин мехостанд истиќлоли миллии
худро намоиш дињанд ва ѓурури арабњои њавобаландро паст
кунанд, то онњо дарк намоянд, ки тамаддуни мардуми форсу
тољик аз онњо њељ камї надорад.
Абўабдуллоњ Рўдакї. Сомониён барои шуњрати худро
афзун гардондан шоирону олимонро ба дарбор даъват менамуданд. Яке аз чунин шоирони мумтоз ва сарояндаву навозандаи номї Абўабдуллоњ Рўдакї буд, ки соли 858 дар
дењаи Панљрўди ноњияи Панљекати имрўза таваллуд ёфтааст. Вай сардафтари адабиёти классикии форсу тољик мебошад. Баъди шуњратманд гаштанаш аз тарафи амири Сомониён Насри II ба дарбор даъват карда мешавад. Ќариб
тамоми умраш дар Бухоро мегузарад. Абулфазли Балъамї
яке аз дўстон ва такягоњи Рўдакї буд. Вай дар њаќќи Рўдакї
чунин гуфтааст: «На дар Араб на дар Аљам шоире, ки ба ў
баробар шуда тавонад, нест».
Аз эљодиёти ѓанї ва гуногуни ў танњо беш аз як њазор
байт то давраи мо расидааст, ки онњо аз мањорату санъати
баланди шоирии вай шањодат медињанд.
Шоир мардумро ба накукорї, андухтани дониш, аз сахтињои зиндагї дилхунук нашудан даъват мекунад:
Њар кї н-омухт аз гузашти рўзгор,
Низ н-омўзад зи њељ омўзгор.
Шоир донишомўзиро яке аз сарватњои бузургтарини инсонї медонад ва онро ин тавр тараннум намудааст:
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То љањон буд аз сари одам фароз,
Кас набуд аз рози дониш бениёз...
Дониш андар дил чароѓи равшан аст,
В-аз њама бад бар тани ту љавшан аст.
Бисёр шоирони номии замони Рўдакї ва баъдина ўро
«Устоди шоирони љањон», «Соњибќирони шоирї» ном бурда, бо эњтироми зиёд ёдовар мешаванд. Осори Рўдакї барои
бисёр шоирони забардасти классик чун мактаб хидмат кардааст.
Донишмандони машњури Аврупо Рўдакиро ба шоири
тавоною маъруфи Юнони бостон Њомер баробар кардаанд.
Ќарнњо мегузаранд, вале шуњрати шоири безавол дар дили
хонандагони бешумор беш аз пеш маъво мегирад.
Соли 1958 дар cap то сари Тољикистон
1100-солагии зодрўзи шоир љашн гирифта
шуд ва дар он намояндагони собиќ љумњурињои Шўравї ва бисёр намояндагони
мамлакатњои хориљї иштирок доштанд.
Барои хотираи шоирро абадї гардондан
дар дењаи Панљрўд њайкали шоир гузошта
шуд. Дар ноњияи Панљекат осорхонаи
љумњуриявии таъриху кишваршиносї ба
номи шоир ба кор cap кард. Майдони на- Абўабдуллоњ
зди Донишгоњи аграрии љумњуриамонро
Рўдакї
њайкали Абўабдуллоњ Рўдакї зинат медињад. Њоло Пажўњишгоњи забон ва адабиёти Академияи
улуми Тољикистон, Донишгоњи педагогии Кўлоб, дањњо
мактабњо ба худ номи Абўабдуллоњ Рўдакиро гирифтаанд.
Дар замони Истиќлолияти давлатї бо фармони Президенти Тољикистон соли 2008 1150-солагии Рўдакї бо тантанаи бемисл љашн гирифта шуд. Аз гўшаву канори олам
донишмандон ба Тољикистон омада, дар кори симпозиуми
байналмилалї иштирок карданд. Оромгоњи шоир дар дењаи
Панљрўд аз нав бозсозї гардид. Њар сол моњи сентябр дар
Тољикистон њамчун «Рўзи Рўдакї» љашн гирифта мешавад.
Њукумати Љумњурии Тољикистон барои асарњои арзандаи
бадеї Љоизаи давлатии ба номи Рўдакї таъсис намудааст.
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Дар асри X бисёр шоирони барљаста, ба монанди
Абулњасан Шањиди Балхї, Абўмансур Даќиќї ва дигарон
њаёт ба cap бурдаанд.
Соли таваллуди Абўмансури Даќиќї номаълум, вафоташ тахминан соли 977 аст. Тазкиранависон љойи таваллуди
ўро тахминан шањри Тўс (дар Хуросон) ё Самарќанд ва ё
Бухоро гуфтаанд. Эљодиёти шоир аз дарбори њокими Чаѓониён, ки яке аз вилоятњои ободи давлати Сомониён буд, cap
шудааст. Сипас ў ба дарбори Сомониён даъват шуда, бо
супориши амир Нўњи II Сомонї ба офаридани «Шоњнома»
шурўъ мекунад, аммо онро ба поён расонда наметавонад,
зеро аз тарафи ѓуломаш кушта мешавад.
Баъд аз ў Абулќосими Фирдавсї «Шоњнома»-ро ба
риштаи назм кашида, њазор байти навиштаи Даќиќиро низ
ба он њамроњ мекунад. Ба ќалами Даќиќї боз ќасида, ѓазал
ва байтњои пароканда тааллуќ доранд. Бисёр шоирони забардасти форсу тољик, амсоли Фаррухї, Сўзанї, Адиб Собири Тирмизї ва дигарон ўро бо эњтиром ёд кардаанд.
Мувофиќи ќарори ЮНЕСКО (Созмони Милали Муттањид оид ба масъалањои маориф, илм ва фарњанг) соли 1978
1000-солагии Абўмансур Даќиќї љашн гирифта шуд.
Абулќосими Фирдавсї. Шоири бузурги мумтози он даврон, классики адабиёти форсу тољик Абулќосими Фирдавсї
миёни солњои 934–941 дар дењаи Божи наздикии Тўси Хуросон ба дунё омадааст. Ў соњиби маълумоти хубе мешавад
ва љуз забони модариаш форсии тољикї боз забони арабиро
азхуд мекунад. Љавонии шоир дар замони ривољу равнаќи
давлати Сомониён ва ташаккули халќи тољик гузаштааст.
Фирдавсї аз айёми љавонї дар орзуи гирд овардани ќиссаву ривоятњои ќадимаи ниёгони худ буд. Ў барои амалї гардондани нияташ ба маркази давлати Сомониён – Бухоро ва
дигар шањру музофот сафар карда, доир ба таърихи гузаштаи халќњои эронинажод маълумоти зиёде ба даст меоварад ва дар синни 35-солагї ба таълифи «Шоњнома» шурўъ
мекунад. Шоир дар ин асар ѓалабаи некиро бар бадї нишон
дода, ќањрамонию ватандўстии халќи мазлуми мењнатиро
тасвир намудааст. Ў мардуми эронинажодро ба мубори99

заи зидди аљнабиён даъват мекунад. Фирдавсї баъди ранљи
тўлонї асари оламшумули «Шоњнома» - ро соли 994 ба поён
мерасонад, вале дар ин ваќт давлати Сомониён баѓоят заиф
шуда, рў ба инќироз нињода буд.
Ба љойи Сомониён хонадони нав – Ѓазнавиёни турктабор бо сардории Султон Мањмуд ба сари њокимият омаданд.
Шоир «Шоњнома»-ро ба Султон Мањмуд таќдим кард, вале
Султон Мањмуду дарбориёнаш ба ќадри ин асари безавол
нарасиданд ва ба шоир рўйи хўш надоданд. Ба замми ин,
шоирро таъќиб намуда, бо амри Султон Мањмуд хостанд
ўро ба зери пои фил андозанд. Фирдавсии бузург аз ин нияти бадкирдоронаш огоњ гашта, ба Њирот паноњ бурд. Ў дар
айёми пирї ба зодгоњаш – шањри Тўс баргашта, солњои охири умрашро дар нодорию мањрумият гузаронд ва соли 1020
(мувофиќи баъзе маълумотњо соли 1025) вафот кард. Рўњониёни мутаассиб Фирдавсиро кофир хонда, нагузоштанд, ки
дар ќабристони мусулмонон дафн кунанд. Љасади шоир дар
боѓи худаш ба хок супурда шуд.
Солњо ва ќарнњо гузаштанд, номи Фирдавсї љовид монд.
Суханњои хитобан ба Мањмуди Ѓазнавї гуфтаи ў њаќ баромаданд:
Биноњои обод гардад хароб,
Зи борону аз тобиши Офтоб.
Пай афкандам аз назм кохе баланд,
Ки аз боду борон наёбад газанд.
Бад-ин нома гар умрњо бигзарад,
Бихонад њар он кас, ки дорад хирад.
Намирам аз ин пас ки ман зиндаам,
Ки тухми суханро парокандаам.
Шоири инсонпарвару ватандўст дар таърихи адабиёти
форсу тољик яке аз бузургтарин шоирон ба шумор меравад. Асари љовидонии ў «Шоњнома» дар хазинаи фарњанги љањонї абадї љо гирифтааст. «Шоњнома» ба чандин забонњои дунё тарљума ва нашр шудааст. Дар љумњуриамон
достонњои алоњидаи он борњо чоп шудаанд.
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Дар Тољикистон нашри пурраи «Шоњнома» дар 9 љилд
бо њуруфи кириллї якчанд маротиба чоп гашта, дастраси
хонандагон гардидааст. Эљодиёти шоирро дар мактабњои
миёнаву олии љумњуриамон меомўзанд.
Дар ањди Сомониён боз бисёр шоирони соњибдевон, ба
монанди Абулњасан Шањиди Балхї, Абўшакури Балхї, Робиаи Балхї ва дигарон низ зиндагї ва эљод кардаанд.
Порањо аз романи «Фирдавсї»-и Сотим Улуѓзода
Њамон рўз баъд аз пешин Фирдавсї «Шоњнома»-и рўмолпеч дар баѓал бо њамроњи Маншурї (яке аз шоирони
њамон давра) ба сарои маликушшуаро равон шуд... Унсурї
дар сањни сарой мењмонро истиќбол ва оѓўш кушода бо вай
вохўрдї кард...
Араби мўйсафед, дандонњояш ягон-ягон, аз афзалияти
забони арабї сухан меронд.
– Шумо, ки арабиро мисли як олим ё шоири араб медонед, чаро ашъори арабї намегўед? – пурсид ў аз Фирдавсї.
– Њољат набуд, – гуфт Фирдавсї, – мехостам ашъори
маро њаммењанони (њамватанон) ман, ки њама ѓайр аз иддаи
олимону фозилон арабї намедонанд, бихонанд ва бифањманд.
– Охир, ѓайр аз њамин олимону фозилони аљамї дигар
њаммењанони шумо њама бесавод ва љоњиланд, магар шумо
барои бесаводон ва љоњилон шеър мегўед?
– Њаммењанони ман агарчи бесавод бошанд њам, љоњил
нестанд, дар олами худ доноянд. Арабони бесавод ашъори
арабиро њар ќадар мефањмида бошанд, њаммењанони ман
сухани шоирони њамзабонашонро њамон ќадар ва балки
хубтар мефањманд.
...Унсурї аз шуњрати Фирдавсї асло шод набуд. Њасад
дили дигар шоирони дарборро мехарошид. Акнун Фирдавсиро ќабул ва ба «Шоњнома»-и ў таваљљуњ кардани султон
њам ба гўши онњо расид...
– Силаи (мукофот) «Шоњнома»-ро чї ќадар бидињем?
– Панљоњ, њазор, – гуфт шоњ.
– Динор? – њаросида пурсид Майвандї (вазири дарбор).
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– Дирам, – гуфт шоњ.
– Султонам, ин бисёр аст. Мабод, ки пиршоири бенаво
якбора ин ќадар миќдор пул ба даст оварда шодмарг шавад.
– Њарчанд, ки «Шоњнома»-и ў ба дилхоњи мо дарнаёмада
ва худаш ба мо дуруштињо кард, вале пир аст ва бисёр ранљ
кашида, ба умед омадааст, розиаш бикун, – султон инро
гуфта, ба даре, ки ба сўи њарамсарояш буд, даромада рафт.
Шоњ дар замираш аз кардаи худ дар њаќќи Фирдавсї
эњсоси пушаймонї мекард. Ба худ љазм кард, ки ба Ѓазнин
расида, чораи аз дили шоир баровардани озори гузаштаро
хоњад љуст ва бад-ин равиш забони маломатгаронро њам
баста, худро дар чашми халќ сафед хоњад кард...
***
Мусиќї. Мусиќии мардуми тољик таърихи ѓанї ва ќадим
дорад. Њанўз дар давраи њукмронии Сосониён (224–651) дар
дарбори онњо мутрибону сарояндагони зиёди форсу тољик
бо сарварии Борбад љамъ омада буданд. Дар асрњои IX–X
њунари мусиќї мисли дигар љабњањо хеле пеш рафта буд. Чунон ки дар боло зикр шуд, Абўабдуллоњ Рўдакї навозанда
ва сарояндаи бузург буд. Вай дар овони љавониаш навохтани барбат (уд)-ро аз устоди номии њамон давра мусиќишинос Абулаббоси Бахтиёр омўхт ва ба љуз ин боз созњои
мусиќии уд, руд (созњои тордори мусиќї) ва чангро хеле бо
мањорат менавохт.
Дар њамин асрњо бисёр шоирон њунари сарояндагї ва
навозандагиро доштанд. Шоир ва мусиќишинос Абўњафси
Суѓдї, шоир ва бастакор Абўсалик, шоир Абўтолиби Хуросонї, Исои Барбатї, устоди Рўдакї – Абулаббоси Бахтиёр, инчунин, шоирон Шањиди Балхї, Абўмансур Даќиќї ва
Абулќосими Фирдавсї на танњо њамчун шоирони машњур,
балки њамчун мутриб писанди мардум гардида буданд.
Дар асрњои IX–X доир ба мусиќии тољик олимони закї
Абўалї ибни Сино ва Абўнасри Форобї асарњо таълиф
намудаанд. Худи Абўалї ибни Сино чор асари мусиќї ва
созњои онро офаридааст. Сарчашмањои таърихї гувоњї медињанд, ки вай њангоми муолиљаи беморињои асаб мусиќиро
истифода мебурдааст.
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Форобї дар ќатори асарњои мусиќї боз созњои мусиќї
низ месохтааст. Баъзе оњангњои офаридаи ў то њол дар Эрон
ва дигар мамлакатњо машњуранд. Эљодиёти ин мусиќишиноси машњур диќќати бисёр мутафаккиронро ба худ љалб
намудааст. Шоири классик ва мусиќишиноси забардаст
Абдурањмони Љомї (1414–1492) ба фаъолияти мусиќии Форобї бањои баланд додааст. Бисёр олимони мамлакатњои
љањон хидмати бузурги Форобиро дар риштаи мусиќї ќайд
кардаанд.
Дар он асрњо илми мусиќї ва истифодаи он хеле инкишоф ёфт. Мусиќї тамоми љабњањои њаёти мардумро фаро
гирифта буд. Њофизону мутрибон дар тўйњо, љашнњо њунарнамої мекарданд.
Чунон ки сарчашмањои таърихї гувоњї медињанд, дар
байни мардуми эронинажод аз замонњои ќадим боз сурудњои мотамї пањн гашта буданд. Дар ањди Сомониён созњои
мусиќии зеринро истифода мебурданд: танбўр, рубоб, чанг,
барбат (асбоби ќадимии удмонанди мусиќї, ки њашт тор дорад), най, сурнай, шайпур (карнайча), карнай, дойира, табл
ва ѓайра.
Њофизони имрўзаи мо оњангњои Ушшоќ, Ироќ, Рост ва
ѓайраро месароянд, ки онњо дар асрњои IX–X хонда мешуданд ва минбаъд ба «Шашмаќом» (силсилаи суруду оњангњои классикии мардуми тољик) дохил шудаанд.
Дину мазњаб. Раванди пањншавии дини ислом дар байни мардуми Хуросону Мовароуннањр дар асри Х ба анљом
расид.Тавре медонем, арабњо барои мусулмоншавии ањолї
аз роњњои гуногун (зўрї, љорї кардани њар навъ андозу
маљбуриятњо) истифода бурданд, вале ин натиљае надод,
зеро ахлоќу равиши зиндагии арабњои аз биёбон омада писанди мардуми шањрии тољик нагардид. Аммо бо гузашти
ду аср, баъзе хонаводањои обрўманди тољик (чун Бармакиён, Тоњириён, Сомониён) ба дини ислом гаравида, ба мардум дар бораи осонии ислом ва фазилатњои он сухан гуфтанд. Дар њамин давра таълимоти яке аз симоњои барљастаи
олами ислом, фарзанди халќи тољик Нуъмон ибни Собит
Абўњанифа дар њудуди Ироќ, Эрон ва Хуросону Мовароуннањр пањн мегардад.
103

Мазњаби Абўњанифа дар баробари Ќуръон ва суннати
пайѓамбар урфу одати мардуми мањаллиро низ эњтиром
карда, онро низ њамчун яке аз далелњои фиќњї мепазирад.
Њамин тавр тољикон мувофиќи мазњаби Абўњанифа ба дини
ислом гаравида, онро миёни туркон ва дигар халќњои њамсоя
пањн карданд. Шањрњои Балх ва Бухоро бузургтарин маркази маънавии чањони ислом гардиданд.
Сомониён бо такя бар ин мазњаб ба дину
мазњабњои дигар низ эњтиром гузошта,
љомеаи солим ва тањаммулгарои намунаро ба вуљуд оварданд. Яњудињо, масењиён
ва зардуштиён низ дар ќаламрави Сомониён озодона фаъолият мекарданд. Бояд
гуфт, ки муњити динии Мовароуннањр
нисбат ба Хуросон бењтару осудатар
буд, зеро аксари ањолии Мовароуннањр
пайрави як мазњаб Абўњанифа буданд,
дар њоле ки дар шањрњои Хуросон (Марв
Сутуни дењаи ва Нишопур) пайравони дигар мазњаОббурдон, асри X бњо низ зиндагї мекарданд ва миёни ин
фирќањо гоње љангу низоъ сар мезад. Дар
нимаи дуюми асри Х ин гуна бањсњо хеле зиёд гардиданд.
Дар шањрњои Хуросон пайравони шофеї, моликї ва шиа
низ вуљуд доштанд. Баъзе равияњое чун њанбалї, довудї ва
карромї низ дар Хуросон дида мешуданд, ки дар асрњои
минбаъда аз байн рафтанд.
Савол ва супориш
1. Кадом шоирони пеш аз давраи Сомониёнро медонед?
2. Дар бораи фаъолияти Абўабдуллоњ Рўдакї наќл кунед.
Ба ѓайр аз шеърњои дар ин китоб оварда боз кадом шеърњои ўро аз ёд медонед?
3. Вазири хирадманд Абулфазли Балъамї дар њаќќи Рўдакї
чї гуфтааст?
4. Доир ба эљодиёти Абулќосими Фирдавсї њикоя кунед.
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5. Абулќосими Фирдавсї барои офаридани «Шоњнома»
чанд сол ранљ кашид ва Султон Мањмуди Ѓазнавї шоирро
чї тавр ќадрдонї кард?
6. Дар замони Сомониён њунари мусиќї чї хел рушд ёфта
буд?
7. Кадом навозандаи номї муаллими Абўабдуллоњ Рўдакї
буд?
8. Мусиќишиносони забардасти ин даврро номбар кунед.
Пора аз китоби «Чањор маќола»
Чунин овардаанд, ки воситаи иќди Оли Сомон буд ва ављу
давлати он хонадон айёми маликии ў буд ва асбоби таманнўъ
ва илали тараффўъ (ѓурур) дар ѓояти сохтагї буд, хазоин
(хазина) оростаю лашкар љаррор (бисёр) ва бандагон фармонбардор, зимистон ба дорулмулки Бухоро маќом кардї ва
тобистон ба Самарќанд рафтї ё ба шањре аз шањрњои Хуросон... Чун бањор даромад, аспон ба Бодѓис фиристоданд ва
лашкаргоњ ба Молин ба миёни ду љўй бурданд ва чун тобистон даромад, мевањо даррасид, амир Наср ибни Ањмад гуфт:
«Тобистон куљо равем, ки аз ин хуштар маќомгоњ набошад?
Мењргон биравем. Ва чун мењргон даромад, гуфт: «Мењргони Њарї (Њирот) бихўрем ва биравем». Ва њамчунин фасл ба
фасл њамеандохт, то чањор сол бар ин баромад, зеро ки самими давлати Сомониён буд ва љањон ободу мулк бехасм ва
лашкар фармонбардор ва рўзгор мусоиду бахт мувофиќ. Бо ин
њама малул гаштанд ва орзуи хонумон бархост.
Подшоњро сокин диданд, њавои Њарї дар сари ў ва ишќи
Њарї дар дили ў. Дар аснои сухан Њариро ба бињишти адн
(боѓњои бињишт, љаннат) монанд кардї, балки бар бињишт
тарљењ (бартарї) нињодї ва аз бањори Чин зиёдат овардї.
Донистанд, ки сари он дорад, ки ин тобистон низ он љо бошад, пас сарони лашкар ва мењтарони мулк ба наздики устод
Абўабдуллоњ ар-Рўдакї рафтанд ва аз нудамои подшоњ њељ
кас муњташамтару маќбулулќавлтар аз ў набуд, гуфтанд:
Панљ њазор динор туро хидмат кунем, агар санъате бикунї,
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ки подшоњ аз ин хок њаракат кунад, ки дилњои мо орзуи фарзанд њамебарад ва љони мо аз иштиёќи Бухоро њамебарояд.
Рўдакї ќабул кард, набзи амир бигирифта буд ва мизољи ў
бишнохта. Донист, ки ба наср бо ў дарнагирад, рўй ба назм
овард ва ќасидае бигуфт. Ва ба ваќте ки амир сабўњ карда
буд, даромад ва ба љойи хеш бинишаст ва чун мутрибон фурў
доштанд, ў чанг баргирифт ва дар пардаи «Ушшоќ» ин ќасида
оѓоз кард:
Бўйи љўйи Мўлиён ояд њаме,
Ёди ёри мењрубон ояд њаме.
Пас фурўтар шуд ва гуфт:
Реги Омую дурушти роњи ў,
Зери поям парниён ояд њаме.
Оби Љайњун аз нишоти рўйи дўст
Хинги моро то миён ояд њаме.
Эй Бухоро, шод бошу дер зї,
Мир наздат шодмон ояд њаме.
Мир моњ асту Бухоро осмон,
Моњ сўйи осмон ояд њаме.
Мир сарв асту Бухоро бўстон,
Сарв сўйи бўстон ояд њаме.
Чун Рўдакї бад-ин байт расид, амир чунон мунфаъил
(хиљолатманд) гашт, ки аз тахт фуруд омад ва бе мўза
пой дар рикоби хинг (асп)-и навбатї овард ва рўй ба Бухоро
нињод, чунон ки ронину (шалвор) мўза то ду фарсанг дар паи
амир буданд ба Барута ва он љо дар пой кард. Ва инон то Бухоро њељ пой бознагирифт. Ва Рўдакї он панљ њазор динор музоъаф (дучанд) аз лашкар биситод... Љадди ман Абўраљо њикоят кард, ки чун дар ин навбат Рўдакї ба Самарќанд расид,
чањорсад шутур зери буна (асбобу анљом)-и ў буд.
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Аз китоби «Ањсан-ут-таќосим фї маърифати-л аќолим»-и Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Ањмади Маќдисї
(Дар Хуросону Мовароуннањр)
Мардум мазњабњои гуногун доранд, вале бештари мардум
њанафї њастанд... Карромиён зоњид ва перњезгор ва пайрави
Абўњанифаанд ва њар кас ки пайрави Абўњанифа бошад, аз бидъат ба дур аст, ба шарти он ки дар он тунд нараванд...
Хутбаи одина (љумъа) дар ин сарзаминњо њамагї ба номи
Сомониён аст ва њама хирољгузори эшонанд... Љойгоњи фармондењи лашкар Нишопур аст. Дар фарњанги хонадони Сомонї чунон аст, ки донишмандонро дар баробари шоњ маљбур
ба заминбўсї намекунанд. Дар шабњои одина дар моњи рамазон маљлисе мунозара месозанд. Шоњ ин љаласањоро бо пурсише мекушояд, сипас дигарон ба сухан меоянд. Гароиши эшон
ба мазњаби Абўњанифа аст.
Рўзе ман дар маљлиси Ќозї Мухтор будам ва ў аз бузургтарин ва хирадмантарин ва диндортарин пешво буд, ки ман
дида будам. Пас сухан ба ихтилофи уммат ва таассуби њар
фирќа кашид. Ў бо ишорат ба сўйи Каъба гуфт: «Њар кас ба
ин ќибла намоз гузорад, бародари динии мусулмонон аст».
§ 18. РУШДИ ИЛМУ ФАН
Комёбињои илму фан дар давраи Сомониён аз дастовардњои адабиёти нафиса камтар набуд. Фарќ танњо дар
он буд, ки асарњои илмї мисли пештара аксаран ба забони арабї таълиф мешуданд. Ин албатта, бесабаб набуд.
Забони арабї дар байни мамлакатњои Шарќи исломї дар
зарфи чандин асрњо наќши забони илмии байналмилалиро
иљро мекард. Аз дигар тараф, бо забони мањаллї навиштани асарњои илмї боиси мањдудшавии доираи интишори осори муаллиф мегардид. Илова бар ин, забони арабї барои
ифодаи муњимтарин мафњумњои илмї истилоњоти мувофиќ
дошт.
Дар асрњои IX–X илмњои риёзиёт, нуљум, химия, ботаника, тиб, љуѓрофия, таърих, фалсафа, маъданишиносї ва ѓайра рушд ёфтанд. Олимони ин давра дар њар як соњаи илму
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фан нињоят зиёданд. Бинобар ин мо, фаќат доир ба машњуртарин олимони ин давра маълумот медињем.
Муњаммад ибни Мўсо Ал-Хоразмї (780–850) яке аз бузургтарин олимон буд. Вай аз љавонї барои аз худ намудани
илмњои замонаш талош карда, барои пурратар аз худ намудани дониш ба Њиндустон ва баъдтар ба Баѓдод меравад.
Дар ин шањр ба Академияи улуми «Байтулњикмат» («Кохи
хирад») дохил шуда, тањќиќи илмиро давом медињад. Дар
ин Академия бисёр олимони замон ба корњои илмї машѓул
буданд. Ал-Хоразмї дар саросари хилофат асосгузори илмї
риёзї дониста мешавад. Доир ба илмњои арифметика, алгебра, ситорашиносї, љуѓрофия, таърих, мусиќї асарњо иншо
намудааст. Ал-Хоразмї асосгузори илми алљабр (Алгебра)
мебошад.
Мутафаккири дигари барљаста Абўнасри Форобї (870–
950) буд, ки дар дењаи Фороби ќадим, ки баъдтар номи
Утрорро гирифт, дар хонаводаи сарњанг таваллуд ёфтааст.
Форобї мактаби ибтидоиро дар зодгоњаш бо забони суѓдї
ва форсии дарї хатм намуда, баъдтар ба Самарќанду Бухоро рафта, тањсилро идома дод. Сипас ба як ќатор шањрњои
Эрон сафар карда, баъдтар ба Димишќ рафта, илм омўхтааст.
Форобї забонњои арабї, юнонї ва лотиниро азбар карда, асарњо таълиф намудааст. Фалсафаи Юнони Ќадимро аз
худ намуда, онро дар байни мардуми Шарќи Наздик пањн
кардааст. Њангоми дар Баѓдод зистанаш боре ба Осиёи
Марказї омада, бо хоњиши амири Сомонї асари «Таълими
сонї»-ро навиштааст. Форобї дар љабњаи риёзиёт, фалсафа,
мантиќ, илми ахлоќ, физика, табиатшиносї соњиби шуњрат
шуда буд. Доир ба ин илмњо асарњо эљод намудааст. Вай боз
мутрибу бастакор, шоир, забоншинос, устои созњои мусиќї
ва назариётчии он буд. Доир ба ин илмњо рисолањо таълиф
намудааст. Форобї соли 950 дар Димишќ вафот кардааст.
Энсиклопедисти дигари сарзамини Осиёи Марказї,
ки дар Шарќ ва Ѓарб машњур гардидааст, зодаи Хоразм
Абўрайњони Берунї (973–1051) мебошад. Фаъолияти ин энсиклопедист дар замони Сомониён оѓоз ёфтааст.
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Дар Хоразми асрњои X–XI олимони машњури њамон
давра гирд омада буданд ва дар байни онњо Абўрайњони
Берунї фарќ мекард. Дар солњои њукмронии Маъмуни II
(1009–1017) дар пойтахти Хоразм–шањри Урганљ «Академияи Маъмун» кушода шуд, ки олимони соњањои гуногунро
муттањид менамуд. Дар ин академия Абўалї ибни Сино ва
Абўрайњони Берунї маќоми хосса доштанд. Аммо воќеањои
сиёсї ва тохтутози Ѓазнавиён рўзгорро талх мегардонад ва
Абўрайњони Берунї маљбуран Хоразмро тарк мекунад.
Соли 1017 ўро зўран ба назди Султон Мањмуд ба Ѓазнин
бурданд. Новобаста ба њамаи ин нокомињо ў асари машњураш «Осор-ул-боќия»-ро офарид. Вай дар юришњои Султон
Мањмуд ба Њиндустон ўро њамроњї карда, бо тамаддуни
бостонии мардуми он шинос шуд, забони санскрит (забони ќадими њиндї)-ро омўхт ва аз он забон ба забони арабї
асарњои оид ба риёзиёт, нуљум ва фалсафаи њиндиро тарљума кард.
Мувофиќи ривоятњо Абўрайњони Берунї тамоми њаёти
худро барои омўхтани илм сарф кардааст. Танњо дар љашнњои Наврўз (иди соли нав – 21 март) ва Мењргон (иди њосилѓундорї – 21 сентябр) ба кори илмї машѓул намешудааст. Берунї тахминан 150 асар эљод кардааст, ки то замони
мо њамагї 40-тоаш расидаанд. Вай, пеш аз њама, мунаљљим
буд ва яке аз осораш «Ќонуни Масъудї» (иборат аз 11 китоб) ба ин соња бахшида шудааст. Абўрайњони Берунї риёзишиноси машњур буд. Бисёр асарњояш ба геология, физика,
химия, биология, таърих, мардумшиносї ва фалсафа бахшида шудаанд. Асарњои ў оид ба таъриху љашнњои суѓдиён,
хоразмиёни ќадим, юнониён, яњудиён, дигар халќњои Осиёи
Марказї сарчашмањои бењтарин њисоб меёбанд.
Абўалї ибни Сино, Абўнасри Форобї ва Абўрайњони
Берунї бо шоњасарњояшон на танњо дар байни мардуми худ,
яъне халќњои форсизабон, балки дар байни халќњои Шарќи
мусулмон ва дигар халќњои љањон машњур гардидаанд. Фаъолияти илмии онњо дар замони Сомониён оѓоз ёфта, минбаъд
ба дараљаи баланд расидааст. Ба љуз онњо боз бисёр олимон
дар соњањои илмњои гуногун сањм гузоштаанд.
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Рушди илми тиб. Дар замони Сомониён дар соњаи илми
тиб ва табобати беморон пешравињои назаррас дида мешаванд. Шањрњои Бухоро, Самарќанд, Марв, Нишопур,
Хуљанд ва ѓайра муассисањои илмию китобхонањои тиббї
доштанд. Олимони шинохтаи замон, ба монанди Абўбакри
Розї, Абўрайњони Берунї, Абўалї ибни Сино, Алии Табарї
ва дигарон оид ба илми тиб асарњо офарида буданд. Олими забардаст Абўбакри Розї (865–925) дар замони Сомониён умр ба cap бурда, асари ќадимтарини соњаи тиб «Китоб-ул-љадарї ва-л њасба»-ро иншо намудааст.
Дар он аз хусуси беморњои наѓзак ва сурхча сухан меравад ва роњњои муолиљаи онњоро нишон додааст. Баъдтар
ў асарњои машњураш «Китоб-ут-тибб-ил-Ман-сурї» ва «Китоб-ул-њовї»-ро навишт. Ин асарњои безавол шуњрати ўро
дучанд намуданд.
Олими дигари овозадори соњаи тиб Абўбакр Рабии Бухорої мебошад. Вай дар Бухоро ва дигар шањрњо ба муолиљаи беморињои рўњї сарукор доштааст. Ў асари «Китобу
њидоят-ил-мутаъаллимин»-ро таълиф намудааст, ки дар он
таљрибаи сисолаашро гирд овардааст. Китоб ба забони форсии тољикї иншо гардидаст ва ќадимтарин китоби соњаи тиб
њисоб меёбад. Абўбакри Бухорої боз дигар асарњо офаридааст, ки дар байни онњо «Китоби набз» шуњрати зиёд дошт.
Вай чун дорусоз ном бароварда буд. Дастгоњи ихтироъкардаи ўро барои додани хўрок ба касалињои савдої истифода
мебурданд.
Дар асри X олими дигари соњаи тиб Њаким Майсарї буд.
Ў бисёр асарњо навиштааст, вале то рўзњои мо фаќат рисолаи «Донишнома»-и вай расидааст. Аксари асарњояшро бо
забони модарї – форсии тољикї таълиф намудааст. Дар рисола роњњои табобати бисёр беморињо нишон дода шудаанд.
Дар ањди Сомониён олимони шинохтаи соњаи тиб бисёр
буданд ва Абўмансур Муваффаќи Њиравї яке аз онњо буд.
Ў асари машњури худ «Маълумоти асосї дар бораи хусусиятњои њаќиќии доруњо»-ро бо забони форсии тољикї иншо
намудааст. Умуман, дар соњаи тиб пешрафтњои назаррас
дида мешаванд ва њамин буд, ки олими бузургтарини ин
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соња Абўалї ибни Сино дар њамин замина зиндагї карда,
асарњои оламшумулашро офаридааст.
Абўалї ибни Сино – энсиклопедисти бузурги тољик соли
980 дар дењаи Афшанаи назди Бухоро, дар оилаи амалдори
Сомонї ба дунё омадааст. Вай маълумоти ибтидоиро дар
зодгоњаш гирифта, дар Бухоро илмњои гуногуни замонашро
омўхтааст. Чунонки худаш мегўяд, дар синни 18-солагї њамаи илмњои замонашро азбар намудааст. Шуњрати Абўалї
ибни Сино махсусан, баъди муолиљаи амири Сомонї Нуњи
II ибни Мансур меафзояд. Ў ба њамин сабаб ба китобхонаи
бойи Сомониён роњ меёбад, ки ин барои фаъолияти минбаъдаи илмиаш ањамияти бузург дошт. Аммо давлати Сомониён ба њуљуми Ќарахониёну Ѓазнавиён гирифтор мешавад.
Султон Мањмуди Ѓазнавї Синоро ба дарбораш даъват намуд, вале ў ин даъватро ќабул накард. Вай ба Хоразм ва аз
он љо ба шањрњои Абевард, Рай, Ќазвин, Њамадон, Исфањон
рафта, паноњ мебарад. Гарчанде ин солњо солњои њиљрату саргардонї буданд, ў асарњои зиёде таълиф намудааст.
Абўалї ибни Сино дар илмњои тиб, фалсафа, мантиќ, ахлоќ,
риёзиёт, химия, ботаника, забоншиносї, мусиќї ва ѓайра
шуњрати љањонї пайдо кардааст. Вай шоири забардаст њам
буд.
Бо вуљуди он ки њаёти Сино то охири умраш дар муњити ноором, гуруснагї, љангњои шадиди байни њокимон
ва иѓвою туњмати љоњилону мансабталошон гузашт, вай
асарњое офаридааст, ки дар тамоми љањон машњур гаштаанд. Адади асарњояш ба 400 мерасад. Њамаи кулфату носозињои замон боиси аз даст додани саломатиаш гардид ва ў
дар синни 57-солагї, соли 1037 дар шањри Њамадон аз дунё
чашм пўшид. Мазори вай дар њамон љост ва ба зиёратгоњи
мардум табдил ёфтааст.
Шоњасари ў «Ал-Ќонун» дар љањон маълуму машњур
аст. Ин асар борњо дар Аврупо ва Шарќ ба забонњои гуногун тарљума шудааст. Баъди он ки дастгоњи китобчопкунї
(солњои 40 асри XV) ихтироъ гардид, китоби дуюми чопии
ин дастгоњ «Ал-ќонун» буд.
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Талабгорони ин китоб чунон бисёр буданд, ки танњо дар
сї соли аввали асри XV «Ал-Ќонун» 16 маротиба ба забони
лотинї ва як бор бо забони яњудї нашр шудааст. Мутахассисон, толибилмони дорулфунунњо, табибон илми тибро аз
рўи «Ал-Ќонун» меомўхтанд. Ин асари љовидонї дар зарфи
шаш аср китоби рўйимизии тамоми табибони рўи дунё њисоб меёфт ва то њол ањамияташро гум накардааст. Абўалї
ибни Сино ќариб бист соли умрашро ба таълифи ин китоб
бахшидааст. Ба љуз ин китоб боз бист китоби дигар оид ба
соњаи тиб навиштааст.
Ў оид ба фалсафа, мантиќ, луѓат, ситорашиносї, мусиќї, адабиёт ва соњањои дигар низ асарњо офаридааст.
Доир ба фалсафа ва мантиќ асарњои барљастаи бисёрљилдаи
«Шифо» ва «Наљот», «Донишнома» ва якчанд рисолањои
дигар навиштааст. Асари машњураш «Донишнома» ба забони тољикї навишта шудааст.
Химия ва љуѓрофия. Ин соњањои илм дар давраи Сомониён хеле пеш рафтанд. Муваффаќиятњои дар истихрољи
канданињои фоиданок, истењсоли рангњои гуногун, шиша,
коѓаз, даббоѓии пўст ба даст оварда бо илми химия сахт
алоќаманд буданд. Дар асрњои IX–X як ќатор олимони
барљастаи соњаи химия хидмати бузург кардаанд.
Олими забардасти соњаи химия Љобир ибни Њайён (721–
815) дар шањри Тўс аз оилаи дорусоз таваллуд ёфтааст. Ин
донишманди тољик дар асоси мутолиаи асарњои машњури
олимони дунёи ќадими Юнону Рим ва Хуросону Мовароуннањр рољеъ ба бисёр фанњо, аз љумла химия, тиб, ситорашиносї, риёзиёт, фалсафа, корњои њарбї ва ѓайра асарњои
бисёр аз худ боќї гузоштааст. Ў бештар аз 500 асар эљод
намудааст, ки 85-тоаш то давраи мо расидаанд. Гарчанд
дар соњањои гуногуни илм асарњои зиёд таълиф карда бошад њам, бештар бо химия машѓул будааст. Доир ба илми
химия чунин асарњо офаридааст: «Њафтод китоб», «Китоби
тарозу», «Китоби шафаќат» ва ѓайра. Ин асарњо дар Шарќ
ва Ѓарби асримиёнагї баѓоят машњур буданд. Муаллиф оид
ба истењсолу тайёр кардани матоъњо ва пўст, локњо барои
сарутани обногузар ва ѓайра корњои зиёдеро анљом додааст.
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Љобир дар Ѓарб бо номи Гебер машњур аст. Бисёр олимони химия дар Шарќу Ѓарб ўро устоди худ мењисобанд.
Дар ањди Сомониён ва пеш аз онњо бисёр олимони соњаи
география асарњо офаридаанд. Яке аз онњо Њафс ибни Мансури Марвазї буд, ки дар дарбори њокими Хуросон котиб
буд. Ў асари машњури «Китоб аз боби хирољи Хуросон»-ро
навиштааст.
Олими бузурги љуѓрофидон Абўабдуллоњ Муњаммад
Љайњонї солњои 914–922 вазифаи вазирии давлати Сомониёнро адо мекард. Ў дар соњаи фалсафа, нуљум ва љуѓрофия хидмати сазовор карда, осори арзишманд навиштааст.
Њамзамонони вай навиштаанд, ў доир ба љуѓрофия асари
пурќимате иншо намудааст, вале то замони мо нарасидааст.
Бино ба гуфтаи олимон, аз асари Љайњонї бисёр донишмандон, аз љумла Абўрайњони Берунї бањра бурдаанд. Асар дар
бораи шањрњо, кўњњову водињо, дошту баландињо, роњњои
тиљоратии Шарќу Ѓарб, Љанубу Шимол, мардуми гуногун
маълумот медод. Бисёр олимон аз ў ёрї дидаанд. Бо ёрии ў
Абўдулаф ба Тибет, Чин, Њиндустон сафар карда, маълумот
гирд овардааст.
Дар асри X нахустин асари љуѓрофї бо забони форсии
тољикї таълиф шуд, ки муаллифи он номаълум аст. Ин асар
«Њудуд-ул-олам минал Машриќи илал Маѓриб» (Сарњади
олам аз Шарќ ба Ѓарб) ном дорад. Он ба љуз маълумоти
љуѓрофї, иќтисодї, таърихии Осиёи Марказї дар бораи дигар кишварњо низ ахбори пурарзиш медињад. Ин асар барои
омўзиши таъриху љуѓрофия ва иќтисодиёти нимаи дуюми
асри X давлати Сомониён сарчашмаи бењтарин њисоб меёбад.
Илмњои љамъиятшиносї. Дар замони Сомониён як
зумра муаррихон, адабиётшиносон ба камол расида, аз худ
асарњои пурќимат боќї гузоштаанд. Мо дар ин љо чанде аз
онњоро номбар мекунем. Бузургтарини онњо Абўбакри Наршахист (899–959), ки дар дењаи Наршахи назди Бухоро ба
дунё омада, дар дарбори Сомониён вазифаи сармуншї (саркотиб)-ро ба зимма доштааст. Солњои 943–944 асари машњури худ «Таърихи Бухоро»-ро ба забони арабї таълиф наму113

дааст. Асар асосан рољеъ ба њукмронии сулолаи Сомониён,
шањри Бухоро, ноњияњои атрофи он, биноњои њокимони Бухоро, тавсифи Љўйи Мўлиён, роњњои андозу хирољ ситонидан, пањн гаштани дини мубини ислом ва ѓайра маълумот
медињад. Ин шоњасар соли 1128 аз тарафи адиб ва муаррих
Абўнасри Ќубовї бо забони форсии тољикї тарљума шудааст. Нусхањои алоњидаи он то замони мо расидаанд.
Асари дигари машњури таърихї «Таърихи пайѓамбарон ва шоњон» аст, ки бо номи муаллифи он «Таърихи Табарї» низ номида мешавад. Ин асар ба ќалами Абўљаъфар
Табарї тааллуќ дорад. Муаллиф солњои 838–923 њаёт ба cap
бурда, асари безаволи худро бо забони арабї иншо кардааст. Он бисёр воќеањои таърихии Арабу Аљам ва халќњои
њамљаворро тасвир намудааст. Аз хусуси иќтисодиёт, лашкаркашињои арабњо ба Мовароуннањр ва корнамоињои диловаронаи мардуми ин сарзамин маълумот медињад. Китобро
соли 963 вазири хирадманду сиёсатмадори Сомониён Абўалии Балъамї ба забони форсии тољикї тарљума карда, ба
он «Таърихи Табарї» ном мегузорад. Ў њангоми тарљума
ба он бобњои нав илова кардааст. Асар минбаъд ба бисёр
забонњои Шарќ ва Аврупо тарљума шудааст. Табарї таърихи дунёро аз замони офарида шуданаш то дањсолаи дувуми
асри X навиштааст. Хушбахтона, бо шарофати истиќлоли
Тољикистон тарљумаи пурраи «Таърихи Табарї» (дар 16
љилд) ва тарљумаи Абўалии Балъамї (дар 2 љилд) нашр гардида, дастраси хонандагони тољик шуд.
Муаррих Абўабдуллоњ Муњаммад таърихи хонадони
Саффориёнро навиштааст. Яке аз муаррихони намоёни ин
давра Абўмуњаммад Абдуллоњи Диноварї (828–889) буд, ки
дар таърих бо номи Ибни Ќутайба шинохта шудааст. Вай
њамчун нависанда ва маорифпарвари замон машњур аст.
Асари барљастаи ў «Сарчашмањои ахбор» ном дорад. Ин
асар аз 10 љилд иборат буда, оид ба љангњо, тарзи давлатдорї, соњањои гуногуни илм, дўстї, хислатњои хубию бадии
инсон маълумот медињад. Ибни Ќутайба боз дигар асарњо
офаридааст, ки дар байнашон «Санъати нависандагї» наќши бузург дорад.
114

Муаррихи намоёни дигари асри X Ањмад ибни Сулаймони Бухорої мебошад, ки таърихи пойтахти Сомониён –
шањри Бухороро ба ќалам додааст.
Абўбакр Муњаммади Хоразмї (вафоташ соли 993) дар
соњаи илми таърих ва адабиётшиносї хидмати босазое кардааст.
Дар солњои 910–1009 муаррих, файласуф, мусиќишинос
Абўабдуллоњ Муњаммади Хоразмї умр ба cap бурдааст. Вай
дар Балх ва Нишопур таълим гирифтааст. Бо даъвати вазири
Сомониён Убайдуллоњи Утбї ба дарбор омада, ба фаъолияти илмї машѓул мешавад. Дар асари энсиклопедиаш «Калиди илмњо», ки 15 бобро дар бар мегирад, аз хусуси таърих,
њуќуќ, грамматика, тиб, химия ва ѓайра наќл мекунад. Дар
ин асари бузург боз бисёр масъалањои дигар, аз љумла масъалањои андоз, истифодаи об, иќтисодиёт баён гардидаанд.
Ин асар ба номи «Ќомус»-и Хоразмї низ машњур аст. Ў дар
солњои охири њаёташ ба Хоразм меравад ва дар он љо тахаллуси «Хоразмї»-ро ба худ мегирад.
Дар ањди Сомониён бисёр олимони забоншиносу адабиётшинос ба камол расида, асарњо офаридаанд. Ќосими
Њиравї, Љаъфари Марвазї, Муњаммад Абўбакри Хоразмї,
Исњоки Форобї ва бисёр дигарон аз љумлаи онњоанд.
Савол ва супориш
1. Дар замони Сомониён кадом илмњо бештар тараќќї
карда буданд? Олимони бузургро номбар кунед.
2. Абўнасри Форобї кї буд?
3. Дар бораи Абўрайњони Берунї чї медонед?
4. Доир ба илми тиб ва олимони ин соња наќл кунед.
5. Абўалї ибни Сино кист?
6. Кадом асарњои Розї ва Сино дар Аврупо машњур гардидаанд?
7. Доир ба химия ва љуѓрофия чї медонед? Олимони
машњури ин соњаро номбар кунед.
8. Дар бораи муаррихони машњур Абўбакри Наршахї,
Абўљаъфар Табарї ва Ибни Ќутайба чї медонед?
9. Номи асарњои ин муаррихонро номбар кунед.
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Аз китоби «Ањсан-ут-таќосим фї маърифати-л аќолим»-и
Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Ањмади Маќдисї
Дар фарњанги ин хонадон (Оли Сомон) чунон аст, ки донишмандонро дар баробари шоњ маљбур ба заминбўсї намекунанд. Дар шабњои одина дар моњи рамазон маљлиси мунозара
месозанд. Шоњ ин љаласаро бо пурсише мекушояд. Сипас дигарон ба сухан меоянд. Гароиши эшон ба мазњаби Абўњанифа
аст. Ба омезиш бо раъоё одат надоранд, балки њољиб ва вазире
вижаи ин корњо аст. Њар гоњ бихоњанд касеро сарфароз доранд, вайро бо худ ба хон баранд, чунонки бо Шайх Абулаббос
ба хон нишастанд. Гоње эшон дар масоиле муњим бо худи пайкњо гуфтугў мекунанд, чунонки бо Шайх Абўсолењ гуфтугў
карда, вайро ба назди фармондењи сипоњ Абулњасан фиристоданд. Дарбори эшон њељ гоњ аз пирони бузургвор холї намешавад. Њамвора яке аз бузургтарин ва ворастатарин фаќењонро
ба боло кашида, ниёзњояшро бароварда ва фатвоњоро аз раъйи
вай содир мекунанд. Бо назари вай корњоро анљом медињанд,
чунонки бо пири бузургвор Имом Абулњасан Муњаммад ибни
Фазл рафтор карданд.
Аз китоби олими олмонї Зигред Њунка
«Фарњанги ислом дар Аврупо». Штутгард, 1975
.... Шашсад сол ќабл китобхонаи Донишгоњи Париж кўчактарин китобхонаи дунё буд. Ин китобхона фаќат дорои
як китоб буд ва ин китоб навиштаи яке аз донишмандони
љањони ислом буд. Ин китоб он ќадр барояшон арљманд буд,
ки њатто Людовики XI, ки подшоње боимон ва масењї буд ва
мехост ин китобро ба амонат бигирад, мебоист сад сиккаи
тилло ва дувоздањ сиккаи нуќра ба гарав бигзорад. Ў ин китобро кироя кард, то ин ки пизишкони хусусии вай аз он рўнависї
кунанд ва чї дар бораи мавориди беморї ва чї дар даврони саломатї ба унвони як фарњанги беморињо ва дастуроти тиббї
аз он истифода намоянд. Ин китоб, гарчи тамоми мављудии
ин китобхона буд, вале дар њаќиќат, шомили маљмўи улуми
тиб, аз даврони Юнони Ќадим то соли 925 буд ва чун муддати
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400 сол баъд ин низ дар Аврупо таќрибан њеч фаъолияти илмї
вуљуд надошт. Номи ў дар Аврупо ба «Розес» маъруф аст.
Мусулмонњо ўро «ар-Розї» меноманд ва исми воќеияш Абўбакр Муњаммад ибни Закариёст.
Розї дорои маълумоти амиќе буд, ба тавре ки аз замони Љолинус (Гален) ба баъд пизишке назири ў намешиносем.
Ў ба таври хастагинопазир бар вусъати маълумоташ меафзояд ва на танњо бар болини беморон, балки мавќее њам, ки
беморонаш ба хоб мерафтанд, бо хондани китобњо њангоми
шаб ва пардохтан ба озмоишњои химиявї ва мусофиратњои
илмии дуру дароз ба ин кор идома медод. Ў бо донишмандони
тирози аввали њамзамонаш робита дошт ва бархе аз эшонро
мулоќот низ мекард. Ў арзиши ахлоќии шуѓли пизишкиро назди шогирдонаш боло бурд ва алайњи фиребгарони ѓайриилмї
мубориза кард. Закариёи Розї биниши илмиро ба Ѓарб омўхт.
Навиштањои ў дар бораи сурхак ва обила бо диќќати кофї
ва аввалин бор сайри комили бемориро тарсим мекунад, тавре ки њатто пизишкони ќарни XVIII онро «яке аз бењтарин
осори марбут ба он мавзўъ» меноманд. Розї наќрис (Gout, подагра)-ро аз ревматизм људо донист.
.... Тамоми осори олии пизишкон
ва њатто «Китоб-ал-маликї» ва њамчунин, бузургтарин осори Юнон ва
донишмандони Искандария дар муќобили китоби «Ќонун»-и Ибни Сино
берангу рў мешаванд. Таъсири азиме, ки ин китоб садњо сол дар Шарќу
Ѓарб боќї гузошт, дар тўли таърихи
илми тиб беназир аст. Ибни Сино
тибби назарї ва амалиро бо тамоми
бахшњои махсусаш ба низом ва услуб
даровардааст. Инсон тааљљуб мекунад, ки бо чї истеъдоди шигарфе ин Китоб дар бораи Ибни
Сино дар Аврупо
асари њунарии азимро таќсимбандї
карда ва чунон сарсахту наљибона
ва бо чунон њамоњангї ва бо сабке дурахшанда, ба тањрири
он пардохтааст. Карл Зудњоф, донишманди шањири олмонї,
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ки рољеъ ба таърихи илми тиб асари бузург навиштааст дар
мавриди ин китоб менависад: «Як маљмўаи њунарии якпорча,
ки ба танњої ќад барафрошта ва дар тамоми тўли таърихи
тиб дар байни њамаи осори пизишкї њамчунон пойдор мондааст».
Донишмандони наслњои баъд ўро дар сар то сари љањон ба
чашми ќањрамонони достонии Юнони Ќадим менигаристанд,
Љолинусро ба хотир меоварданд ва Ибни Синоро ба манзалаи
такмилкунандаи мактаби Љолинус таљлил мекарданд. Ин
тамљид ба таври куллї баљо буд. Ибни Сино ба лињози услуб,
дастабандї, вузўњ (равшанї), назм ва маљмўият ба миќёси
зиёде бар фарози Љолинус ќарор дошт. Ибни Сино муваффаќ
шуд бар шуњрати Љолинус ва ба таври куллї Юнони Ќадим
барои замоне тўлонї соя бияфканад. Ў дар канори Закариёи
Розї аз девори солони Донишгоњи тибби Париж ба пойин нигоњ мекунад. Ин Ибни Синост, ки бузургтарин муаллими пизишкии аврупоиён дар тўли муддати 700 сол аст.
§ 19. МЕЪМОРЇ ВА ЊУНАРИ ОРОИШ
Бинокорї ва меъморї. Аз сарчашмањои хаттї равшан
мегардад, ки дар давраи њукмронии Сомониён бинову
ќасрњои зиёде бунёд гардидаанд, аммо то замони мо каме
аз онњо боќї мондаанд. Шумораи кўшку иморатњо, сарою
дуконњо, масљиду мадрасањо ва маќбарањо дар ањди Сомониён афзуданд. Сохтмони биноњои асрњои IX–X бо санъати
меъмории замони пешин робитаи зич дошт. Дар сохтмон
бештар гил, похса, хишти хом, чўб ба кор бурда мешуд. Дар
њамин замон хишти пухта дар сохтмон роњ ёфт. Биноњои бошукўњ пурра аз хишти пухта сохта мешуданд, ки комёбии
бузурге буд дар сохтмон.
Яке аз чунин биноњои нодири Осиёи Марказї маќбараи Сомониён дар Бухоро мебошад, ки дар охири асри IX
ва ибтидои асри X бино ёфтааст. Меъморони ин маќбара
суннатњои бењтарини санъати давраи Сомониён ва замони
пешинро истифода бурдаанд. Зоњиран, маќбара шакли мураккаб надорад. Он як иншооти мукаабшаклест, ки болояш
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бо гунбаз пўшида шудааст. Дар айни њол нињоят муносиб
афтидани наќшњои амудию уфуќии девор, зебу ороиши беруни бино тамоми иморатро баѓоят нафису латиф нишон
медињанд.
Воситаи асосии ороиши бино хишти пухта ва навъи асосии наќш тарзи гуногуни чидани хишт аст. Наќше, ки дар
натиљаи ба тарзи гуногун чидани хишт пайдо шудааст, басо
одї ва дар айни њол хеле зебо ва шинам аст. Таќрибан њар
як љузъиёти тарњу лоиња ва наќшу нигоре, ки дар маќбараи
Сомониён њаст, дар њунари меъмории ќадимтари Суѓд њам
ба худ як шабењ дорад. Маќбараи Сомониён гўё муљассамаи
равнаќу ривољи санъати чандинасраи меъморї буда, тамоми комёбињои онро дар бар гирифтааст.
Маќбараи намояндаи охирини Сомониён Абўиброњими
Мунтасир низ љолиби диќќат аст. Маќбара дар наздикии
дењаи Остонабобои шањрчаи Каркї (Туркманистони имрўза) тахминан соли 1005 бино ёфтааст. Дар байни мардум
бо номи маќбараи Аламбардор ё Аламдор машњур аст. Ин
маќбара њам аз хишти пухта сохта шуда, чида шудани хишт
хеле назаррабо ва муњташам аст.
Маќбараи дигаре, ки то имрўз нигоњ дошта шудааст,
маќбараи Арабато (977–978) мебошад. Ин маќбара дар
дењаи Тим (дар Каттаќўрѓон, 60 километр дуртар аз нишебии
кўњњои Зирабулоќи Ўзбекистони имрўза) воќеъ гаштааст.
Маќбараи Арабато њам бинои мукаабшакли гунбазпўш аст,
вале фаќат як даромадгоњ дорад. Тарафи даромадгоњ пештоќи баланди муњташам дорад, ки бо наќши зебои барљаста
оро дода шудааст. Дар болои даромадгоњ тоќчањои ороишї
ба назар мерасанд. Барои ороиши маќбара масолењ ва воситањои гуногунро кор фармудаанд. Дар ороиши ин маќбара
њам усули бо чидани хишт наќш партофтан, њам гаљкорї,
њам гулпартої бо хиштњои сайќалї ва њам сабти катиба дар
заминаи наќши ислимї ва ѓайра истифода шудааст. Умуман, дар сохту наќшунигори ин маќбара њам аломатњои
њунари меъмории ќадимии суѓдиро дидан мумкин аст, вале
бештар аз он нишонањои нав ба назар мерасанд, ки баъдтар
хеле такмил ёфта, дар осори меъмории асрњои XI–XII равшан муљассам мегарданд.
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Дар замони Сомониён боз маќбарањои зиёде, аз љумла маќбараи Хоља Наќшрон дар наздикии ноњияи Узуни
вилояти Сурхондарё, маќбараи Хоља Наќшрон дар шањри
Турсунзода ва маќбараи Хоља Машњад дар Шањритус сохта шудаанд, ки аз рўйи тарњи сохт, чидани хишт ва њунари
меъморї ба маќбараи Сомониён дар Бухоро монандии зиёд
доранд.
Њамаи ин маќбарањо ёдгорињои меъморию таърихї
буда, дар сарзамини Осиёи
Марказї аз асри IX инљониб
бино ёфтаанд ва њар кадоми онњо бо њунари баланди
меъмориву бинокории худ
бинандаро ба њайрат меоваМаќбараи Хоља Машњад,
ранд. Њамаи онњо мањсули
Шањритуc
дасти меъморон, бинокорон, хушнависон, кошинкорон, кандакорон ва наќќошон мебошанд.
Дар асрњои IX–X дар Хуросону Мовароуннањр намуди
њавлињои феодалони калон таѓйир ёфт, ки онњо бештар дар
шањрњои калони обод (Бухоро, Самарќанд, Марв ва ѓайра) сохта мешуданд. Чунон ки дида мешавад, дар ин асрњо
бинокорони тољик услуби меъмории аљдоди худ – суѓдиён,
бохтариён ва дигарњоро хеле бо мањорат истифода бурдаанд. Дар сохтмони биноњо ва кўшкњои муњташами феодалон
ба кандакорї, наќшу нигор ва ороиши онњо ањамияти калон
дода мешуд.
Њунарњои бадеї. Дар солњои мављудияти давлати Сомониён дигар соњањои њунари бадеї, аз љумла оро додани зарфњои сафолї, рангубор ва наќшу нигори матоъ,
ќолинњо, санъати хаттотї ва ѓайра, ки пеш буданд, рушд
ёфтанд ва боз њунарњои нав ба миён омаданд. Чї тавре ки
ќайд шуд, њунари сир додани зарфњо дар асри VIII ибтидо
гирифта буд, вале дар асрњои IX–X усулњои сир додани маснуоти гилї баѓоят тараќќї кард, ки ин ба пешравии санъати
наќшу нигори зарфњои сафолини сирдор шароит фароњам
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овард. Намунањои зиёди ин санъат, аз ќабили коса, табаќ,
кўза ва ѓайра то замони мо омада расидаанд ва аксарияташон барои намоиш дар музейњо љой гирифтаанд. Зарфњои
сафолини дар асрњои IX–X тайёркарда гуногун буданд. Талаботи мардум ба чунин зарфњо рўз то рўз меафзуд. Дар зарфњои
рўзгор – пиёлаву косаву табаќ бо хати зебову хоно чунин
навиштаљотњоро мебинем: «Хайроту баракат ба соњиби ин
чиз», «Ош шавад», «Аввали дониш талх асту анљомаш ширин», «Саховат пешаи мардон», «Саховат посбони њиммату
давлат аст» ва ѓайра.
Аксаран наќши ин гуна зарфњо наќши одии ислимї,
яъне тасвири печдарпечи шаклњои њандасї ва наботї аст,
вале тасвири махлуќот, масалан, тасвири мурѓон низ ба назар мерасад. Дигар навъи наќш рангубори мармарї мебошад. Барои офаридани ин наќш рангњои гуногунро бе ягон
тартиби муайян болои њам порча-порча мемолиданд ва дар
ин њолат ягон наќши муайяни маънодор пайдо мешуд.
Њамчун усули иловагии ороиши зарфњои сафолї усули наќр, яъне харошида баровардани наќшро низ кор мефармуданд, ки он асосан дар зарфњои наќшашон мармарї
ё худ зарфњои сирдори сабз дида мешавад. Љойи харош бо
сир пур карда мешуд ва дар заминаи сабзи рўйи зарф наќши
барљастае ба вуљуд меомад, ки асосан, аз тасвири шаклњои
њандасию наботї ва расми мурѓон иборат буд.
Мардуми тољик дар замони Сомониён дастовардњои аљдоди худро идома дода, дар айни њол комёбињои халќњои дигарро низ истифода бурда, онро такмил медињад. Њунарњои
бадеї дар иќтисоди Хуросону Мовароуннањр наќши муњим
мебозид. Ин навъи њунар чунон такомул ёфта, афзуд, ки дигар њољати овардани њунармандон он аз хориљ набуд.
Њунарњои бофандагї, кулолї, сир додани зарфњои сафолї, наќшу нигори матоъњои гуногун ва ѓайра ба дараљаи
баланди тараќќиёти худ расида буданд. Дар Бухоро, Самарќанд, Хуљанд, Кеш ва дигар шањрњо матоъњои њархела
бофта мешуд. Мувофиќи маълумоти муаррих Абўбакри
Наршахї дар Бухоро бо номи «Байт-ут-тироз» корхонаи калони бофандагї кор мекард, ки устоњо ба ѓайр аз матоъ боз
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ќолинњои гуногун истењсол менамуданд. Мањсулоти онро
ба бисёр мамлакатњову шањрњо ба савдо мебурданд. Матоъњои дар Самарќанд тайёршуда, аз љумла симгун, зарбофт,
кимхоб ва матоъњои абрешимї ном бароварда буданд. Дар
њамин давра роњњои аз катон (суфи канабї) тайёр кардани
газвори хушсифат ба вуљуд оварда шуд.
Маснуоти шишагї ва заргарї низ бо санъати баланд
зебу зинат дода мешуданд ва харидорони онњо хеле зиёд буданд.
Савол ва супориш
1. Дар бораи тараќќиёти бинокорию меъмории давраи Сомониён њикоя кунед.
2. Бинокорон ва меъморон кадом масолењи бинокориро
истифода мебурданд?
3. Доир ба маќбараи Исмоили Сомонї ва дигар маќбарањо
чї медонед?
4. Дар бораи сир додани зарфњо њикоя кунед ва кадом навиштаљоти рўйи зарфро медонед?
5. Дар кадом шањрњо матоъњои пахтагиро бисёртар тайёр
мекарданд?
6. Рољеъ ба корхонаи калонтарини Бухоро «Байт-ут-тироз»
чї медонед ва дар он кадом матоъњоро тайёр мекарданд?
Аз китоби «Ањсан-ут-таќосим фї маърифати-л аќолим»-и Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Ањмади Маќдисї
(Мовароуннањр) зархезтарини заминњои Худост, саршор аз некињо, ободонї, донишпарвар, фиќњ, диндорї, нерумандї, гарданфарозї, пайгирї, дилпокї, њамзистї мебошад.
Мардумаш покдоман, сарватманд, некхоњ, мењмоннавоз, донишманддўст њастанд. Давлат неруманд, додгарї устувор,
фаќењон доно, сарватмандон солим, пешаварон моњир, фаќирон коргар њастанд. Он љо камтар дучори ќањтї мешавад
ва аз душманон дар амонанд, масљидњо беш аз андоза, ноњиятњояш густурдатар. Суѓди гаронќадр, Самарќанди бузург,
Хуљанди шигифтангез дар он љост, ки донишгоњњо ва пешвоёни бузург ва идораи ќудратманд дорад. Ин љо акнун њам мар122

зи љангї, њам маркази илмї ва љойгоњи иршод (њидоя кардан)
аст. Бидъат ва ањкоми золимона дар он љо дида намешавад.
Конњои он љо гаронбањо, корвонсароњояш фаровон, обњояш сабук, бењдошташ солим аст.
Самарќанд ќасаба (пойтахт)-и Суѓд шањре куњану сарватманд ва маркази зебову дилкушо ва мураффањ аст. Бардагони бисёр, обњои фаровон, сохтмонњои баланд, устувор
ва пайваста дорад. Тадриси пайравони фирќањо фаровон, роњ
барои зиндагонии мураффањ боз аст, колоњо аз роњњо, њарчанд дур, бад-он љо оварда мешавад. Дониш фаровон ва синањо
барояш боз аст. Рустоњо пурмоя, шањракњо зебо. Ободтарин
љойи шањр Раъсуттоќ аст.
Ќуводиён се шањраки пурсохтмон дорад ва дар миёни онњо
дарањоест, ки ба Љайњун сарозер мешавад. Кўњистоне хушњавост. Бузургтарини шањрњояш Юз, Сакоро, Авзаљ (Айваљ),
Бурм мебошанд.

Маќбараи Хоља Наќшрон, ш. Турсунзода
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БОБИ III. ХАЛЌИ ТОЉИК ДАР АСРЊОИ XI–XII
§ 20. ХАЛЌИ ТОЉИК ДАР ЗАМОНИ ЌАРАХОНИЁН
Фурўпошии давлати Сомониён. Давлати Сомониён давлати феодалї буд ва ба манфиати заминдорону сарони дин,
горди турк ва тољирони калон хидмат мекард. Андозњо сол
аз сол меафзуданд ва гоње онњоро дар як сол ду маротиба
њам меситониданд. Дар натиља шўришњои оммаи камбаѓалони шањру дењот тез-тез cap мезаданд. Њокимони баъзе музофот ба њукумати марказї итоат намекарданд.
Дар нимаи дуюми асри X ба Сомониён лозим омад, ки
ба муќобили њар гуна исёнгарон мубориза баранд. Дар давраи њалкунанда барои давлати Сомониён бисёр саркардањои
лашкар хиёнат карданд. Онњо њанўз пеш аз барњам хўрдани
давлати Сомониён ба таври пинњонї бо Ќарахониён дар бораи таќсими давлат забон як карданд. Ашрофи диндор њам
дар таназзули давлати Сомониён наќши калон бозиданд.
Горди турк ононро дар бобати барњам додани давлати Сомониён дастгирї менамуд.
Мардум мурољиати Сомониёнро шунида, ба назди баъзе
рўњониён рафтанд, то ки чї хел рафтор карданро ба онњо
бифањмонанд. Лекин онњо аз љангидан ба муќобили Ќарахониён худро дар канор гирифта, чунин фатво доданд: «Агар
Хониён (бо Сомониён) дар роњи дину мазњаб низоъ медоштанд,
бар зидди онњо љангидан савоб буд. Чун њоло байни онњо
дар талоши неъмати дунё задухўрд ба амал омадааст, худро
нобуд кардан ва cap ба теѓ додани мусулмон гуноњ аст. Тариќи зиндагии ин мардум, яъне Хониён хеле хуб ва эътиќоди онњо бенуќс аст, (бинобар ин) бењтар аст (аз њама гуна
мудохила) худдорї кард». Ин буд љавоби табаќае, ки солњо
љонибдории Сомониён карда, аз имтиёзњои фаровони давлат бархўрдор мегаштанд. Дар лањзаи њассосу сарнавиштсоз ба љойи даъват кардани мардум ба њифзи ватан, ки яке аз
шартњои мусулмонї аст, бетарафї зоњир карда, сабабгори
бадбахтињои зиёд шуданд. Њамин тавр, давлати Сомониён
аз байн рафт. Баъзе заминдорони калон њам ошкоро Ќарахониёнро ба истилои Мавароуннањр даъват мекарданд.
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Ба вуљуд омадани давлати Ќарахониён. Ин давлат дар
солњои 90-уми асри X дар њудуди Туркистони Шарќї ва
Њафтрўд таъсис ёфта буд. Асосгузори хонадони Ќарахониён
Абдулкарим Буѓрохон буд. Давлати Ќарахониёнро асосан
ду ќабилаи турк – яѓмо ва чигил таъсис доданд. Хонадони
чигилї ба худ лаќаби Арслонхон – шер ва хонадони яѓмо
лаќаби Буѓрохон – шутурро гирифта буд. Онњо њангоми ба
давлати Сомониён њуљум овардан ва забт намудани он наќши асосиро бозиданд. Њар ду ќабила дар ихтиёри худ ќувваи
њарбї ва сарвати зиёд доштанд. Давлати Ќарахониёнро гоњ
яке ва гоњ дигаре аз ин ќабилањо идора менамуданд. Њангоми забти давлати Сомониён сардорони ин ду ќабила Алї ва
Буѓрохон наќши асосї бозиданд ва онњо дар байни Ќарахониён обрўйи зиёде доштанд. Дар таърих бо номи хонадони
«Алиён» ва хонадони «Њасаниён» машњуранд.
Ќарахониён соли 1005 ба лашкари охирин намояндаи
Сомониён Абўиброњими Мунтасир зарба зада, ба њукмронии ин хонадон хотима доданд.
Баъди ин муборизаи байни Ќарахониён ва Ѓазнавиён барои ба даст овардани мулкњои Сомониён оѓоз ёфт. Дарёи
Љайњун (Ому) барои њар ду давлат сарњад њисоб меёфт.
Заминњои тарафи соњили рости дарё ба Ќарахониён ва заминњои соњили чап ба Ѓазнавиён гузаштанд.
Сарзамини Ќарахониён ба ду хоќонї таќсим мешуд.
Хоќонии кисми шарќї – марказаш Баласоѓун ва хоќонии
ќисми ѓарбї – марказаш Ўзганд.
Забти Бухоро. Ањволи давлати Сомониён аз солњои 90уми асри X рўз аз рўз бад мешуд ва аз ин ваъзият туркњои
ќарахонї истифода бурда, бори нахуст соли 992 ба сарзамини Мовароуннањр њуљум оварданд. Амири Сомонї Нўњи II
хеле талош кард, то ки пеши роњи Ќарахониёнро бигирад,
вале дар дохили давлат ягонагї, якдилї набуд, баръакс, дуздию ѓоратгарї, душманиву хиёнат ављ мегирифт. Дар чунин
шароит, лашкари Ќарахониён соли 999 ќариб бе њељ гуна
задухўрд вориди Бухоро шуд. Нўњи II роњи Омулро пеш гирифт. Туркњои ќарохонї шањри Бухороро ѓорат карда, ба
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бошишгоњњо рафтанд. Нўњи II ба Бухоро боз гашт. Чорањои
аз дасташ омадаро андешид, вале онњо нокифоя буданд.
Хуросон ба дасти Мањмуди Ѓазнавї гузашт, дар ихтиёри
давлати Сомониён танњо Мовароуннањр монда буд. Душманони давлати Сомониён ба чашми амир Мансур ибни Нўњ
мил кашида, ба љойи ў бародараш Абдумаликро ба тахт
нишонданд. Ба муќобили амири нав Мањмуди Ѓазнавї, ки
то ба наздикї иттифоќчии амир Абдумалик буд, лашкар кашид ва дастболо шуд.
Акнун кори Ќарахониён омад кард ва онњо бо сардории
Насри Илакхон соли 999 ба пойтахти давлати Сомониён –
шањри Бухоро рањсипор шуданд. Насри Илокхон Абдумаликро фиреб дода, дили саркардањои лашкарро бо њилаю
найранг пур кард ва љангро ба нафъи худ анљом дод. Дар
чунин њолати бетарафии аксари табаќањо сарнавишти Сомониён њал шуд. Њамин тавр, Ќарахониён 23-юми октябри
соли 999 пойтахти Сомониён шањри Бухорои шарифро бо
осонї забт намуданд.
Њукмронии Ќарахониён. Ин давлат ба мулкњои алоњида таќсим мешуд ва онњоро намояндагони Ќарахониён–
Илакхонњо идора менамуданд. Онњо ба марказ ќариб итоат накарда, аз љониби худ тангањо сикка мезаданд. Давлат
устувор набуд, шањру музофот бо њамдигар чандон робита
надоштанд. Шањрњои Бухорову Самарќандро њокимони
мањаллї идора мекарданд.
Дар аввал хонадони Алиён дастболо буданд, вале рафта-рафта ин афзалият ба Њасаниён гузашт. Намояндаи онњо
Юсуфи Ќадархон пешвои Ќарахониён шуд ва дар санъати
дипломатї шахси намоён буд. Дар давраи њукмронии писараш Сулаймон, ки лаќаби Арслонхонро гирифта буд, фишору тазйиќи Алиён афзуд ва музофоту ноњияњои онњоро ба
тадриљ ѓасб менамуданд. Њатто Мовароуннањрро, ки Наср
ибни Алї ѓасб карда буд, Њасаниён кашида гирифтанд.
Аз солњои 40 асри XI cap карда, шуњрати Иброњим ибни
Наср (1046–1068) афзуд. Вай аввал соњиби мулки хурде буд
ва дар љавониаш лаќаби Бўритегин дошт ва ба дасти Њаса126

ниён асир афтода буд. Аз он љо гурехта, лашкар љамъ намуд
ва ба музофоти Хатлон, Чаѓониён, Вахш лашкар кашида,
онњоро ба даст даровард. Сипас ба Њафтрўд, Чоч, Илок ва
Фарѓона низ соњиб шуд.
Баъди ба сари њокимият омадани Иброњими Тамѓочхон
дигаргунињои назаррас ба амал омаданд. Ў сиёсати мустаќилиро ба роњ монд ва дар Мовароуннањр давлати Ќарахониён пурра ташкил карда, Самарќандро пойтахт эълон намуд.
Тамѓочхон системаи андоз ва нархи мањсулоти бозорро
таѓйир дод, пулро дигар кард. Дар давраи салтанати ў то
андозае оромиву осудагї барќарор гардид. Ривояте њаст, ки
ў гўё дуздиро дар мамлакати худ барњам додааст.
Фаъолияти Иброњим Тамѓочхон барои замони худ тараќќипарвар буд. Ќарахониён асосан дар нимаи дуюми асри
XI дини исломро ќабул карданд ва минбаъд хусусан аз замони њукмронии Иброњим Тамѓочхон cap карда, динро ба
нафъи худ истифода бурданд. Иброњим ва ворисони ў худро
мусулмонони муътаќид мешумурданд ва нисбат ба диндорон њусни таваљљуњ доштанд. Иброњим дар муборизаи зидди эътирози мардум динро пушту паноњи худ медонист. Дар
замони ў дар Мовароуннањр байни мусулмонон ва њар гуна
бидъат (ба ќоидањои шариат итоат накардан), ки дар онњо
эътирози мардуми мазлум ба муќобили тартиботи мављуда
акс меёфт, муборизаи шадид мерафт. Ашроф мекўшиданд,
ки тадриљан Иброњим ва дигар хонњоро њамчун дастнишондаи худ истифода баранд, ки ин зиддиятњоро пурзўр менамуд ва дар натиља чандин фаќењон (донишмандони шариат)
ба ќатл расонда шуданд.
Иброњим чанде пеш аз вафоташ тахтро ба писараш
Шамсулмалики Наср супорид ва ў корњои падарашро каму
беш давом дод, аммо дар ин замон парокандагии Ќарахониён сар мешавад. Давлат на иттињоди дохилии сиёсї ва на
ягонагї дар мубориза зидди душманонро дошт. Минбаъд
давлати Ќарахониён гирифтори тохтутози Салљуќиён – ќабилањои бодиянишини туркману оѓуз гардид. Салљуќиён
аввал ноњияњои алоњидаро ба даст дароварда, баъд ба Мо127

вароуннањри Марказї њуљум карданд. Нињоят, соли 1089
Маликшоњи Салљуќї аз дарёи Ому гузашта, аввал Бухоро
ва баъдтар Самарќандро тасарруф намуд. Салљуќиён хонадони Ќарахониёнро нест накарда ва мустаќилияташонро
њам пурра барњам назаданд. Салљуќиён њуќуќи ба корњои
Ќарахониён дахолат карданро дар дасти худ нигоњ дошта,
ба корњои дохилии Ќарахониён камтар дахолат мекарданд.
Намояндаи бонуфузтарини хонадони Ќарахониён пас
аз тобеи Салљуќиён гардидани он Муњаммад Арслонхон
(1102–1130) буд. Вай ќариб сї сол салтанат рондааст. Дар ин
давра ў бо корњои биносозї ва дастгирии ашрофу рўњониён
шуњрат ёфт, вале муддате нагузашта рўњониён ба муќобили Арслонхон суиќасд карданд. Арслонхон тавонист онро
барњам занад.
Аз нимаи дуюми асри XII (соли 1156) Ќарахониёни
Шарќї, яъне Њасаниён Самарќандро ба даст дароварданд
ва он пойтахти тамоми кишвар њисоб меёфт. Мовароуннањр
низ бори дуюм ба дасти онњо гузашт.
Дар ин давра садрњо (раисон)-и Бухоро соњиби обрўйи
зиёд шуданд ва дар амал Бухороро идора мекарданд. Онњо
намояндагони рўњониёни олимартаба буданд. Асосгузори ин хонадон фаќењи машњур Абдулазиз ибни Умар буд.
Ў худро аз авлоди халифа Умар дониста, дар корњои сиёсии давлат њам дахолат мекард. Садрњо гоње ба Салљуќиён
итоат карда, вобаста ба шароит гоње мустаќилона фаъолият
мекарданд. Љамъоварии хирољ аз мардум яке аз вазифањои
онњо буд. Аз њисоби ин пур кардани кисаи худро њам фаромўш намекарданд. Дар натиља дар дасти онњо сарвати зиёде љамъ шуда буд.
Давлати Ќарахониён зиёда аз дусад сол њукмронї кард
ва аз солњои аввали мављудияташ ба муќобили давлатњои
Ѓазнавиён, Салљуќиён, Ќарахитоиён ва давлати Хоразм мубориза мебурд.
Ќарахониён ва Ќарахитоиён. Ќабилањои сершумори ќарахитоињо (киданњои сиёњ, хитоињои сиёњ), ки дар водии Тарим маскун буданд, соли 1125 империяи бузургашонро бар128

по намуданд, ки њудуди он то шимолу шарќии дарёи Енисей
мерасид. Муаллифони мусулмони замон, ки тарзи давлатдорї, љангњо ва муборизаи Кидониёнро тасвир намудаанд,
онњоро њамчун Ќарахитоиён ба ќалам додаанд. Кидониён ё Ќарахитоиён дар аввали солњои 20-уми асри асри XII
Њафтрўдро ѓасб намуда, соли 1125 давлати мустаќили худро
таъсис доданд, ки пойтахташ шањри Баласоѓун дар соњили
дарёи Чу воќеъ гашта буд.
Онњо заминњои Ќарахониёни Шарќиро забт намуданд ва
барои заминњои Ќарахониёни Ѓарбиро ѓасб кардан тайёрї
медиданд. Дар ин давра ањволи Салљуќиён њам хеле бад буд.
Кишвар ягонагии сиёсиро аз даст дода, бо ќабилаи оѓузњо,
ки исён карда буданд, дар мубориза ќарор доштанд.
Задухўрди шадидтарини байни Ќарахитоиён аз як тараф, ва Ќарахониёну Салљуќиён аз тарафи дигар, соли 1141
дар дашти Ќатвони назди Самарќанд ба вуќўъ пайваст, ки
дар он лашкари муттањидаи иттифоќчиён торумор гардид.
Ќарахитоиён Ќарахониёнро барњам надоданд, вале онњоро
тобеи худ гардониданд. Дар Самарќанд яке аз намояндагони хонадони ќарахонї Иброњим ба тахт нишаст. Вазифаи ў
аз ѓундоштани андоз ва ба Баласоѓун (маркази Ќарахониёни
шарќї) фиристодани он иборат буд. Њокимони Балх ва Хоразм њам ба Ќарахитоињо андоз медоданд, вале ба корњои
дохилии Ќарахониён чандон дахолат намекарданд.
Ќарахониёни Шарќї, яъне Њасаниён дар Фарѓона њокимиятро нигоњ медоштанд ва онњо соли 1156 Самарќандро ба
даст дароварданд. Аз њамин ваќт cap карда, Мовароуннањр
дубора ба дасти Ќарахониён гузашт. Шумораи маъюбон
ва њалокшудагон ба 30 њазор мерасид, ки ин дар таърихи
се хонадон (Салљуќиён, Ќарахониён, Ќарахитоиён) наќши
махсус дорад. Сарвари Салљуќиён Султон Санљар ва хони
Ќарахониён Мањмуд ба тарафи Тирмиз гурехтанд.
Ќарахитоиён Мовароуннањри Марказї ва Бухороро
њам ба даст дароварданд. Ѓалабаи Ќарахитоињо сохти давлатдории Ќарахониёнро дигар накард. Аз онњо танњо ба
нафъи сардори Ќарахитоиён хирољ ситонида мешуд. Онњо
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њам мисли Салљуќиён ба корњои дохилии Ќарахониён чандон дахолат намекарданд. Хонњои онњо мисли пеш аз байни
ашрофи хонадони Ќарахониён таъйин мешуданд.
Савол ва супориш
1. Ќарахониён кай ва чанд маротиба ба Бухоро њуљум карданд?
2. Чаро онњо Бухороро бо осонї забт карданд?
3. Сарварони дин њангоми ба Бухоро њуљум кардани Ќарахониён чї гуфтанд?
4. Давлати Ќарахониён дар њудуди кадом давлатњо ба
вуљуд омад? Оид ба Ќарахониёни Шарќї ва Ќарахониёни
Ѓарбї наќл кунед.
5. Кадом шањрњо пойтахти Ќарахониён буданд?
6. Дар бораи Иброњими Тамѓочхон њикоя кунед.
7. Давлати Ќарахониён чанд сол вуљуд дошт ва ба муќобили кадом халќњо љангидааст?
8. Кидониён аз кадом ќабилаанд ва аз куљо омада буданд?
9. Аз хусуси муњорибањои Ќарахониён ва Ќарахитоињо
(Кидониён) наќл кунед.
10.Ќарахитоиён кадом њудудњоро забт карданд?
Аз «Зайн-ул-ахбор»-и Абўсаъид Абдулњайи Гардезї
Ва чун Илак ба Испиљоб омад, Абўалї сўйи Илак нома набишт ва бад-ў майл кард. Илак ба Бухоро омад ва ба Љўйи
Мўлиён фуруд омад андар рабеъулаввали соли 382 (992). Ва
Нўњ њаме нома набишт ва расул фиристод ба Абўалї, ки «биё,
ки хон омад». Албатта, Абўалї аз он нома наяндешид. Ва
лашкар хост аз вай, њам нафиристод….
Расули Нўњ омад сўи Абўалї ва бисёр некўї гуфт ва ваъдањои неку кард ва ўро бихонда буд. Абўалї ба Бухоро шуд.
Абдуллоњ ибни Узайр ва Бактузун пешбоз омаданд. Чун ба сарои Нўњ андар шуд, Абуалиро бигирифтанд бо њаждањ тан
бародарону сарњангон ва њамаро банд карданд ва куњандиз
бурданд андар санаи 386 (996)….
Пас Абулњасан Илакхон ибни Наср, бародари хон ба дари
Бухоро омад ва ба дил љуз он дошт, ки њаменамуд аз дўст130

дории Абдумалик ибни Нўњ. Ва фарзандони Нўњ аз шарри ў
њаметарсиданд, бомдод ба саломи ў шуданд. Эшонро фурў
гирифтанд ва асир кард ва банд карду ба Ўзганд фиристод
ва молњои эшон бигирифт. Ва муддати эшон ба сар омад ва
рўзгори давлати эшон бигзашт. Илак андар Бухоро шуд рўзи
душанбе дањуми моњи зулќаъдаи санаи 389 (октябри соли
999) ва ба сарои иморат фуруд омад. Абулфаворис Абдумалик пинњон шуд. Фармуд, то ўро талаб карданду биёварданд.
Чодар андар сар кашид ва њам бар он њол боз аз Бухоро ўро
бароварданд ва пеши Илак оварданд. Бифармуд, то ўро банд
барнињоданд ва сўйи Ўзганд бурданд ва он љо андар њабси Илак
фармон ёфт (вафот кард).
§ 21. ХАЛЌИ ТОЉИК ДАР ЗАМОНИ ЃАЗНАВИЁН
Таъсиси давлати Ѓазнавиён. Давлати Ѓазнавиён давлати
феодалии нимаи дуюми асри X буда, ба туфайли суст шудан
ва тадриљан барњам хўрдани давлати Сомониён ба вуљуд
омадааст. Асосгузорони ин давлат ѓуломони дирўзи даргоњи Сомониён буданд. Давлати Ѓазнавиён дар ќаламрави
имрўзаи Афѓонистон барпо шудааст. Шањри Ѓазнин (Ѓазна)
пойтахти давлат буд ва ин хонадон номашро аз њамин шањр
гирифтааст.
Дар таъсиси давлати Ѓазнавиён наќши Алптагин калон аст. Вай дар дарбори Сомониён аз ѓулом – навкари одї
то ба мансаби Њољиби Бузург расид. Дар синни 35-солагї
мартабаи сипањсолор (сарфармондењи лашкар)-ро гирифт.
Яке аз сарватмандони замон буд. Соли 961 хокими Хуросон
таъйин шуд ва заиф шудани давлати Сомониёнро истифода бурда, дигар ба он итоат накард. Нињоят, дар байни ў
ва амири Сомониён дар Балх задухўрд рўй дод ва Алптагин
зафар ёфт. Баъди ин ба шањри Ѓазнин лашкар кашида, дар
љанги хунину дарозмуддат ѓалаба ба даст даровард.
Дар замони Алптагин яке аз хешовандонаш Сабуктегин,
ки ў њам дар гузашта ѓулом буд, њамчун лашкаркаш ном мебарорад. Сабуктагин асосгузори давлати Ѓазнавиён (963–
1186) гардид. Баъди вафоти Алптагин сарбозон Сабуктагин131

ро амири Ѓазнин интихоб мекунанд. Дар замони салтанати
ў њудуди давлати Ѓазнавиён аз њисоби ѓасби вилоятњо васеъ
мешавад. Сабуктагин дар яке аз љангњои њокимони Балх ва
Хуросон ба амири Сомонї Нўњи II ёрї расонд ва амир барои ин хидматаш Хуросонро ба писари Сабуктагин Мањмуд
бахшид. Дере нагузашта (соли 997) Сабуктагин вафот кард.
Писараш Мањмуд (997–1030) ба љойи падар нишаст.
Ваќте ки ба сарњади давлати Сомониён аз тарафи шимол
Ќарахониён њуљум овард, Мањмуд њам аз тарафи љануб ба
муќобили Сомониён бархост ва тамоми заминњои Хуросонро забт намуд. Замони салтанати Мањмуд давраи ба ављи
тараќќиёти худ расидани давлати Ѓазнавиён буд.
Љангњои Султон Мањмуди Ѓазнавї. Њаёти Султон Мањмуд ќариб дар љангњои ѓоратгарона мегузашт. Аз њисоби
заминњои ѓасбнамудааш њудуди давлаташро васеъ мекард.
Вай дар давоми беш аз сї соли давлатдориаш ба кишварњои
дуру наздик бисёр лашкар кашида, чандин мамлакатњои
ободро хароб ва њазорон хонаводањоро бехонумон кардааст. Баъди забти ќисми бузурги заминњои Сомониён танњо
ба як Њиндустон зиёда аз 15 маротиба лашкар кашидааст.
Ў истилогарињои худро дар зери пардаи «ѓазавот» (љанги
муќаддас барои дин) давом медод. Халифаи араб ўро барои
чунин корњояш дастгирї менамуд ва унвону лаќаб мебахшид.
Султон Мањмуд дар таърих њамчун шоњи ситамгару хунхор ном баровардааст. Њарчанд шиори љангњои ў «пањн намудани дини ислом» буд, аммо дар асл ў барои ба даст овардани сарват ва ѓуломон мељангид. Низоми идории Мањмуд
хеле ќавї буда, дар идораи мамлакат аз таљрибаи Сомониён
бањра мебурд. Дар замони ў љосусї, иѓвогарї аз ќафои њокимон, инчунин, одамони каму беш машњур ављ гирифта буд.
Њатто аз паси писараш Масъуд љосус гузошта буд.
Мамлакатњои забткардаашро ба торољи лашкар медод.
Аксар ваќт дар њаќќи мардуми зањматкаши ба истилои ў
гирифторшуда амалњои вањшиёнаро раво медид. Масалан,
соли 1019 њокими ќалъаи Мањован (ё Моњобон) пеш аз ома132

дани Султон Мањмуд гурехта буд. Ў њаминро асос карда, тамоми мардумашро аз дами теѓ гузаронд.
Солњои 1010–1011 ба сарзамини дигари тољикнишин, ки
дар вилояти кўњии Ѓур (кисми ѓарбии Афѓонистони имрўза)
воќеъ гашта буд, лашкар кашид ва ба талафоти зиёд нигоњ
накарда, як ќисми онро ѓасб намуд. Соли 1017 давлати Хоразмро барњам дода, онро ба ќаламрави худ њамроњ кард.
Љангњо барои Султон Мањмуд манбаи бойшавї буданд. Масалан, дар яке аз ин љангњо соли 1019 дар Њиндустон сарвати
зиёде ба даст даровард ва аз он љо бо 57 њазор ѓулом ва 350
фил ба Ѓазнин баргашт. Соли 1024 ба Балх омада, аз дарёи
Ому гузашта, Чаѓониёну Ќубодиён ва Хатлонро тасарруф
кард.
Султон Мањмуд лашкари боинтизом ва барои њамон
замон таълимгирифтаи хубе дошт. Љанговароне, ки тартибу интизомро вайрон мекарданд, гирифтори љазоњои сахти
љисмонї мешуданд ва њатто ќатл мегардиданд. Сарбозон
дар ихтиёри худ филњои љангї, мошинњои ќалъашикану
сангандоз ва барои аз дарёњо шино карда гузаштан салњо
(амад)-и махсус доштанд. Дастањои љангии ў асосан аз ѓуломони зархариди таълимгирифтаи турк, тољик, курд, араб
ва њиндї иборат буданд. Дар замони њукмронии вай шумораи ѓуломон чунон зиёд шуд, ки маљбур шуд барои онњо биноњои нав созад. Њудуди давлати Султон Мањмуд аз њисоби
забти заминњои нав ба нав хеле зиёд шуд. Заминњои шимол ва
шимолу ѓарбии Њиндустон, Чаѓониёну Ќубодиёну Хатлон,
Хоразму музофотњои кунунии Эрон – Исфањон, Рай, инчунин, дигар вилоятњо ба ќаламрави вай дохил мешуданд.
Яке аз корњое, ки Мањмуд дар идораи кишвар ба роњ андохт ин буд, ки ў ба њукмронии хонадонњои мањаллии тољик
хотима дода, њамин тавр нагузошт, ки онњо худсарона фаъолият баранд. Аз љумла ў хонадонњои мањаллии њокимони
тољик дар Систон, Рай, Хоразм, Гузгонон, Хатлон ва ѓайраро барњам дода, ба љои онњо фарзандон, бародарон ва ашхоси ба худ вафодорро таъйин менамуд. Аз љумла, ваќте ки
соли 1017 Хоразмро тасарруф кард, ба њукмронии хонадони
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хоразмшоњиёни мањаллї – Маъмуниён хотима дода, яке аз
ѓуломони худ Олтинтошро ба вазифаи хоразмшоњї интихоб
кард.
Њамаи ин муњорибањою забткорињои Султон Мањмуд
бори гароне буданд бар дўши мардуми зањматкаш. Ў пеш
аз њар як лашкаркашї аз халќ андозњои зиёде мерўёнд. Мардуми ќаламрави худро ба ду гурўњ– љанговарон ва мардуми
авом људо мекард. Ба љанговарон дар чор моњ як бор маош
медод ва аз лашкариён иљрои њама гуна фармонњояшро талаб менамуд. Халќи авом бошад, мебоист барои таъмини
лашкари сершумор ва мансабдорони давлатї сари ваќт андозњоро супоранд ва амрњои Мањмудро бечунучаро ба иљро
бирасонанд.
Таназзули давлати Ѓазнавиён. Сатњи зиндагии мардум
беш аз пеш паст мешуд ва соли 1011 Хуросонро ќањтї фаро
гирифт. Чунон ки сарчашмањои таърихї шањодат медињанд,
дар Нишопур њазорон нафар одамон аз гуруснагї фавтиданд. Гуруснагию ќањтї чунон таъсир карда буд, ки дар баъзе љойњо одамон гурбаю сагњоро кушта мехўрданд. Султон
Мањмуд метавонист пеши ин фалокатро бигирад, вале чорае
наандешид.
Ба касофати љангњои пай дар пай мардуми камбизоат
боз њам муфлистар шуд. Ба љуз андозњои давлатї кишоварзон ва дигар табаќањои камбаѓал маљбуриятњои зиёдеро,
аз ќабили сохтмони роњњо, пулњо, ќасрњо, кандани љўйњои
нави обёрї, таъмири каналњои пешина ва ѓайраро бемузд
адо менамуданд.
Султон Мањмуд ба муќобили њар гуна бидъатњо (љараёнњои динї): ќарматињо, исмоилињо ва ѓайра мубориза мебурд. Аз ин бидъатњо аз њама бештар пайравони ќарматињо
талаф шуданд. Танњо соли 1029 њангоми шањри Рай (дар
наздикии Тењрон) њазорон нафар инсони бегуноњро бо бањонаи «бадмазњабї» аз дами теѓ гузаронд ва молу мулкашонро
мусодира намуд. Мањмуд тамоми душманонашро бо њамин
бањона аз байн мебурд. Муаррих Ибни Асир менависад, ки
Мањмуд мехост молу сарвати як нафарро мусодира кунад,
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вале бањонае намеёфт. Рўзе ўро даъват карда, хост ба ў туњмати «бадмазњабї» ва «ќарматї будан»-ро занад. Ин шахс
маќсади аслии Мањмудро фањмида, худ ихтиёран аз њамаи
молу мулкаш даст мекашад, то љонаш дар амон монад. Мањмуд њам ин молу сарватро соњибї карда, ба ин шахс њуљљате
медињад, ки ў эътиќоди дуруст дорад. Хусусан донишмандони дар ин давра ба чунин туњмат бештар гирифтор мешуданд. Аз љумла вазири Ѓазнавиён Њасанак ба чунин буњтон
гирифтор омада, дар назди мардум ба дор кашида мешавад.
Султон Мањмуд шахси берањм ва хасис буд. Новобаста
ба хислатњои бадаш, вай лашкаркаши бузург ва матинирода
њисоб меёфт. Дар замони ў шањри Ѓазнин ба шањри зебову
серањолї табдил ёфт. Ў аз њисоби сарватњои истилокардааш биноњои боњашамат месохт. Дар шањр шумораи ќасрњо,
мадрасањою масљидњо ва кушкњои давлатмандон меафзуд.
Ѓазнин њамчун шањри тиљорату пешаварї ва тамаддун
шуњратманд гашта буд. Вай дар бораи тавсиф ва мадњи худ ва хонадони Ѓазнавиён шоирону олимони зиёдеро ба дарбор даъват мекард. Аз
рўйи гуфтаи муаррихон бо сарварии
Абулќосим Унсурї дар дарбори ў
400 шоир гирд омада буданд.
Яке аз хидматњои Ѓазнавиён барои фарњанги тољик он буд, ки ў дар
самти Њиндустон барои пањн кардани забони форсии тољикї талоши
зиёд кард. Азбаски забти Њиндустон
бо шиори динї ва љорї кардани ислом мегузашт, ин дин асосан бо забони форсии тољикї ва аз љониби
тољикон тарѓиб мегардид. Аз ин хотир аз замони Султон Мањмуд сар
карда, забони даргоњу девони давМанораи замони
латї дар Њиндустон забони форсии
Ѓазнавиён
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тољикї мегардад ва то садсолањои дигар давом меёбад. Забони дарбориён, аз љумла шоирону адибони Мањмуд низ
форсї буда, осори арзишманде ба ин забон таълиф карда
мешавад
Бо вуљуди ин соњањои кишоварзї, њунармандї ва робитањои байни музофотњо рў ба таназзул менињоданд. Њамаи
ин, хусусан баъди вафоти Султон Мањмуд (1030) хеле бармало њис карда мешуд. Дар замони њукмронии писараш Масъуд ин зиддиятњо тезутунд шуданд. Дар давраи салтанати
ў зулм ба мардум аз њад гузашт. Баъзе њокимон ба њукумати
марказї итоат накарда, бо ихтиёри худ андозњои нав бар
дўши мардум бор мекарданд. Порахўрї ављ гирифта буд, ки
аз ин худи Масъуд њам рўй намегардонд. Дар натиља соли
1030 дар Тўс бар зидди тартиботи мављуда ва давлатмандон
шўриш cap зад.
Музофоти Хоразм, ки дар итоати Ѓазнавиён буд, соли
1034 аз итоати онњо баромад ва бо Ќарахониёну Салљуќиён
забон як карда, ба Хуросон њамла оварданд. Соли 1035 туркњои салљуќї ба Хуросон лашкар кашида, ќисми зиёди онро
бо шањри Нишопур ба даст дароварданд. Масъуди Ѓазнавї
соли 1040 дар наздикии Дандонаќон (наздикии Марв) аз
Салљуќиён шикаст хўрд. Бо њамин њукмронии Ѓазнавиён
дар Хуросон ба охир расид. Дар ин љанг, ки яке аз љангњои
шадидтарини халќњои Осиёи Марказї њисоб меёбад, сарватмандони Нишопур ва Марв Салљуќиёнро дастгирї намуданд.
Салљуќиён дар муњорибањои минбаъда борњо бар Ѓазнавиён дастболо шуданд. Дар байни Ѓазнавиён ягонагї набуд
ва барои тахт шуда саргарми бародаркушї буданд. Дере нагузашта, Масъуд соли 1041 аз љониби тарафдорони бародаронаш кушта шуд. Салљуќиён ба Хуросон, Балх ва Њирот
соњиб шуданд. Давлати Ѓазнавиён бошад, ба тадриљ суст
мешуд.
Лашкари давлати Ѓуриён (давлати тољикон, ки охири
асри XII ва аввали асри XIII дар ќисми ѓарбии Афѓонистон
ба вуљуд омада буд) соли 1151 шањри Ѓазнинро ба даст даровард ва Ѓазнавиён маљбуран ба Њиндустон гурехта, шањри
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Лоњурро пойтахт карданд, вале Ѓуриён соли 1186 ба он љо
њам лашкар кашида, давлати Ѓазнавиёнро аз байн бурданд.
Савол ва супориш
1. Дар бораи давлати Ѓазнавиён наќл кунед.
2. Султон Мањмуд бо кадом давлатњо љангидааст?
3. Дар бораи шахсияти Султон Мањмуд чї медонед?
4. Кадом бахши ќаламрави имрўзаи Тољикистон ба њайати
давлати Султон Мањмуд дохил мешуд?
5. Пойтахти давлати Ѓазнавиён кадом шањр буд ва он аз
њисоби кадом сарватњо обод мегашт?
6. Султон Мањмуд ба Њиндустон чанд маротиба лашкар
кашид ва чї ќадар сарват ба даст даровард?
7. Сабаби рў ба таназзул овардани давлати Ѓазнавиёнро
гуфта дињед. Дар бораи шўришњои халќї ва бедодгарињои
Султон Мањмуд наќл кунед.
8. Ањволи мардуми зањматкаш: кишоварзон, њунармандон
ва дигар табаќањои ањолї чї хел буд?
9. Алптегин ва Сабуктегин дар гузашта кињо буданд ва
минбаъд барои таъсис додани давлати Ѓазнавиён чї наќше бозиданд?
10. Асосгузори давлати Ѓазнавиён кї буд?
11. Султон Мањмуд ба давлати Сомониён, ки то ба наздикї
дўсти ќарин буд, хиёнат карда, кадом музофотњои онро
забт намуд?
Аз «Таърихи Байњаќї»
... Ва Хољаи Бузург рўй ба Њасанак карду гуфт: «Хоља чун
мебошад ва рўзгор чї гуна мегузорад?». Гуфт: «Љойи шукр
аст». Хоља гуфт: «Дил шикаста набояд дошт, ки чунин
њолњо мардонро пеш ояд, фармонбурдорї бояд намуд ба њар
чї худованд (амир Масъуд) фармояд, ки то љон дар тан аст,
умеди сад њазор роњат асту фараљ аст». Бўсањлро тоќат
бирасид (тамом шуд). Гуфт: «Худовандро киро кунад, ки
бо чунин саге ќарматї, ки бар дор хоњанд кард, ба фармони
амирулмуъминин (халифаи аббосї) чунин гуфтан?». Хоља ба
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хашм дар Бўсањл нигарист. Њасанак гуфт: «Саг надонам кї
будааст, хонадони ман ва он чї маро будааст аз олату њашмату неъмат љањониён донанд. Љањон хўрдаму корњо рондам
ва оќибати кори одамї марг аст; агар имрўз аљал расидааст,
кас бознатавонад дошт, ки бар дор кашанд ё љуз дор, ки бузургтар аз Њусейни Алї (набераи пайѓамбар) наям. Ин Хоља,
ки маро ин мегўяд, маро шеър гуфтааст ва бар дари саройи
ман истодааст (хидмат кардааст). Аммо њадиси ќарматї;
бењ аз ин бояд, ки ўро боздоштанд бад-ин туњмат, на маро ва
ин маъруф аст, ман чунин чизњо надонам»...
... Дар шањр халифаи шањрро фармуд доре заданд бар карони Мусаллои Балх. Ва халќ рўй он љо нињода буданд; Бўсањл барнишасту омад, то наздики дор ва бар болое биистод
ва саворон рафта буданд бо пиёдагон то Њасанакро биёранд,
чун аз канори Бозори Ошиќон дароварданд ва миёни шористон
расид, Микоил бад-он љо асп бидошта буд, пазираи вай омад,
вайро душномњои зишт дод. Њасанак дар вай нанигарист ва
њељ љавоб надод. Оммаи мардум ўро лаънат карданд бад-ин
њаракати ноширин, ки кард ва аз он зиштњо, ки бар забон ронд
ва хавосси мардуми худ натавон гуфт, ки ин Микойилро чї
гўянд.
Ва Њасанакро ба пойи дор оварданд ва ду пайкро истонида
буданд, ки аз Баѓдод омадаанд. Ва ќуръонхонон Ќуръон мехонданд. Њасанакро фармуданд, ки љома берун каш! Ва Њасанакро њамчунон медоштанд ва ў лаб мељунбониду чизе мехонд.
То хўде фарохтар оварданд. Ва дар ин миён Ањмади Љомадор биёмад савор ва рўй ба Њасанак карду пайѓоме гуфт, ки:
«Худованд-султон мегўяд, ин орзуи туст, ки хоста будї ва
гуфта, ки чун ту подшоњ шавї, моро бар дор кун! Мо бар ту
рањмат хостем кард, аммо амирулмуъминин навиштааст, ки
ту ќарматї шудаї ва ба фармони ў бар дор мекунанд». Њасанак, албатта, њеч посух надод.
... Ва Њасанакро сўйи дор бурданд ва ба љойгоњ расониданд,
бар маркабе, ки њаргиз нанишаста буд, бинишонданд ва љаллодаш устувор бибаст ва расанњо фуруд овард. Ва овоз доданд,
ки: «Санг дињед (занед)!», њеч кас даст ба санг намекард ва
њама зор-зор мегиристанд, хосса нишопуриён. Пас муште
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Харитаи давлати Ѓазнавиён дар солњои 1030–1035
ринд (авбош)-ро сим (пул) доданд, ки санг зананд ва мард
худ мурда буд, ки љаллодаш расан ба гулў афканда буду хаба
(дамгир) карда.
§ 22. ДАВЛАТИ САЛЉУЌИЁН
Таъсиси давлати Салљуќиён. Дар миёнаи асри XI дар
Осиёи Марказї давлати Салљуќиён ба вуљуд омад. Ќабилањои бодиянишини туркзабони оѓуз бо сардории Салљуќ
– асосгузори Салљуќиён дар аввал дар даштњои шимоли
водии Зарафшон мезистанд. Онњо аз пайи чарогоњњо шуда,
заминњои навро ѓасб намуданд. Салљуќиён дар муборизаи
139

зидди Ќарахониён ба Султон Мањмуди Ѓазнавї ёрии калон
расонданд. Мањмуд бошад, барои дар Хуросони Шимолї
маскун шудани онњо розигї дод. Аммо дере нагузашта ин
дўстї ба душманї табдил ёфт. Султон Мањмуд соли 1025 ба
Салљуќиён рухсат дод, ки дар музофотњои Абевард, Сарахс
(ќаламрави Хуросон) зиндагї кунанд ва чарогоњњои сералафро истифода баранд. Ин хатои калони Ѓазнавиён буд.
Байни мардуми муќимї ва Салљуќиён вазъи нохуш ба миён
омад. Султон Мањмуд танњо бо воситаи силоњ тавонист
Салљуќиёнро аз ин чарогоњњо биронад.
Баъди вафоти Султон Мањмуд (соли 1030) Салљуќиён
борњо шўриш бардоштанд ва дигар ба Ѓазнавиён итоат намекарданд. Соли 1035 байни онњо љанг cap шуд ва писари
Султон Мањмуд шикаст хўрда, ќисми зиёди Хуросону Нишопурро аз даст дод. Сипас Масъуд ќувваи зиёде ѓун карда,
ба муќобили Салљуќиён бархост. Соли 1040 дар ноњияи Дандонаќон (назди Марви Туркманистони имрўза) муњорибаи
хунине ба вуќўъ пайваст. Ин дафъа њам лашкари Ѓазнавиён
бо сардории Султон Масъуд торумор гардид ва бо њамин
њукмронии Ѓазнавиён дар Хуросон хотима ёфт. Ин љанг дар
таърихи мардуми Осиёи Марказї љанги шадидтарин буд.
Баъди ин Масъуд ва писараш Мавдуд борњо бар зидди
Салљуќиён cap бардоштанд, вале њар дафъа ба нокомї дучор шуданд. Давлати Ѓазнавиён рўз аз рўз заиф мешуд ва он
шуњрати пешинааш аз даст мерафт. Нињоят, соли 1187 њамчун давлат аз байн рафт.
Саркардаи Салљуќиён Туѓрул (1038–1063) – набераи
Салљуќ худро њокими тамоми Хуросон эълон кард. Задухўрдњои пай дар пай, андозњои бешумору гарон мардуми
камбаѓалро хонабардўш менамуд. Ашрофи дин, ки нуфузашон хеле суст гардида буд, дарњол ба такягоњи Салљуќиён
табдил ёфтанд.
Васеъ шудани ќаламрави Салљуќиён. Дере нагузашта
Туѓрул мамлакатњои Хоразм, Эрони Ѓарбї, Курдистон,
Арманистон, Озарбойљон ва Ироќро ба тасарруфи худ
даровард. Салљуќиён дар шарќ музофотњои Балх, Тирмиз,
Бухоро ва Самарќандро забт намуданд. Давлати Ќарахони140

Харитаи давлати Салљуќиён
ёнро ба итоати худ дароварданд. Туѓрул шањри Райро (дар
Эрон) пойтахт эълон намуд ва шањри Марв пойтахти бародараш Љаѓрибек ќарор гирифт.
Халифаи Аббосиён дигар илољ наёфта, маљбуран
Туѓрулро њамчун султон ва подшоњи Шарќу Ѓарб эълон
кард. Туѓрул халифаро чандон намешинохт.
Баъди вафоти Туѓрул бародараш Алпарслон (1063–
1072) ба сари њокимият омад ва замини Салљуќиёнро аз
њисоби забткорињо хеле васеъ намуд. Дар ањди салтанати
Љалолуддини Маликшоњ (1072–1092) давлати Салљуќиён
хеле ривољу равнаќ ёфт. Лашкари Маликшоњ ба Ѓарб юриш
карда, Гурљистони Шарќї, ќисми Осиёи Хурд, Сурия ва Фаластинро ба даст даровард. Иќтидори давлати Салљуќиён
аз њар љињат афзуд. Барои Маликшоњ сохти давлатдории
Сомониён намуна буд ва бо њар восита мекўшид онро дар
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њудуди давлати худ љорї намояд. Вай ба дарбораш одамони
бомаърифатро љамъ мекард. Онњо корњои илмї-тадќиќотиро ба роњ мемонданд. Вазири хирадманди ў, муаллифи асари машњури «Сиёсатнома», Низомулмулк дар пойдор гардондани давлати Салљуќиён ва ањли адабро ба дарбор љамъ
намудан, хидмати босазое кардааст.
Њудуди давлати Маликшоњ хеле васеъ буд. Он аз Бањри
Миёназамин то сарњади давлати Чин тўл мекашид ва ќариб
тамоми мамлакатњои мусулмони Осиёи Марказиро дар бар
мегирифт. Пойтахташ шањри Исфањон буд. Чунин давлати
бузург бо ќувваи силоњ нигоњ дошта мешуд ва аз охири асри
XI суст шудан гирифт. Пас аз Маликшоњ муборизаи байнихудии хонадони Салљуќиён барои тахт cap шуд ва аз онњо
дар ин мубориза њокими Хуросон – Санљар ѓолиб баромад.
Мулкњои алоњида ба њам робитаи мустањкам надоштанд ва
ба њукумати марказї cap намефуроварданд.
Муборизаи Султон Санљар. Соли 1118 давлати бузурги Салљуќиён асосан ба ду ќисм људо шуд. Ба кисми якум
Эрони Ѓарбї, Озарбойљон, Ироќ дохил шуданд. Пойтахташ шањри Њамадон буд. Ќисми дуюм аз Хуросон, Мовароуннањр, Хоразм, Систон иборат буд ва пойтахташ чун
пештара Марв ќарор гирифт. Шањр хеле ободу зебо гашта,
мањаллањои махсуси њунармандон, тољирон ва бозорњо дошт.
Мадрасањою китобхонањо шањрро хеле машњур гардонданд.
Султони њаштумини Салљуќиён Санљар номи Султони
Бузургро гирифт. Давлати Салљуќиён дар чунин њолат гирифтори њуљуми пай дар пайи ќабилањои Ќарахитоиён (Кидониён) гардид. Соли 1141 дар байни Салљуќиён ва Ќарахитоиён дар дашти Ќатвон (наздикии Самарќанд) љанги шадид
ба вуќўъ пайваст. Дар он лашкари Салљуќиён бо сардории
Султон Санљар шикаст хўрд ва тамоми Мовароуннањр ба
дасти Ќарахитоиён гузашт. Аз ин вазъи ќулай њокимони
Хоразм истифода бурда, аз итоати Салљуќиён баромаданї
шуданд. Онњо се маротиба ба муќобили Салљуќиён бархостанд, вале натиљае ба даст надароварданд. Бо вуљуди ин,
давлати Салљуќиён рўз аз рўз заиф шуд.
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Ба замми ин, дар музофоти Балх ќабилањои кўчманчии
оѓуз ба муќобили бедодгарињои ашрофи Салљуќї шўриш
бардоштанд. Султон Санљар барои пахш кардани он лашкар кашид, аммо шикаст хўрда, худаш асир афтод. Вай соли
1156 аз асирї гурехта, роњи пойтахташ – шањри Марвро пеш
гирифт ва дере нагузашта вафот кард. Нињоят, Салљуќиён аз
бисёр музофотњою мулкњо мањрум гаштанд ва давлаташон
соли 1190 комилан барњам хўрд.
Аз мулкњои собиќи давлати Салљуќиён дар Осиёи Марказї Хоразм истиќлолият ба даст оварда, шуњраташ беш аз
пеш меафзуд.
Дар њамин давра бисёр туркњои салљуќї дар водињои
Осиёи Марказї маскан мегиранд. Дар шањрњои тољикнишин мањаллањои туркњо пайдо мешаванд. Шумораи мардуми бо ду забон гап мезадагї – њам ба забони тољикї ва њам
ба забони туркї меафзояд.
Фаъолияти Низомулмулк. Яке аз бузургтарин донишмандон ва сиёсатмадорони замони Салљуќиён Абўалї Њасан ибни Алї буд, ки барои пойдор намудани ин давлат ва
умуман тарзи давлатдорї хидмати бузурге кардааст. Ў дар
таърих бо номи Низомулмулк машњур аст. Низомулмулк
соли 1017 дар музофоти Тўси Хуросон ба дунё омадааст.
Дар ањди ду султони салљуќї – Алпарслон ва Маликшоњ вазифаи вазириро ба уњда доштааст. Фаъолияти њарљонибаи
ў хусусан дар замони њукмронии Маликшоњ ривољу равнаќ
ёфтааст. Ин марди фозил ќариб 30 сол (1063–1092) давлатро
идора кард. Мањз ба туфайли кордонию хирадаш ба гирифтани номи «Низомулмулк» сазовор гаштааст.
Вай дар корњои идораи давлат таљрибаи давлати Сомониёнро дар љойи аввал мегузошт. Мисли Сомониён идораи
давлатиро ба низом дароварда, анъанањои фарњангии онро
аз нав зинда кард. Барои ба худсарињои саркардањои лашкар ва ашроф хотима додан ва ба њокимияти онњо фишор
овардан ќувваи зиёдеро ба харљ дод.
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Низомулмулк њамаи ин дигаргунињоро барои он ба роњ
мемонд, ки рўзгори мардуми зањматкаш бењтар гардаду ба
хазинаи Салљуќиён њар чї бештар даромад шавад. Њамаи ин
ба пешрафти кишоварзию њунармандї ва тиљорат кумак мерасонд. Ќатъи назар аз ин кўшишу ѓайрати ин марди накукор ањволи халќи мазлум чун пештара вазнин бошад њам, ба
њар њол мардум аз задухўрдњои ќабилавии байни феодалон,
инчунин, аљнабиён наљот ёфт.
Сатњи фарњанги Салљуќиёни кўчманчї назар ба мамлакатњои забткардаашон, хусусан Хуросону Мовароуннањр,
хеле паст буд. На танњо хизматгорони дараљаи миёна, балки султонњои бузурги онњо, аз љумла Туѓрул ва Алпарслон
бесавод буданд. Аз њамин сабаб шахсони фозили халќњои
Хуросону Мовароуннањр, яъне тољикону форсњо ва туркони
муќимгаштаро ба корњои давлатї љалб менамуданд.
Хидмати Низомулмулк дар ташкили мактабу мадрасањо
басо бузург аст. Бо кўшишу ѓайрати ў дар шањрњои калонтарини давлати Салљуќиён: Нишопур, Њирот, Балх Марв,
Баѓдод ва ѓайра мадрасањо таъсис ёфтанд, ки онњо ба хотири асосгузорашон «Низомия» номида шуданд. Вай таъкид
менамуд, ки дар сари давлат бояд њар чї бештар донишмандон љой гиранд. Ў соли 1079 таќвими навро тартиб дод, ки
ба он дўсти љавониаш шоир ва олими машњур Умари Хайём
илова ва тасњењ дароварда буд. Ин таќвим дар Аврупо аз
тарафи Папа (саррўњонии католикњо) Григорий XIII танњо
соли 1582 интишор гардид. Низомулмулк асари машњури
худ «Сиёсатнома»-ро бо забони тољикї таълиф намудааст,
ки аз хусуси тарзи давлатдорї, одобу ахлоќ, муомилаву рафтор, таъмину нигоњ доштани лашкар, хазинадорї, муомила
бо вазирону амирон, ќозињову ходимон ва дигар табаќањои
мардум наќл мекунад. Муаллиф менависад, ки њар як сарвари давлат бояд чунин хислатњоро доро бошад: адолат,
инсоф, андеша, ростќавлї, њиммат, хайрхоњї, инсондўстї,
инсонпарварї. Дар «Сиёсатнома» усулњои давлатдории
Салљуќиён, баъзе исёну шўришњои дар ин давра рухдода
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таљассум ёфтаанд. Ин асар ба бисёр забонњои љањон тарљума шудааст.
Тамоми фаъолияти ин мард барои пойдор намудани
давлати Салљуќиён равона гардида буд. Ин дигаргунињо ва
ба танзим даровардани давлати Салљуќиён хусусан ба феодалони мањаллии аз сарватњои худ мањрумгашта писанд набуданд. Дар натиља ин навоварињои Низомулмулк ќањру ѓазаби фитнагарон ва иртиљопарастонро пурзўр намуд ва ўро
соли 1092 ба ќатл расонданд.
Савол ва супориш
1. Давлати Салљуќиён кай ва дар куљо таъсис ёфт?
2. Ќаламрави давлати Салљуќиён кадом шањру музофотњоро дар бар мегирифт? Кадом сол њудуди он ба ду таќсим
шуд ва пойтахташон кадом шањрњо буданд?
3. Дар бораи муборизаи Султон Санљар наќл кунед.
4. Низомулмулк кї буд? Асари ў «Сиёсатнома» дар бораи
чї наќл мекунад?
5. Салљуќиён дар корњои давлатдорї ба кї пайравї мекарданд?
6. Давлати Салљуќиён кай барњам хўрд?
Аз «Сиёсатнома»-и Низомулмулк
Дар маънии зердастон
Эзидтаоло (худо, яздон) подшоњро забардасти њамаи
мардумон офаридааст ва љањониён њама зердасти ў бошанд ва
нонпораю бузургї аз ў доранд. Бояд ки эшонро чунон дорад, ки
њамеша ањли салоњ ва хештаншинос бошанд ва њалќаи бандагї
аз гўш берун накунанд ва камари тоат аз миён накушоянд ва
њар ваќт эшонро бад-эшон менамоянд ба зиштї ва накуї, то
хештанро фаромўш накунанд ва низ ризо надињанд, то њар чї
хоњанд, кунанд ва андозаю мањалли њар як медонанд ва ањволи
њар як пурсида медоранд, пой аз хати фармон берун нанињанд
ва љуз он накунанд, ки мисол ёфтаанд, чунон ки Бузарљмењри
Бахтакон (вазири донишманди мулуки Сосониён Нўшервони
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Одил буда, дар соли 580 ё 590 вафот кардааст) рўзе дар пеши
Нўшервон (яке аз шоњони Сосониён буда, дар солњои 531–579
њукмронї кардааст) гуфт: – Вилоят маликрост ва малик вилоят ба лашкар додааст. Ва агар лашкар бар вилояти малик
мењрубон набошанд ва бар мардуми вилоят рањмату шафќат
надоранд ва њама дар он кўшанд, ки кисаи хеш пурзар кунанд
ва ѓами вайронии вилоят ва дарвешии раият нахўранд ва њар
гоњ, ки лашкарро дар вилоят захму банду зиндон ва дасти ѓазабу љиноят азлу (дур кардан, хориљ кардан) тавлият (кореро ба зиммаи касе гузоштан) бошад, он гоњ чї фарќ бошад миёни малику эшон, ки њамеша ин кори мулук будааст, на кори
лашкар. Ва ризо (розигї) надодаанд, ки лашкарро ин ќуввату
тамкин бошад ва дар њама айём тољи заррину рикоби заррин
ва тахти заррин ва сикка љуз подшоњонро набувад.
§ 23. МУНОСИБАТЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА ИЉТИМОИИ
ДАВЛАТЊОИ АСРЊОИ XI–XII
Зулми феодалї ва бад шудани ањволи кишоварзон.
Асрњои XI–XII феодализм дар Осиёи Марказї тамоми
соњањои њаётро фаро гирифт. Аз нимаи дуюми асри XI иќтаъ
шакли пањнгаштаи заминдорї њисоб меёфт.
Кишоварзон тобеи иќтаъдор буданд. Њарчанд онњо
истењсолкунандагони бевоситаи неъматњои моддї њисоб
ёбанд њам, ањволашон рўз аз рўз бад мешуд. Махсусан,
ањволи барзгарони водињои серањолии Зарафшон, Сирдарё
ва Ќашќадарё хеле вазнин буд. Њамаи бори гарони андозу
хирољ ба гардани кишоварзони камбаѓал меафтод. Баъзе заминдорони хурд аз гаронии андозњо муфлис шуда, заминњояшонро ба заминдорони калон маљбуран мефурўхтанд. Њодисањои кашида гирифтани заминњои камбаѓалон низ љой
дошт.
Дар замони њукмронии Ќарахониён ва Ѓазнавиён дењќонон њанўз заминдорони калонтарин њисоб меёфтанд. Баъзе
дењќонон ноњия ва музофотњои бутунро дар дасти худ нигоњ
медоштанд. Њангоми њукмронии Ќарахониён гурўњњои зиё146

ди чунин дењќонон ба тарафи онњо гузашта, мавќеи худро аз
њар љињат пурќувват намуданд.
Дар ќарнњои XI ва XII ашроф, лашкаркашон, намояндагони Ќарахониён ва Ѓазнавиён, инчунин, Салљуќиён бисёр
заминњои барзгаронро хариданд, ки дар натиља бенавошавии кишоварзон афзуд. Бисёрии онњо љои зисти худро монда ба шањрњо мерафтанд, аммо дар он љо њам ањволашон
бењтар набуд.
Заминдорони калон, яъне дењќонон аз иќтаъдорон
фарќи куллї доштанд. Соњибони ин заминњоро мулкдор ё
малик ном мегирифтанд. Дењќонон метавонистанд хидмати
давлатиро ба љо наоранд, мулкашонро бо ихтиёри худ фурўшанд ва таќдим кунанд ё мерос монанд. Дар арафаи њуљуми
муѓулњо дар аксари вилоятњо дењќон маънои аввалаашро,
яъне заминдори калон буданашро аз даст дод. Табаќањои
болонишин аксар ваќт аз андоз озод буданд. Ањволи вазнини дењќонони кишоварз ва пешаварон боиси шўришњои пай
дар пай мешуд.
Шўриши Малик Санљар. Аз нимаи аввали асри XII cap
карда, дар Бухоро намояндагони рўњониёни олимартабаи
ислом, ки ба худ номи «Садри љањон»-ро (њокимон)-ро гирифта буданд, сазовори обрўйи калон шуданд ва дар амал
њокимият дар дасти онњо буд. Баъдтар Ќарахониён Бухороро ѓасб намуда, садрњоро ба итоати худ дароварданд, вале
тадриљан садрњо то андозае соњиби мустаќилият шуданд ва
ба Ќарахониён танњо хирољ медоданд.
Садрњо дар дасти худ заминњои зиёди ваќф доштанд.
Ѓайр аз ин онњо аз муассисањои тиљоратї, аз њунармандон,
кишоварзони гирду атрофи шањр андозњои калон меситониданд. Ин андозњо хусусан дар замони садр Муњаммад ибни
Ањмад афзуданд ва як худи ў метавонист 600 нафар толибилмро хўронаду пўшонад. Ў дар яке аз сафарњояш ба Макка
барои таъминоташ 100 шутур бор бурда буд. Мардум ўро
барои сахтиву мумсикиаш «Садри љањаннам» ном монда
буд.
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Садрњои Бухоро бо бањонаи додани хирољ ба Ќарахониён аз мардуми зањматкаш бољу хирољи бисёр ѓун мекарданд,
ки аз нисф зиёди он дар дасти садрњо мемонд.
Њамаи ин беадолатињо ќањру ѓазаби мардуми Бухороро
ба миён овард. Соли 1206 бо сардории устои сипарсоз Малик
Санљар шўриши зидди садрњо ба амал омад. Ќувваи асосии
шўриш мардуми шањри Бухоро–њунармандон ва тољирон
буданд. Шўришчиён шањрро ба даст дароварда, садрњоро аз
сари давлат дур карданд, чизу чораашонро кашида гирифтанд ва барои њокими шањр ќаср сохтанд. Садрњо аз Ќарахитоињо мадад пурсиданд.
Дар њамин ваќт Муњаммади Хоразмшоњ, ки кайњо боз
дар орзуи аз дасти Ќарахитоиён кашида гирифтани Мовароуннањр буд, ин вазъиятро ѓанимат дониста, бо лашкари
зиёд ба Бухоро рањсипор шуд. Ў пеш аз Ќарахитоиён ба Бухоро расида, соли 1207 шањрро ѓасб намуд. Шўришгарон
чорае наандешиданд ва њатто сокинони шањр ва кишоварзони гирду атрофро сафарбар накарданд.
Садрњо худро тобеи Муњаммад Хоразмшоњ шумурда,
боз аз нав соњиби њокимият шуданд. Сарвари шўриш Малик
Санљарро асир гирифта, ба Урганљ фиристоданд ва баъди
чанде дар дарёи Ому ѓарќ карданд.
Њаракати исмоилия. Ин њаракат дар нимаи дуюми асри
VIII пайдо шудааст. Сарвари он Исмоил ибни Љаъфари
Содиќ буд. Исмоил дар замони њаёти падараш вафот кард
ва ин боиси људоии байни пайравонаш гардид. Як гурўњ аз
онњо марги Исмоилро дар давраи њаёти падараш эътироф
карда, Муњаммад ибни Исмоилро имоми хеш шинохтанд ва
имоматро дар авлоди ў идома доданд. Гурўњи дигар марги Исмоилро дар давраи њаёти падараш рад мекард ва эътиќод бар он дошт, ки Исмоил зинда мондааст ва саранљом
ба номи имоми Мањдї зуњур хоњад кард. Ин гурўњ аз исмоилињо људо шуда, дар таърих ба номи ќарматї шинохта
шудаанд.
Ѓояњои исмоилињо дар асрњои IX ва ибтидои асри X ба
як љараёни пурќуввати афкори љамъиятї мубаддал гардид.
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Ин њаракат асосан дар байни кишоварзон ва њунармандони
бисёр мамлакатњои Шарќи Наздик, Эрон, Осиёи Марказї
пањн гардида буд. Тарафдорони исмоилия аввал ба таври
пинњонї ва дар асрњои X–XI кушоду равшан ѓояњои онро
пањн намудан гирифтанд.
Исмоилињо соли 909 дар ќисмати Шимоли Африќо (Тунис) давлатеро ба номи Фотимиён таъсис карданд. Хилофати Фотимиён ќариб 185 сол давом ёфт. Соли 974 пойтахти
он ба Миср – шањри Ќоњира кўчид. Аз Ќоњира ба Хуросон
ва Мовароуннањр, ки савора роњи якмоња буд, бисёр мубаллиѓони исмоилия омада, ташвиќот мебурданд ва он натиљаи
дилхоњ дод. (Яке аз мубаллиѓони фаъолу машњур Носири
Хусрав буд, ки дар бораи ин шахси муътабар дар бобњои
оянда пурратар маълумот дода мешавад).
Дар охири ќарни XI хилофати Фотимиён тадриљан инќироз меёбад ва исмоилињои Осиёи Марказї ва Эрон алоќаи
худро аз Ќоњира канданд ва даъвати исмоилиро дар Эрон
давом доданд. Ин давраи таърихии исмоилиён ќариб 170
солро дар бар мегирад. Дар ин давра исмоилиён бо роњбарии шахси ќудратманд Њасани Саббоњ даъвати худро идома доданд. Ў бисёр пайравони исмоилияро љамъ карда, дар
шањри Ќазвин шўриш бардошт ва ќалъаи кўњи Аламутро ба
даст даровард. Исмоилиёни Эрон ба душмани сарсахти худ
Салљуќиёни турк рў ба рў шуданд. Дар соли 1092 исмоилиён ба лашкари Салљуќиён зарбаи сахт зада, онњоро аз Аламут аќиб ронданд. Онњо барои њифзи аќида ва номуси хеш
ба муќобили душманони худ муборизаи шадид мебурданд.
Пайравони Њасани Саббоњ аз усули нави мубориза, яъне
ба ќатл расонидани шахсони мансабдори дарбори салљуќї
истифода карданд. Нахустин ќурбонии њамин усул вазири
Салљуќиён Низомулмулк буд. Ў соли 1092 дар Нањованд, ки
дар ѓарби Эрон воќеъ аст, кушта шуд. Аз ин дастањои фидоии исмоилї, њатто подшоњону амирон њам дар вањм буданд.
Њатто Султон Санљар доим дар бим буд ва аз нияти ба Аламут њуљум кардан даст кашид.
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Муѓулњо соли 1256 ба давлати исмоилии Аламут (1090–
1256) њуљум оварда, онро њамчун давлат аз байн бардоштанд ва сарвари исмоилиён Хуршоњро куштанд. Муѓулњо
исмоилиёни зиёдеро ба ќатл расонданд, вале шумораи ками
онњо љон ба саломат бурда, тавонистанд писар ва љонишини сарварашон Хуршоњ – Шамсиддин Муњаммадро пинњон
намоянд.
Ба ин тартиб, имомати исмоилиён барќарор монд ва аз
насл ба насл то ба имрўз идома дорад. Пайравони исмоилия
имрўз дар мамлакатњои Афѓонистон, Эрон, Њиндустон, Хитой, Покистон, Индонезия, Кўњистони Бадахшони Тољикистону Афѓонистон ва дигар мамлакатњо њаёт мегузаронанд.
Мувофиќи васияти Оѓохони III (имоми чилуњаштуми
исмоилиён) дар соли 1955 наберааш Карим ба вазифаи чилунуњумин имоми исмоилиён таъйин шуд. Оѓохони IV њамчун
як роњбари мусулмон, ки эътирофи байналмилалї дорад,
барои пешрафти ислом ва мероси фарњангии он таваљљуњи
зиёд дорад. Ба ин маќсад ў як ќатор барномањо ва муассисањо таъсис додааст.
Соли 1977 Институти мутолиоти исмоилї дар Лондон
барои омўхтани ислом таъсис ёфт. Инчунин, дар Женева
Бунёди фарњангии Оѓохон ташкил гардид, ки барои бењтар
шиносонидани тамаддуни исломї барномањо тартиб дода,
тадќиќот мебарад. Њамчунин, дар соли 1979 љоизаи меъмории Оѓохон таъсис гардидааст, ки дар љањони ислом
пешрафти барномањои меъмориро ташвиќ мекунад.
Њамин тавр, мебинем, ки Оѓохони IV на танњо исмоилиёни љањонро, балки тавонистааст идорањои васеи иљтимої,
иќтисодї ва фарњангии мураккабро низ сарварї кунад.
Бояд ёдовар шавем, ки дар солњои охир Оѓохони IV ба
Љумњурии Тољикистон сафар карда, дар мушкилтарин вазъи
иќтисодї мадад расонд ва минбаъд њам мерасонад.
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Савол ва супориш
1. Дар бораи заминдорї ва иќтаъ наќл кунед.
2. Дар замони њукмронии Сомониён иќтаъ ба кадом табаќањои ањолї дода мешуд?
3. Дар бораи ањволи мардуми камбаѓал њикоя кунед.
4. «Садрњои љањон» кињо буданд ва онњоро чаро «Садри
љањаннам» меномиданд?
5. Аз хусуси шўриши Малик Санљар њикоя кунед. Кадом
табаќањои ањолї ќувваи асосии шўриш буданд?
6. Шўришро кї шикаст дод?
7. Дар замони кадом садр андозњо афзуданд?
8. Чанд ќисми андозњо дар дасти садрњо мемонд?
9. Муњаммад Хоразмшоњ кадом сол Бухороро ба даст даровард?
10. Доир ба мазњаби исмоилия чї медонед? Исмоилия дар
кадом мамлакатњо пањн шуда буд?
11.Фотимиён кињо буданд? Дар бораи Њасани Саббоњ чї
медонед?
12.Дар бораи давлати Аламут њикоя кунед ва ин давлат
чанд сол фаъолият дошт. Давлати Аламутро кадом лашкаркаши чингизї барњам дод?
13.Хидматњои Оѓохони IV-po номабар кунед. Ў кай ба
Тољикистон омад ва чї гуна ёрињои иќтисодї расонд?
Оѓохони IV дар кадом мамлакатњои љањон муассисањои
фарњангї дорад?
§ 24. ДАВЛАТИ ХОРАЗМШОЊИЁН
Ташкил ёфтан ва пурќувват шудани давлати Хоразмшоњиён. Давлати Хоразмшоњиён баъди шикасти давлати Салљуќиён соли 1141, ки тобеи он буд, тадриљан ќомат
рост кардан гирифт. Хоразмшоњ унвони шоњони Хоразм
буд ва њанўз пеш аз дини ислом вуљуд дошт ва онњоро то
асри XIX бо њамин ном мешинохтанд.
Таърих чор хонадони Хоразмшоњиёнро медонад. Бузургтарини онњо хонадони чорум аст ва он ба номи «Хоразмшоњиёни Бузург» шуњрат ёфтааст. Ба ин хонадон
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Анўштагини Ѓалча (1077) асос гузоштааст. Ў дар дарбори
Салљуќиён соњиби обрўй гардида, дар замони њукмронии
Маликшоњи Салљуќї њокими Хоразм таъйин мешавад ва
нахустин бор унвони «Хоразмшоњи Бузург»-ро гирифтааст.
Набераи ў Отсиз (1127–1156) њокими Хоразм гардида, барои
пурќувват гардидани давлати Хоразмшоњиён ва аз тобеияти Салљуќиён баромадан љидду љањди зиёде кардааст. Отсиз
асосгузори њаќиќии давлати Хоразмшоњиён њисоб меёбад.
Вай борњо њамчун љанговари содиќ бо дастањои љангии худ
бар зидди душманони Салљуќиён љангида, садоќати худро
нишон додааст, аммо нияти ба даст даровардани истиќлолияти Хоразмро њамеша дар дил мепарварид. Вай се маротиба ба муќобили Султон Санљари Салљуќї лашкар кашид,
вале ягон бор њам ба нияташ нарасида, шикаст хўрд. Ба њар
њол ў тавонист барои истиќлолияти Хоразм шароити мусоид фароњам оварад. Нињоят, Хоразм истиќлолият ба даст
даровард. Писари ў Алпарслон (1156–1172) барои забти Хуросону Мовароуннањр лашкар кашид ва каму беш ба маќсадаш расид.
Хоразм махсусан дар давраи њукмронии писари ў Алоуддин Муњаммад Текеш (1172–1200) хеле тараќќї кард.
Душмани асосии Хоразм Ќарахитоиён буданд ва Хоразм
њанўз ба онњо бољ медод. Баъд аз пурќувват шудан ва љамъ
намудани лашкари зиёди бонизом Текеш аз додани бољ даст
кашид ва сафири Ќарахитоиёнро ба ќатл расонд. Ин рафтори Текеш Ќарахитоиёнро ба ќањру ѓазаб овард ва онњо лашкари зиёди худро ба муќобили Текеш фиристоданд. Дар ин
задухўрд Текеш ѓолиб омад. Лашкари Хоразм љанговарони
ботаљрибаву боинтизоми замон њисоб меёфт. Текеш кайњо
боз дар дил нияти ба даст даровардани Хуросону Мовароуннањрро мепарварид. Вай дар љангњо мањорат нишон дода,
лашкарашро уњдабароёна сарварї намуда, шањрњои Нишопуру Марвро забт кард.
Дар њамон давра байни султони салљуќї Туѓрул ва халифаи Баѓдод Носир нохушие рўй дод. Туѓрул мехост халифаи
аббосї ба ѓайр аз корњои динї ба корњои дигари давлатдорї
дахолат накунад. Нињоят, ин нохушї онњоро ба љанг расонд.
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Халифа аз Текеш ёрмандї пурсид. Текеш њам аз ин лањзаи
муносиб истифода бурда, ба муќобили Туѓрули салљуќї ба
љанг даромад ва ба лашкари халифа зарбаи сахт зада, шањри
Њамадонро тасарруф намуд.
Дере нагузашта дар байни иттифоќчиёни дирўза, яъне
халифаи Баѓдоду Текеш ихтилоф рўй дод. Текеш вазири фиристодаи халифаро бо суханони дурушт пас гардонд. Соли
1196 байни онњо задухўрди шадид ба вуќўъ пайваст. Лашкари халифа шикаст хўрд.
Давраи њукмронии Текеш давраи пешрафт ва вусъат ёфтани сарњади давлати Хоразмшоњиён њисоб меёбад. Текеш
дар яке аз мактубњои худ ба ноиби дар Хуросон буда менависад, ки дар байни табаќањои гуногун робитањои дуруст
барќарор намоянд ва аз баробарии туркону тољикон махсусан ёдовар мешавад. Аз ин маълум мегардад, ки ќисми бештари мардуми Хоразм дар асл тољик будаанд.
Осиёи Марказї дар њайати давлати Хоразмшоњиён ва
лашкаркашињои Муњаммади Хоразмшоњ. Баъди вафоти Текеш писараш Муњаммад (1200–1220) ба сари њокимият омад.
Вай дар забткорињо сиёсати падарашро давом дода, бисёр
шањрњову мамлакатњоро ба худ тобеъ намуд. Солњои аввали
њукмронияш ба муќобили Ѓуриён, Аббосиён ва Ќарахитоиён лашкар кашид ва ба музаффариятњо ноил гашт. Соли 1203
бо ёриву дастгирии Ќарахитоиён Хуросон ва Њиротро забт
намуд. Баъди ин барои Мовароуннањрро аз Ќарахитоињо,
ки то ба наздикї иттифоќчиён буданд, кашида гирифтан
тайёрї дида, соли 1207 бо бањонаи пахш намудани шўриши
Малик Санљар ба Бухоро њуљум оварда, онро ишѓол кард.
Мардуми Бухоро њар сол ба Ќарахитоиён андоз медоданд,
ки ќисми зиёди онро садрњои Бухоро аз худ мекарданд. Ќарахитоиён сари ваќт расида наомаданд ва шўришчиён њам
бо ќувваи бузурги лашкари Султон Муњаммад тоб оварда
натавонистанд. Садрњои Бухоро чун њамеша таслим шуданро афзалтар донистанд.
Дар Самарќанд њокими ќарахонї Усмон ибни Иброњим
ва дар Фарѓона бародараш Ќадархон давлат меронданд.
Хоразмшоњ Муњаммад бо Усмон сулњ баст. Ќарахитоиён ба
муќобили њардуи онњо њуљум карда, ѓолиб баромаданд ва
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аз Усмон андоз гирифта, баромада рафтанд. Усмон худро
тобеи Хоразмшоњ Муњаммад донист. Сабаби ба осонї ба
даст даровардани Мовароуннањр боз он буд, ки мардуми
ин сарзамин мехостанд аз Ќарахитоиёни «бутпараст» халос
шуда, бо мардуми њамдини худ пайванданд. Муњаммади
Хоразмшоњ аз ин вазъият хеле маккорона истифода бурд.
Дере нагузашта мардуми Мовароуннањр тамоми берањмию
бедодгарињои ўро хуб њис карданд.
Аз љабру зулми Муњаммади Хоразмшоњ мардуми Самарќанд ба дод омада, соли 1212 шўриш бардоштанд. Султон Муњаммад бо як тарзи вањшиёна шўришро фурў нишонд. Ќариб 10 њазор касро ба ќатл расонд, аз он љумла худи
Усмонро њам. Шањрро се шабу рўз ба торољи лашкараш супурд. Ќариб њамаи њокимони ќарахонии Осиёи Марказї бо
амри Султон Муњаммад кушта шуданд. Ў сиёсати забткориро давом дода, доим дар орзуи ѓасб намудани Афѓонистону
Эрон буд ва нињоят ин нияташ амалї гашт. Соли 1215 барои
ба тасарруфи худ даровардани ноњияњои љанубии Тољикистон ва Ўзбекистони имрўза лашкар кашид ва ба маќсадаш
расид.
Баъди ин аз халифаи Баѓдод талаб намуд, ки номаш ба
хутба дохил гардад. Ба замми ин ба халифа расонд, ки аз
идоракунии Баѓдод даст кашад. Њатто аз мартабаи халифа
рафтани ўро эълон намуд ва ба љойи ў одами бовариноки
худашро шинонданї буд. Ба њамаи ин ќонеъ нашуда, ба Баѓдод лашкар кашид, вале ба муродаш нарасид. Чунин рафторњои ношоям ва беандешагињои Муњаммади Хоразмшоњ
боиси нооромии давлат гардиданд. Дар аввал обрўйи ў хеле
афзуда буд ва њатто ўро «Искандари дуюм» меномиданд.
Ќаламрави давлаташ васеъ шуд. Сарњади сарзаминаш аз
соњилњои шимолии бањри Хазар (Каспий) то халиљи Форс ва
аз кўњњои Ќафќоз то кўњњои Њиндукуш расид. Тољирони Хоразмро дар Чину Тибет, Муѓулистону Њиндустон, шањрњои
Русияю Поволжия дидан мумкин буд. Давлати ў яке аз давлатњои пурзўртарини замонааш њисоб меёфт Љанговарони
Муњаммади Хоразмшоњ асосан кироя буданд. Онњо аксар
ваќт шањру дењањои забткардаашонро торољ менамуданд,
ки ин кинаву адовати мардумро зиёд мекард. Хуллас, тамо154

ми табаќањои ањолї аз Муњаммади Хоразмшоњ норизо буданд ва давлат аз дохил футур мерафт. Аз њамин сабаб њатто
ба зарбањои аввалини муѓул тоб оварда натавонист.
Савол ва супориш
1. Асосгузори давлати Хоразм кист ва ў ба муќобили кї
мубориза мебурд?
2. Доир ба Текеш чї медонед? Дар бораи лашкаркашињои
ў њикоя кунед.
3. Муњаммади Хоразмшоњ бо кадом ќабилаю давлатњо
љангидааст?
4. Њудуди давлати Муњаммади Хоразмшоњро аз харита нишон дињед.
5. Дар бораи шўриши Самарќанд наќл кунед.
6. Сабабњои заиф гаштани Муњаммади Хоразмшоњ дар
чист?
Аз «Таърихи Комил»-и Ибни Асир
Лашкаркашии Султон Муњаммади Хоразмшоњ
барои муњосираи Њирот
Султон Муњаммади Хоразмшоњ рањсипори Њирот гардид, то он љоро муњосира кунад. Алпѓозї хоњарзодаи Султон
Ѓиёсуддини Ѓурї бо лашкаре аз ѓуриён фаро расид ва дар панљфарсангии Њирот фуруд омад. Ў монеи расидани озуќа ба лашкари Хоразмшоњ шуд. Аз ин рў, Хоразмшоњ лашкаре ба атрофи Толиќон фиристод, ки ба яѓмогарї пардозанд ва озуќа ба
даст оранд....
Дар ин гирудор Султон Ѓиёсуддин низ бо лашкари худ равонаи Њирот шуд ва дар работи Разини наздики Њирот фуруд
омад. Вале иќдом ба љанг накард, зеро лашкараш андак буд
ва бештари сипоњиёнаш дар ихтиёри бародараш Шањобуддин
ќарор доштанд ва дар Њинду Ѓазнин ба сар мебурданд. Хоразмшоњ 40 рўз дар Њирот монд, вале тарсид ки Шањобуддин
низ бо лашкариёни худ ба Њирот биёяд ва ў дигар натавонад
дар он љо истодагї кунад. Аз ин рў, барои амири Њирот Умари
Марѓанї паём фиристод ва пешнињоди сулњ кард ва дар баробари пуле, ки аз ў гирифт, Њиротро тарк гуфт ва аз он љо
рафт.
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§ 25. ВАЗЪИЯТИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДЇ
Кишоварзї. Дар асрњои Х–XII ва минбаъд ашроф, саркардањои њарбї ва заминдорони калон – дењќонон ба љойи
маош аз давлат замин мегирифтанд. Чунин шакли заминдорї асрњо давом карда бошад њам (аз истилои арабњо, нимаи асри VII), вале чандон тараќќї накарда буд. Иќтаъ дар
асрњои X–XI хеле пањн гашта, ба мулки меросї табдил ёфт.
Иќтаъдорон дења, ноњия ва њатто вилояти бутунро мегирифтанд.
Дењќонон зањмат кашида, то 50 дарсад њосилро ба иќтаъдор медоданд. Иќтаъдорон њуќуќи зиёди сиёсию маъмурї
доштанд ва њатто метавонистанд баъзан ба муќобили давлати дигар лашкар бикашанд. Одамони бомаърифату пешќадами замон аз хусуси оќибатњои нохуши иќтаъ борњо огоњ
карда буданд. Муаллифи асари машњури замон – «Сиёсатнома» Низомулмулк навишта буд, ки дар ањди њукмронии
Сомониён ва Ѓазнавиён ба лашкар иќтаъ намедоданд, балки
ба њар яке дар як сол чор бор аз хазина ба тариќи наќдина
маош медоданд. Додани иќтаъ хусусан дар замони њукмронии Ќарахониён ва Салљуќиён дар Хуросону Мовароуннањр
ављ гирифт.
Њодисањое љой доштанд, ки табаќањои гуногуни мардум,
яъне на танњо кишоварзону пешаварон, балки рўњониён, ќозињо, уламо, ашроф, давлатмандон ва дигарон дар итоати
иќтаъдор буданд. Соњибони иќтаъ њамчун ситамгару ѓоратгар њукумат мекарданд.
Њунармандї. Дар асрњои X–XII шањрњо макони касбу
њунар буданд. Њунармандон зарфњои гуногуни кулоливу шишагин месохтанд. Истењсоли зарфњои сирдор афзуд.
Онњоро бештар дар рўзгор истифода мебурданд. Истењсоли
маснуоти кулолї назар ба шишагин зиёдтар буд ва дар рўзгор бештар истифода бурда мешуд.
Молњои њунармандон дар ноњияву дењањои дурдасти
Мовароуннањр харидорони худро пайдо мекарданд. Азбаски дар ин асрњо ќисме аз мардуми бодиянишин ба њаёти
муќимї гузашта буданд, талабот ба молњои њунармандон
меафзуд.
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Харобањои шањри Марв
Истењсоли зарфњои хушсифати њам сафолї ва њам шишагин беш аз пеш зиёд мешуд ва њунармандон анъанањои давраи Сомониёнро давом медоданд. Дар њамин давра истењсоли хишти пухта ва кошинњои гуногуни сирдор зиёд шуд.
Аксари устохонањои њунармандон дар бозорњои шањрњои
калон љой гирифта буданд, ки онњо дар як ваќт чун дукон
истифода бурда мешуданд. Аксари зарфњои кулолї кўзањои гуногунњаљм буданд. Офтобањои мисини дар рўяшон
наќшњои паранда ва њайвонњои болдори афсонавї дошта, аз
њунари устоњои асрњои X–XII дарак медоданд.
Дар њудуди Љумњурии Тољикистон дањ адади чунин офтоба ёфт шудааст, ки шаштоаш аз музофоти Ўротеппа мебошад. Технологияи тайёр кардани маснуоти кулолї њам таѓйир ёфт. Дар бисёр шањрњо ва њатто дењањои калон кўрањои
сафолпазї, ќолабњои наќшпартої ёфт шудаанд. Дар ин
асрњо тайёр кардани сафолњои кошин (кафел) тараќќї карда буд.
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Дар рўйи як ќисми зарфњои мисин ва биринљї номњои
устоњо сабт гардидаанд. Дар баробари маснуоти кулолї
номгўйи зарфњои шишагї низ меафзояд, адади биноњои
шишадор њам. Чунин намудњои шиша истењсол мегардид:
шишањои сабз, кабуд, нилобї ва ќањвагї. Зарфњои шишагї њаккокї карда мешуданд. Масалан, чунин њаккокиро дар
зарфњои шишагии Њулбук (пойтахти Хуттал, собиќ вилояти
Кўлоб) дидан мумкин аст.
Маснуоти шишагї барои эњтиёљи гуногуни рўзгор истифода бурда мешуд. Ќисми зиёди онњоро зарфњои таом, дору
ва атриёт, зевар (бештар муњра, шадда), шишаи тиреза ва
ѓайра ташкил медоданд.
Шањрњои калони Мовароуннањр мањаллањои алоњидаи
оњангарон доштанд. Дар шањри Тирмиз чунин мањалла дар
5 гектар замин љой гирифта буд. Оњангарон олоти истењсолот, асбобњои рўзгор, миќдори зиёди маснуоти нафиси њунарї: дегча, ќаламдон, чароѓ ва ѓайра месохтанд. Ќариб њамаи ин афзорњои оњангарон бо наќшунигор ва суратњо оро
ёфта, дар онњо номњои устоњо сабт гардида буданд.
Машѓулияти асосии мардуми шањрњои Хуросону Мовароуннањр бофандагї, дуредгарї, меъморї, наќќошї, заргарї, оњангарї ва кулолї буд. Мардуми дењот ба кишоварзї,
чорводорї, боѓутокпарварї, кирмакпарварї ва ѓайра сару
кор доштанд.
Тиљорат. Тољирони Осиёи Марказї ба мамлакатњои
њамсоя: Эрон, Њиндустон, Чин, Русия ва дигар мамлакатњо
мол мебурданд ва аз он љо молњои даркориро меоварданд.
Шањрњои Бухорову Самарќанд ба марказњои њамлу наќли
бор табдил ёфта буданд.
Дар бозорњои мањаллї худи њунармандон молњояшонро
ба савдо мегузоштанд. Њамчунин, тољирони мањаллї ва хориљї молњои воридотиро низ савдо мекарданд. Ривољи тиљорат боиси сохтмони корвон саройњову анборњо ва дўконњо
мегардид.
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Нархи замин баѓоят ќимат буд ва заминдороне, ки корвонсаройњо ва ѓайра месохтанд, фоидаи калон мегирифтанд. Дар шањрњо на танњо кишоварзони аз азобу уќубат ба
шањрњо гурехта, њатто аксари њунармандон њам заминро харида наметавонистанд.
Тиљорати мардуми муќимї бо њамсояњо – ќабилањои бодиянишин хеле равнаќ ёфта буд. Бодиянишинон ѓулом, пўст,
пашм, гўшт, чорво, асп оварда бо газвор, гандум, филизот
(металл) ва дигар мањсулоти њунармандї иваз мекарданд.
Маъхазњои зиёд гувоњї медињанд, ки мубодилаи пулии
байни мардуми муќимї ва ќабилањои бодиянишин низ љой
доштааст. Аз асри XI то аввали асри XIII дар Осиёи Марказї сиккањои гуногун дар гардиш буданд. Сиккањои давлати Ѓазнавиён бисёртар дар љануби Тољикистон истифода
мешуданд.
Сиккањои давлати Ќарахониёнро ќариб дар cap то сари
Осиёи Марказї пайдо кардан мумкин буд.
Арзиши пули тилло дар ин давра назар
ба даврњои пеш меафзояд. Бисёр шањрњои
Осиёи Марказї пули тилло сикка мезаданд ва он тадриљан дар бозор пањн мегашт. Иёри пули нуќра аз асри XI дар
мамлакатњои Шарќ паст шудан гирифт ва
он дар њудуди давлат гардиш мекарду хаДирњами Хуљанд, лос. Чунин њолат дар Осиёи Марказї бо
асри XI бо зикри номи буњрони пули нуќра маълум аст.
вожаи подшоњ
Дар асрњои XI–XII тангањои нуќра аз
гардиш нест мешаванд ва ба љойи онњо дирњамњои мисину
нуќра ба муомилот мебароянд.
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Савол ва супориш
1. То охири асри XII дењќон чї маъно дошт?
2. Иќтаъ чист?
3. Кадом табаќањои ањолї соњиби иќтаъ мешуданд?
4. Њунармандон кадом зарфњои рўзгорро месохтанд?
5. Пешаварони Хуросону Мовароуннањр бештар ба кадом
њунарњо машѓул буданд?
6. Тољирони Осиёи Марказї бисёртар ба кадом мамлакатњо рафтуой доштанд?
7. Дар ривољу равнаќи тиљорат шањрњои Бухорою Самарќанд чї гуна наќш мебозиданд?
8. Дар бораи робитаи тиљоратии мардуми муќимї бо ќабилањои бодиянишин наќл кунед.
9. Дар бораи муомилоти пулї ва сиккањои Ѓазнавиён,
Ќарахониён ва Салљуќиён наќл кунед.
10.Дар љануби Тољикистони имрўза сиккањои кадом давлат бештар пањн гашта буд? Дар бораи пули тилло чї медонед?
11.Пули нуќра аз кадом аср кам мешавад ва сабаби ба
буњрон гирифтор шудани он чист?
§ 26. БИНОКОРЇ, МЕЪМОРЇ ВА ЊУНАРИ
АМАЛЇ ДАР АСРЊОИ XI–XII
ВА ИБТИДОИ АСРИ XIII
Бинокорї ва меъморї. Аз асрњои XI–XII ва ибтидои асри
XIII бисёр биноњо, ќасрњо, мадрасањо, масљидњо, корвонсаройњо, њаммомњо ва дигар сохтмонњои бошукўњ то замони
мо омада расидаанд. Агар адади сохтмонњои муњташами ин
давра ба назар гирифта шавад, маълум мегардад, ки ин давра давраи ављи бинокорї будааст. Дар баробари пеш рафтани бинокорї ва сохтмони шањрњо тиљорат ва ќуввањои
истењсолкунанда хеле инкишоф ёфтанд.
Ин давра на танњо бо миќдори иморатњо, балки бо равнаќи минбаъдаи афкори меъморї, усулњои нави наќшакашиву тарњрезї ва комёбињои соњаи ороиши биноњо шоёни
таваљљуњ аст.
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Дар сохтмони бошукўњи ин давра хишти пухта нисбат
ба пештара мавќеи калонеро ишѓол менамояд. Дар айни
замон, масолењи бинокории пештара, аз ќабили похса ва
хишти хом, алалхусус, дар иморати ќалъа, кўшк ва ќасрњо
ба таври васеъ истифода мешавад. Гоње дар бинокорї њам
хишти хом ва њам хишти пухтаро дар як ваќт ба кор мебаранд. Девори биноњоро аз хишти хом ва гунбади онњоро
аз хишти пухта месохтанд. Масалан, кўшки Ќалъаи Болои
ноњияи Исфара бо њамин тарз сохта шудааст. Ин кўшкќалъа
дар асрњои VI–VIII сохта шуда буд, дар асри X хароб гардид. Дар асрњои XI–XII онро дубора бо хишти хому похса
таъмир ва бо хишти пухта рўкаш карданд.
Дар асрњои номбурда сохтмони ќасрњо хеле ривољ ёфта
буд. Ќасрњои њокимони Хатлон (шањри Њулбук), Тирмиз ва
дигарњо аз љумлаи онњоянд. Дар байни онњо ќасри њокимони
Њулбук фарќ мекунад. Ќаср системаи гармкунии зери бино,
наќшу нигор ва кандакорї дошт. Устоњои гулдаст њангоми
чидани хишти пухтаи фарши ќаср мањорати калон нишон
додаанд.
Осори бењтарини меъмории асри XI Работи Малик
мебошад, ки дар њудуди Осиёи Марказї баъди маќбараи
Исмоили Сомонї бинои мукаммалтар аст. Он дар сари роњи
Бухоро ва Кармина солњои 1078–1079 сохта шудааст. Работи Малик девори 13-метра дорад. Ин сохтмон аз хонањои дуошёнаи истиќоматї, анборњо, пештоќи муњташам ва ѓайра
иборат мебошад. Дар даромадгоњи асосї мањорати баланди
устоњои њамон давраро дидан мумкин аст. Дар ороиши пештоќ њар гуна наќшњои барљаста аз хишт, гилгул, сафолњои
кандакоришуда ва катибањои ќадимтарини форсї истифода
шудаанд.
Дар ин асрњо ба ѓайр аз биноњои бошукўњ боз бисёр ќасрњо, биноњо, маќбарањо, масљидњо, манорањо ќомат рост
карданд. Манораи Калон дар Бухоро, Манораи Љарќўрѓони вилояти Сурхондарё, Масљиди Маѓоки Аттории Бухоро
аз љумлаи онњоанд.
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Маќбарањои онваќтаи ашхоси динї ва омї ё тамоман аз
хишти пухта ва ё аз омехтаи хиштњои пухтаву хом бино ёфтаанд. Маќбарањо гунбазнок буда, дар доштанд ва гоњо бедар њам мешуданд. Яке ба дигаре монанд набуд. Њар кадом
шаклу намуди махсус дошт.
Маќбарањои Султон Санљар дар Марв ва Абўсаид дар
Мейњана (Туркманистон), маќбараи
Ќарахониёни
Ўзганд
(Ќирѓизистон), ёдгорињои меъмории Чоркўњи ноњияи Исфара
ва ѓайра намунањои бењтарини
њунари меъмории халќњои Осиёи
Марказї дар асрњои XI–XII мебошанд.
Њунари амалї. Дар ин давра
њунари амалї њам ба пояи баланди тараќќї ва такомули худ Маќбараи Хоразмшоњиён
мерасад. Намунањои њаккокии
рўйи гаљ, чўб ва мармар, инчунин сафолњои њаккокишуда хеле олї ва бошукўњанд. Устоњои гулдаст дар сохтани
наќшњои њандасию наботї ва тасвири асотирии њайвонот
њунарнамоии њайратангезе кардаанд. Хусусан, катибањои
гулхати кўфї ва насх диќќати њар бинандаро ба худ мекашад. Наќшунигори хеле љолиб ва дилчасп гоње бо одитарин
воситањо: ба њар шакл чидани хиштњо ва дар наќшњо истифода намудани хиштрезањои тарошида ва суфта ба вуљуд
оварда мешуд. Дар сабк ва тариќи ороишоти биноњои бошукўњи ин замон анъанањои даврањои гузашта давом ва инкишоф ёфта, дар айни замон навоварии устоњои бинокор
низ ба назар мерасад. Омезиши анъана ва навпардозї дар
зебу зинат ва ороиши ёдгорињои меъмории асрњои XI–XII
ва ибтидои асри XIII љињатњои ба худ хос ва такрорнашавандае дорад. Дар ваќти минокорї зарфњоро мисли пештара бо хатњои њандасї, наќшњои наботї, тасвири мављудоти
зинда (хусусан парандањо) оро медоданд. Навиштаљоти аз
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њад зиёди хайриятхоњона ва пандомез аз байн рафта, љойи
онро навиштаљоти мухтасар мегирад. Дар рўи зарфњо њатто
як калима чанд бор сабт мегардад. Наќшњои њандасї ва наботї, катиба, тасвири њайвон, мурѓ, моњї, одам ва њар гуна
махлуќоти хаёлї зарфњои зарифи зеварии онваќтаро зебу
оро додаанд. Тасвироти рўйи ин зарфњо ба таври гуногун
таркиб ёфтаанд. Яке аз услубњои маъмул хатњои тасмашаклест, ки дар дохили яке катиба, дигарї наќшњои мураккаби
наботї ва сеюмї сурати њайвон љой гирифтааст.
Савол ва супориш
1. Дар асрњои XI–XII ва ибтидои асри XIII кадом њунарњо
бештар тараќќї карда буданд?
2. Дар ин давра кадом масолењи бинокорї бисёртар истифода бурда мешуд?
3. Дар бораи биноњои муњташами асрњои XI– XII ва ибтидои асри XIII њикоя кунед. Манорањои азими ин давраро
номбар намоед.
4. Дар бораи шањри Њулбук – пойтахти Хатлон чї медонед?
5. Дар ороиши биноњо бештар кадом наќшњо истифода мешуданд?
6. Дар ороиши зарфњо чї дигаргунї ба амал омад?
§ 27. ИЛМ ВА АДАБИЁТИ ТОЉИК ДАР
АСРЊОИ XI–XII ВА ИБТИДОИ АСРИ XIII
Баъд аз барњам хўрдани давлати тољикон – Сомониён
дар њудуди он давлатњои нав – Ќарахониён, Ѓазнавиён ва
баъдтар Салљуќиён ба вуљуд омаданд, ки њамеша бо њам
мељангиданд. Ин задухўрдњо ба пешрафти илму адаб монеа
буданд.
Бо вуљуди ин, дар дарбори давлати Ѓазнавиён барои
рушди илму маърифат (назар ба давлати Ќарахониён) бештар шароит фароњам омад. Султонњои Ѓазнавї – Мањмуд,
Масъуд ва Бањромшоњ олимону шоирони зиёдеро ба дарбо163

ри худ даъват карда буданд, то ки ба онњо мадњияњо бахшанд, лашкаркашињо ва тарзи давлатдории Ѓазнавиёнро
мадњу ситоиш намоянд ва бо ин шуњраташонро баланд бардоранд.
Аз асри XI cap карда нуфузи забони арабї дар Хуросону Мовароуннањр афзудан гирифт. Забони арабї забони
форсї-тољикиро, ки коргузории давлатї бо он буд, мањдуд
намуд. Тадриљан забони арабї забони давлатї шуд ва шахсони ин забонро медонистагї њар чї бештар ба корњои давлатї љалб мешуданд. Калимањои арабї беш аз пеш дар забони форсї-тољикї љо мегирифтанд. Бисёр олимону адибон
асарњояшонро ба забони арабї иншо кардаанд.
Рушди илм. Нашъунамои илму фан, ки дар асри X ба
амал омада буд, дар асри XI давом кард. Олимони забардасти охири асри X ва ибтидои асри XI Абўалї ибни Сино
ва Абўрайњони Берунї буданд, ки аз хусуси фаъолияти онњо
дар боло сухан рафт. Дар ин давра боз бисёр намояндагони
барљастаи илму фан ба камол расида, њар яке дар рушди фикрї хидматњои муайянеро ба љо овардаанд.
Имом
Фахриддин Муњаммад ибни Умари Розї
(1148–1210) дар Њирот иќомат намуда, ба фаъолияти мударрисї ва воизї машѓул будааст. Ў доир ба тиб, њайат ва риёзиёт асарњои зиёде таълиф намудааст.
Абулќосим Мањмуд Замахшарии Хоразмї (1074–1143)
яке аз муњаќќиќони маъруфи соњаи луѓат ва сарфу нањви
арабї буда, фарњанги арабї-форсї ба ќалами ў тааллуќ дорад.
Абўбакр Абдулќоњир Абдурањмони Љурљонї (вафоташ
соли 1108) аз донишмандони сарфу нањв буда, дар ин соња
«Китоби авомил»-ро таълиф кардааст.
Зайниддин Исмоили Љурљонї (вафоташ дар байни
солњои 1135–1137) бо даъвати Ќутбуддин Муњаммад ибни
Анўштегин ба Хоразм омада, соли 1110 дар он љо ба забони
тољикї «Захираи Хоразмшоњї» ном асаре навиштааст. Ин
асар ба «Ал-Ќонун»-и Абўалї ибни Сино асос ёфта, аз 10
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китоб иборат аст. Он дар бобати татбиќи тиб, анатомия, сабаб ва аломатњои касалї, њифзи саломатї, ташхиси беморї
ва пешбинии љараёни он, усулњои табобат, зањру позањр ва
дорушиносї бањс мекунад.
Дар нимаи аввали асри XI таърихнависї њам тараќќї
кард. Абўнасри Утбї (яке аз дарбориёни Мањмуди Ѓазнавї)
ба номи султон «Таърихи Яминї» ном асаре ба забони арабї таълиф намуд, ки он дар бораи давраи њукмронии Сабуктегин ва Мањмуд маълумоти муњимеро дар бар гирифтааст.
Яке аз муаррихони машњури давраи Ѓазнавиён Абўсаиди Гардезї буд. Ў дар байни солњои 1048–1052 ба забони
тољикї китобе бо унвони «Зайн-ул-ахбор» навиштааст.
Ин асар дар бораи шоњони ќадимаи Эрон, халифањои
араб, музофоти Хуросон, давраи салтанати писари Султон
Мањмуд – Масъуди Ѓазнавї, дину оин, идњову маросимњои
мусулмонон, насрониён, яњудиён, зардуштиён, њиндуњо ва
туркњо маълумот медињад.
Бузургтарин муаррихи давраи Ѓазнавиён Абулфазли
Байњаќї (995–1077) мебошад. Вай беш аз бист сол дар девони рисолати Ѓазнавиён аз вазифаи дабир то сардори девон
адои вазифа намуда, аз асрори нињони дарбор огоњї пурра дошт. Пас аз канора гирифтан аз дарбор ба навиштани
асари бисёрљилда мепардозад. Аммо аз ин асари бузургњаљм
танњо панљ љилди он то замони мо расидаанд, ки бо номи
«Таърихи Масъудї» маъруф аст. Љилдњои боќимондаи асар
ба забони форсї-тољикї иншо шуда, аз давраи њукмронии
Масъуд њикоя мекунад. Асар аз нигоњи адабї ва забонї низ
арзиши баланд дошта, муаллиф ќариб тамоми воќеањои
тасвиршударо бо чашми худ дидааст. Байњаќї нахустин муаррих аст, ки мардуми бумии Хуросону Мовароуннањрро
тољик меномад.
Муваффаќиятњои адабиёти форс-тољик. Дар асрњои XI–
XII ва аввали асри XIII як ќатор шоирон, олимон, файласуфон, ки дар таърихи адабиёти форс-тољик сањми бузург
доранд ва назми халќи тољикро ба пояи баланди љањонї
165

бардоштаанд, дар Хуросону Мовароуннањр ва Табаристон
ба дунё омада, эљод кардаанд. Чунон ки дар боло ишора гардид, давлати Ѓазнавиён, ки Хуросон, Чаѓониён, Хатлон, Тахористон, ќисми бузурги Эрон ва шимоли Њиндустонро дар
бар мегирифт, барои нашъунамои илму адабиёт шароити
хубтар муњайё карда буд. Дар дарбори султонњои Ѓазнавї
аз музофоту ноњияњои мамлакат шоирону олимони бисёр
гирд омада буданд.
Абулќосим Унсурии Балхї (970–1041) яке аз шоирони
номии форс-тољик буд. Вай дар дарбори Султон Мањмуди
Ѓазнавї ва писараш Масъуд вазифаи маликушшуароиро
адо кардааст. Унсурї иштирокчии бевоситаи бисёр лашкаркашињои Султон Мањмуд буд. Аксари ќасидањояш ба музаффариятњои Султон Мањмуд бахшида шудаанд.
Ќасидањои Унсурї гарчи аз љињати санъати шеърї, тасвири табиат мазмуни баланд дошта бошанд њам, аз љињати
иљтимоию сиёсї ба ќасидањои Абўабдуллоњ Рўдакї баробар
шуда наметавонистанд, ки дар ин хусус худи Унсурї чунин
мегўяд:
Ѓазал Рўдакивор некў бувад,
Ѓазалњои ман Рўдакивор нест,
Агарчи бикўшам ба борикї њам,
Дар ин парда андар маро бор нест.
Ба ќалами Унсурї асарњои зиёде тааллуќ доранд. Достонњои машњураш инњоянд: «Сурхбут ва Хингбут»,
«Шодбањр ва Айнулњаёт», «Вомиќу Узро». Њељ кадоми ин
достонњо, ба љуз баъзе байтњо, то замони мо пурра нарасидаанд.
Абулњасан Алии Фаррухї (вафоташ соли 1041) ва
Абўнаљм Ањмади Манучењрї (вафоташ соли 1041) низ аз намоёнтарин шоирони дарбори Ѓазнавиён буданд.
Аз хонњои Ќарахонї танњо Ќилич Тамѓочхон ба илму
адабиёт каму беш раѓбат дошт. Бо вуљуди ин, дар ин давра
дар Мовароуннањр шоирони машњур ба дунё омада, асарњо
офаридаанд. Амъаќи Бухорої (вафоташ соли 1149), Сўза166

нии Самарќандї (вафоташ соли 1173), Рашидии Самарќандї аз љумлаи онњоянд. Нимаи дувуми асри XI ва ибтидои
асри XIII дар таърихи тамаддуни халќњои Осиёи Марказї
мавќеи бузург дорад. Дар замони Салљуќиён Хуросону Мовароуннањр ва Тахористон дар атрофи як марказ муттањид
гардиданд. Салљуќиён дар шањрњои Нишопур, Марв, Балх
ва ќисман Њирот фаъолияти фикриро эњё намуда, барои дар
ин марказњои нави фарњангї љамъ шудани ањли илму адаб
имкониятњои фаровон муњайё сохтанд.
Њаёт ва фаъолияти адабии чунин намояндагони маъруфи адабиёти тољик, монанди Асадии Тўсї, Носири Хусрав,
Умари Хайём, Фахриддини Гургонї, Авњададдини Анварї,
Масъуди Саъди Салмон, Муиззї, Адиб Собири Тирмизї ва
дигарон дар њамин давра љараён ёфтааст. Дар байни шоирони номбурда хусусан Носири Хусрав, Умари Хайём ва
Фахриддини Гургонї, ки дар осорашон тамоюли халќї ва
тараќќихоњї бартарї пайдо кардааст, маќоми барљаста доранд.
Носири Хусрав (1004–1080). Ин фарзанди барўманди
халќи тољик дар ноњияи Ќубодиёни кунунии Тољикистон
дар оилаи давлатманди асилзода таваллуд ёфтааст. Маълумоти ибтидоиро дар зодгоњаш гирифта, забони арабї, илмњои фалсафа, таърих, адабиёт, география ва ѓайраро азбар
намудааст.
Дар синни љавонї аввал дар дарбори Ѓазнавиён ва баъдтар дар дарбори Салљуќиён вазифаи муншї (котибї)-ро адо
карда, муддате барои љамъоварии бољу хирољ барои хазинаи Салљуќиён машѓул мешавад. Њангоми адои њамин вазифа ањволи вазнини кишоварзону њунармандонро аз наздик
мебинад. Сипас аз ин мансаб даст кашида, ба Афѓонистону
Њиндустон ва дигар мамлакатњо сафар мекунад. Маќсад аз
ин сафар шиносої бо ањволи мардуми зањматкаш ва мазњабу равияњои гуногуни динии ин мамлакатњо буд. Баъд ба сафари њафтсола баромада, ба тарзи зиндагии халќњои Эрон,
Сурия, Фаластин, Ироќ ва Миср аз наздик шинос мешавад.
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Дар Миср мазњаби исмоилияро ќабул мекунад. Ба Хуросон баргашта, ин мазњабро дар байни мардум ташвиќу
тарѓиб менамояд. Аз таъќибу фишори Салљуќиён шањр ба
шањр гашта, нињоят маљбуран роњи Бадахшонро пеш мегирад ва дењаи Юмгонро љойи зист интихоб менамояд. Њокими он љо Алї ибни Асад пайрави мазњаби исмоилия шуда,
бо Носири Хусрав дўсти ќарин мегардад. Дар ин дења ќариб
25 сол њаёт гузаронда, бисёр асарњояшро дар њамин љо навиштааст. Солњои охири њаёти шоир хеле сермањсул буданд.
Дар њамин љо аз олам чашм мепўшад ва имрўз мазори ў ба
зиёратгоњи мардум табдил ёфтааст.
Носири Хусрав дар асарњои машњураш «Сафарнома»
ва «Рўшноинома» њамчун омўзгори бузург ба наслњои оянда мурољиат карда мегўяд, ки барои инсони комил шудан
бикўшанд, ба ќадри зиндагї бирасанд, дўстї ва накукориро
пеша кунанд. Ў навиштааст:
Зи мардум зодаї бо мардумї бош!
Чї бошад дев будан, одамї бош!
Шоир муфтхўрону золимон, амалдорону подшоњон
ва рўњониёни риёкорро ба зери тозиёнаи танќид гирифта,
мардуми зањматкаш: кишоварзону њунармандонро таърифу
тавсиф мекунад. Ањамияти чунин мисраъњои шоир, гарчанде зиёда аз нуњсад сол гузашта бошад њам, беш аз пеш меафзояд:
Љањонро хуррамї аз дењќон аст,
Аз ў гоњ заръ, гоње бўстон аст.
Аз ин бењ бар банї Одам чї кор аст,
К-аз Одам дар љањон ин ёдгор аст..
Ба кор андар њама мардони коранд,
Араќ резанду ќути халќ коранд.
Шоир асарњои зиёде эљод намудааст ва девони ашъораш
аз 11 њазор байт иборат аст. Асарњои насриаш њам кам нестанд, ки дар байни онњо «Сафарнома» маќоми хосе дорад.
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Ин асар њам бадеї ва њам таърихию љуѓрофї буда, рољеъ ба
одамон, тарзи зисту зиндагии онњо маълумот медињад.
Шоири инсонпарвар омўхтани касбу хунарро аз њама
боло медонад ва дар ин бора чунин гуфтааст:
Њунар љў, з-он ки дар аќл ў накутар,
Ки бошї дар замона толиби зар.
Зи касби даст набвад њељ ope,
Бењ аз максаб набошад њељ коре.
Носири Хусрав бо асарњои оламшумули худ на танњо
дар байни мардумони форсизабон, балки берун аз он соњиби шуњрат гардидааст. Њоло дар зодгоњи ин мутафаккири
бузурги тољик дар ноњияи Ќубодиён њайкали ў гузошта шудааст ва ба колхозу мактабњои Љумњурии Тољикистон номи
Носири Хусрав дода шудааст.
Умари Хайём (1048–1131). Дар шањри Нишопури Хуросон дар оилаи хаймадўз (чодардўз) ба дунё омадааст. Маълумоти ибтидоиро дар зодгоњаш гирифтааст. Баъди хатми
мадраса машѓули корњои тадќиќоти илмї мешавад. Ба дараљаи олимони бузурги асри XI мерасад. Илмњои замонаш,
аз љумла њайат (ситорашиносї), риёзиёт (математика), фалсафа, таърих, љуѓрофия, мусиќиро азхуд карда, минбаъд
рољеъ ба онњо асарњо иншо намудааст.
Дар синни 27-солагї ба дарбори подшоњи Салљуќиён –
Љалолуддини Маликшоњ даъват шуда, ба гурўњи олимони
расадхонаи Исфањон сарварї мекунад. Дар ин љо њамроњи
дигар олимон таќвиме тартиб медињад, ки дар таърих ба
номи «Таќвими Маликшоњї» (ба шарафи Љалолуддини
Маликшоњ) машњур аст. Ин таќвим аз таќвимњои пешина ва баъдина аниќтару даќиќтар дониста шудааст. Хайём
дар Бухорову Самарќанд ба корњои илмї машѓул мешавад.
Баъд ба зодгоњаш шањри Нишопур баргашта, дар илми тиб
сањм мегузорад.
Мувофиќи маълумоти таърихї ба дарбори подшоњи
салљуќї Султон Санљар даъват мешавад ва подшоњро аз
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бемории наѓзак муолиља мекунад, ки ин обрўйи Хайёмро
дучанд мегардонад. Бо вуљуди ин, солњои охири њаёташро
дар камбизоатї ва танњої гузарондааст. Хайём њангоми дар
ќайди њаёт буданаш њамчун шоир шуњратманд мегардад.
Шоир дар рубоињояш мансабдорони подшоњї, њокимон ва
кибру ѓурури онњоро ба зери танќид гирифта, мегўяд, ки
онњо гарчанде доим дар бими љонашон бошанд њам, шахси
аз мансаб дасткашидаро одам намедонанд:
Ин љамъи акобир, ки маносиб доранд,
Аз ѓуссаву ѓам зи љони худ безоранд.
Он кас, ки асири њирс чун эшон нест,
Ин турфа, ки одамї-ш менашморанд.
Њаёти шахсии Хайём дар солњои охири умраш чандон
хуб набудааст. Вай аз вазифаи ба ў пешнињоднамуда даст
кашида, пурра ба кори илмї дода мешавад ва бо ними нон
ќаноат мекунад. Дар ин хусус мегўяд:
Дар дањр њар он кї ним ноне дорад,
Ё дархури хеш ошёне дорад.
Не ходими кас бувад, на махдуми касе,
Гў: Шод бизї, ки хуш љањоне дорад.
Рубоињои Хайём чандон бисёр нестанд, вале аз љињати
арзиши адабї ва фалсафавї шуњрати љањонї пайдо кардаанд. Онњо ба бисёр забонњои дунё тарљума шудаанд ва дурдонањои гаронбањои адабиёти башар њисоб меёбанд.
Дар ин давра баробари пешрафти назм дар адабиёти
классикии форсу тољик бењтарин намунањои асарњои насрї низ ба вуљуд омаданд: «Сиёсатнома»-и Низомулмулк,
«Чањор маќола»-и Низомии Арўзии Самарќандї, «Њадоиќ-ус-сењр»-и Рашидаддини Ватвот, «Синдбоднома»-и Зањирии Самарќандї ва «Маќомоти Њамидї»-и Њамидаддини
Балхї аз љумлаи онњоанд.
Яке аз муњимтарин хусусиятњои ин давра ба адабиёт роњ
ёфтани ѓояњои тасаввуфї мебошад. Дар ин давра назариёт170

чиёни бузурги тасаввуф Муњаммад Ѓаззолї, Ањмади Ѓаззолї, шоирони баргузидаи мутасаввиф Абдуллоњи Ансорї
(1006–1077), Абулмаљиди Саної (1050– 1131), Фаридаддини
Аттор (1142–1220) ба майдон омаданд.
Дар тарѓиби ѓояњои инсонпарваронаи ин давр шоири
бузурги форсизабони Озарбойљон Низомии Ганљавї (вафоташ соли 1209) наќши баѓоят калон бозид. Ў офарандаи асари безаволи «Хамса» аст, ки дањњо шоирон ба забонњои форсї, ўзбекї, туркї, озарї ва ѓайра онро пайравї кардаанд.
Дар ин давра дар адабиёт ба љои сабки хуросонї услуби
нави адабие ба номи сабки ироќї љорї шуд.
Савол ва супориш
1. Дар бораи мањдуд шудани забони форсї-тољикї наќл
кунед.
2. Кадом олимони машњури ин даврро медонед? Муаррихони машњури асри XI кињо буданд ва кадом асарњоро навиштаанд?
3. Дар бораи Абулќосим Унсурии Балхї наќл кунед. Вай
ба Рўдакї чї гуна шеър бахшидааст?
4. Дар бораи Носири Хусрави Ќубодиёнї маълумот дињед.
«Сафарнома»-и ў аз чї хусус наќл мекунад?
5. Тарљумаи њоли Умари Хайёмро гуфта дињед.
6. Рубоињои дар ин китоб овардаи Хайёмро азёд кунед.
7. Дар ин давра боз кадом шоирон зиндагї ва эљод кардаанд?
8. Дар ин давра кадом асарњои насрї ба вуљуд омаданд?
9. Назариётчиён ва шоирони бузурги мутасаввифи ин
даврро номбар кунед.
10. Ѓояњои инсонпарварї дар эљодиёти кадом шоири ин
давр бештар ба назар мерасад? Асари безаволи ў чї ном
дорад?
11. Дар адабиёти ин давр ба љойи сабки хуросонї кадом
услуби нави адабї љорї гардид?
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Аз «Сафарнома»-и Носири Хусрав
... Шабе дар хоб дидам, ки яке маро гуфт: «Чанд хоњї
хўрдан аз ин шароб, ки хирад аз мардум зоил (нобуд, мањв)
кунад, агар ба њуш бошї, бењтар». Ман љавоб гуфтам, ки:
«Њукамо (њакимон) љуз ин чизе натавонистанд сохт, ки андўњи дунё кам кунад». Љавоб дод, ки «Бехирадї ва бењушї
роњате набошад, њаким натавон гуфт касеро, ки мардумро
ба бењушї рањнамун бошад, балки чизе бояд талабид, ки хирад
ва њушро бияфзояд». – Гуфтам, ки «ман инро аз куљо орам».
Гуфт: «Љўянда ёбанда бошад» ва пас сўи ќибла ишорат кард
ва дигар сухан нагуфт.
Чун аз хоб бедор шудам, он њол тамом бар ёдам буд, ин
насињат бар ман кор кард ва бо худ гуфтам, ки «аз хоби
чињилсола низ бедор гардам». Андешидам, ки то њама атфол
ва аъмоли (амал) худ бадал накунам, фарањ наёбам... сару
тан бишустам ва ба масљиди љомеъ шудам ва намоз кардам ва
ёрї хостам аз Бори таборак ва таоло ба гузоридани он чї бар
ман вољиб аст ва даст боз доштан аз мувњиёт ва ношоист,
чунон ки Њаќ субњонању ва таоло фармудааст...
Рўзи чањоршанбе ба ёрии Њаќ субњонању ва таоло ба Арафот бигузоридем ва ду рўз ба Макка будем. Ва халќи бисёр
аз гуруснагї ва бечорагї аз Њиљоз рўй берун нињоданд бар њар
тараф...
Ва ман рўй ба Миср нињодам, чунон ки њафтоду панљ рўз
ба Миср расидам. Ва дар ин сол сию панљ њазор одамї аз Њиљоз
ба Миср омаданд ва султон њамаро љома пўшонид ва уљрї
(музд) дод, то соли тамом, ки њама гурусна ва барањна буданд. То боз боронњо омад ва дар замини Њиљоз таом фарох
шуд ва боз ин њама халќро дархўрди (лоиќ, муносиб) њар як
љома пўшонид ва силотњо (ато, бахшиш) дод ва сўйи Њиљоз
равона кард.
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Б О Б И IV
МУБОРИЗАИ ХАЛЌИ ТОЉИК БАР ЗИДДИ
ИСТИЛОГАРОНИ МУЃУЛ
§ 28. ВАЗЪИЯТИ СИЁСЇ ВА ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР АРАФАИ ИСТИЛОИ
МУЃУЛЊО
Муттањидшавии ќабилањои бодиянишини муѓул тањти
роњбарии Чингизхон. Дар ибтидои асри XIII дар Муѓулистони Марказї давлати феодалї таъсис ёфт. Сарвари яке
аз ќабилањои сершумор Темучин дигар ќабилањоро ба итоати худ даровард. Вай соли 1206 дар анљумани сардорони
муѓулњо худро Чингизхон, яъне хони бузург эълон кард.
Маќсади аввалиндараљае, ки ў дар назди худ гузошт, ин
таъсис намудани лашкари савораи бонизому пурзўр ва сершумор буд. Вай аз њисоби забту ѓорати халќњои њамсоя ва
зулму фишори ќабилањои муѓул ба маќсади худ расид. Чингизхон дар байни сарбозонаш интизоми оњанин љорї намуд.
Ба лашкаркашон ва феодалони калон сарвати зиёде медод.
Силоњи лашкари муѓул бењтарин дар замон њисоб меёфт.
Сарбозони Чингизхон ба љуз силоњи муќаррарї, боз бо аслињаи деворшикан ва муњосиравї таъмин буданд.
Муѓулњо ба идораи маъмурї низ ањамияти калон медоданд ва барои ин намояндагони халќњои савияи фарњангашон баландтар, аз љумла халќи уйѓурро истифода мебурданд. Дар ин давра нахустин бор алифбои муѓулї таълиф
шуд, ки асоси онро алифбои уйѓурию суѓдї ташкил медод.
Корњои љамъ овардани бољу хирољ ва хидмати алоќаро њам намояндагони халќњои дигар, яъне маданитар ба љо
меоварданд. Чингизхон пеш аз ба Осиёи Марказї њамла
кардан «халќњои љангалнишин»-и соњили дарёи Енисейро
ба тобеияти худ даровард. Халќи уйѓур бошад, бо ихтиёри
худ таслим шуд. Ба ѓайр аз ин Чингизхон њудуди давлати
Ќарахитоиён – Њафтрўд ва Туркистони Шарќиро бељанг ба
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давлати худ њамроњ кард. Худи Чингизхон ба давлати Чини
Шимолї њуљум оварда, пойтахти он шањри Пекинро ба даст
даровард. Лашкари муѓул тадриљан ба сарњади давлати
Муњаммади Хоразмшоњ наздик мешуд.
Дар ин задухўрдњо ва забткорињо Чингизхон њамроњи
писаронаш, лашкаркашони машњур – Њубилой ва Љебе, феодалони калон ва дигарон сарвати зиёде љамъ оварданд, вале
аратњо – оммаи мардуми камбизоати муѓул зиндагии ќашшоќона доштанд.
Бисёр тољирони Осиёи Марказї то ба ќудрат расидани
Чингизхон ба Муѓулистон рафтуомад доштанд ва Чингизхон онњоро ба нафъи худ хеле моњирона истифода мебурд.
Чингизиён ба воситаи тољирон аз вазъи дохилї ва берунии
давлати Муњаммади Хоразмшоњ хуб воќиф буданд. Шумораи лашкар, бо кадом силоњ мусаллањ будани онро наѓз медонистанд.
Вазъи Осиёи Марказї дар арафаи њуљуми Чингизхон.
Њудуди давлати Хоразмшоњиён дар замони њукмронии
Муњаммади Хоразмшоњ (1200–1220) хеле васеъ шуд ва сарњадаш дар Шарќ то Њафтрўд, дар шимол то бањри Арал, дар
ѓарб то Ироќ тўл мекашид. Дар дохили чунин давлати пањновар доим кашмакашию шўришњои њокимон рўй медоданд
ва худи Муњаммади Хоразмшоњ барои пахш кардани онњо
овора буд. Бољу хирољи тоќатфарсо ањволи мардуми зањматкашро хеле вазнин гардонд. Солњое мешуд, ки мансабдорони њукуматї то се маротиба бољу хирољ меситониданд. Дар
мамлакат вазъи ноором њукмронї мекард. Подшоњ соли
1207 шўриши мардуми Бухоро ва соли 1211 шўриши њунармандони Самарќандро бо вањшоният пахш намуд. Бештари
ањолии Хуросону Мовароуннањр дар ин давра тољикон буданд. Аз ин хотир дар аксари сарчашмањои таърихї, ки ањли
дарбори муѓул навиштаанд, сарзамини Хуросону Мовароуннањр ва Эронро «Кишвари Тољик (Тожик)» ё «Вилояти
Тожик» номидаанд. Дар ашъори шоирони ин давра, ба монанди Саъдї низ сарзаминро бо исми халќи аслии он Тољик
гуфтаанд.
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Аммо Султон Муњаммад, ки ўро низ муѓулњо «Султони
Тожик» меномиданд, дар миёни мардуми тољик мањбубият
надошт, зеро коргузорони ў ба мардуми бењимоя зулму ситамро раво медиданд. Њатто ашрофи давлатї ва сарварони
дин њам нисбат ба подшоњ душманї доштанд, чунки Султон ба муќобили халифаи Баѓдод, ки дар љањони дини ислом
ўро ноиби пайѓамбар медонистанд, лашкар кашид. Халифаи Баѓдод низ барои дар чашми мардум бад нишон додани
Султон Муњаммад њамаи корњои аз дасташ омадаро мекард.
Ў њатто бо муѓулњо мукотиба карда, онњо барои забти Хуросону Мовароуннањр тањрик медод. Султон низ пай дар
пай хато содир мекард ва мардумро бештар дилсард месохт.
Аз љумла ў дар њолати мастї дастур дод, яке аз намояндагони машњури дини мубини ислом, Маљидуддини Баѓдодї ба
ќатл расонда шавад.
Султон Муњаммад назар ба Чингиз лашкари зиёд дошт,
вале он интизом надошт. Воќеањое љой доштанд, ки њангоми
муњорибањо на танњо љанговарони ќаторї, балки сарлашкарон низ ба тарафи душман мегузаштанд. На танњо дар байни
њокимони вилоятњо, балки дар байни сарлашкарон ва њатто
амалдорони дарборї низ ягонагї набуд. Султон Муњаммад
бо рафторњои маѓрурона, худситої, худбинї бисёр одамони
обрўмандро меранљонид, аз дарбор дур мекард ва њатто ба
ќатл мерасонд. Илова бар ин нобасомонињо, модари ў Турконхотун ба корњои давлатї дахолат карда, бадбинии мардум нисбат ба Султон Муњаммад ва њокимияти ўро бештар
мекард.
Чингизхон аз вазъи дохилї ва берунии давлати Муњаммади Хоразмшоњ пурра бохабар буд. Љосусону тољиронаш
дар шањрњою ноњияњои хоразмшоњиён гаштугузор мекарданд ва маълумоти лозимаро бо осонї ба даст меоварданд,
вале Муњаммади Хоразмшоњ ба ин чандон ањамият намедод.
Устод Садриддин Айнї дар асари машњури таърихиаш «Ќањрамони халќи тољик Темурмалик» чунин менависад: «Дар ваќте ки Чингиз cap то пойи мамлакати Султон
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Муњаммадро аз љосусон пур карда, њамаи ањволи ўро – ќувваи њарбї, ихтилофи байни саркардагон, беитоатии онон ва
маѓрурияти беасоси шахсии ўро фањмида гирифта буд, вай
аз ањволи Чингиз, аз иќтидор ва интизоми њарбии вай тамоман бехабар буд ва хабардор шуданро њам лозим намедонист, чунки ба аќидаи ў дар дунё подшоње набуд, ки ба
мамлакати вай њуљум оварда, ѓалаба карда тавонад.
Султон Муњаммад на танњо ба мамлакати Чингизхон
љосус нафиристод ва дар пайи ањволфањмї наафтод, њатто хабарњои тасодуфиро њам, ки доир ба иќтидори њарбии
Чингиз бошад, шунидан намехост ва ба худаш расондани ин
гуна хабарњоро нисбат ба худ тањќир мешумурд. Чунон чи,
боре Чингиз Мањмуди Ялавољи хоразмиро бо Хоља Алиакбари Бухорої ва Юсуфи Утрорї ба пеши Султон Муњаммад
дар њайати сафорат фиристод. Чингиз дар номаи худ мувофиќи одати онрўза ѓалабањои худро шумурда, дўстии худро
ба Султон таклиф карда буд ва ўро дар он мактуб азизтарини фарзандони худ шумурда буд.
Султон Муњаммад баъд аз ба манзил фиристодани њайати сафорат, аз байни онњо Мањмуди Ялавољи Хоразмиро
пинњонї ба назди худ талабида аз вай: «Оё рост аст, ки хони
шумо ба давлати Хитой ѓалаба кардааст?» гуфта пурсид.
Ваќте ки Мањмуд ин суханро тасдиќ кард ва чанд калима
дар бораи ќуввату њашамати Чингизхон илова намуд, Султон дар ѓазаб омада гуфт:
– Магар ту вусъати мамлакати ман ва ќувваи аскарии
маро намедонї, ки Чингизро дар пеши ман таъриф мекунї?
Ўро чї њад, ки маро фарзанди худ шуморидааст?
Мањмуди Ялавољ тарсид ва бими он буд, ки Султон ўро
ќатл кунад ва аз хавфу бим ба хушомадгўйї даромада гуфт:
– Сипоњи Чингизхон нисбат ба лашкари оламиён мисоли рўшноии шамъ аст пеши нури хуршеди оламафрўз ва ё
монанди чењраи шаб аст пеши шамоили рўз ...
Султон бо шунидани ин калимањои мунофиќонаи аблањфиребона аз Мањмуди Ялавољ хурсанд шуд, аз ѓазаб фуромад ва њатто ба вай инъоми махсусе њам кард.
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Оре, Султон Муњаммад як бор яке аз муътамадони худро ба тариќи љосусї ба мамлакати Чингизхон фиристод...
Ин љосус њамаи иќтидори њарбї ва интизоми аскарии
Чингизро фањмида омада, ба Султон хабар дод. Султон бо
шунидани ин хабарњои инкоркарданошуданї, ба љойи он
ки дар муќобилашон ќувва љамъ кунад ва тайёрї бинад, монанди њамаи маѓрурон ва лофзанони тарсу аз ѓояти хавфу
њарос саросема шуда монд... Чингизхон барои њуљум кардан ба Мовароуннањру Хуросон омодагии бисёр дида буд...
Хулоса, ў бо ќувват ва тадбир барои њуљум ба мамлакати
Султон Муњаммад як сафи ягонаи бисёр мустањкам ба вуљуд
овард...».
Ба замми њамаи ин, Муњаммади Хоразмшоњ роњи љангљўёнаро пеш гирифта, ба хабарњои аз тољирон ба даст дароварда ва ба ќудрату тавоноии ин душмани ѓаддору хунхор
ањамият намедод.
Соли 1215 Султон аз овозаи пурзўрии Чингизхон ба
бим афтода, барои аниќ кардани ќувваи њарбї ва интизоми сарбозони муѓул њайати сафорат фиристод. Онњо баъди
баргаштан аз хусуси тавоноию ќувваи сершумори њарбиёни
муѓул, мењмоннавозї, вусъат додани тиљорати њар ду мамлакат, ки Чингиз тарафдораш буд, ба Султон наќл карданд.
Чингизхон дар мактубаш Султон Муњаммадро њамчун «писараш» ном бурда буд, ки ин боиси ќањру ѓазаби Султон
гардид. Дере нагузашта дар байни њар ду давлат воќеае рўй
дод, ки муносибати Чингизхонро дигар кард ва ин воќеа дар
таърих ба номи «Фољиаи Утрор» машњур аст.
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Савол ва супориш
1. Доир ба таъсис ёфтани давлати муѓулњо наќл кунед.
2. Чингизхон пеш аз њуљум ба Осиёи Марказї кадом
давлатњоро ѓасб намуда буд?
3. Вазъияти давлати Хоразмшоњиён дар арафаи њуљуми муѓулњо чї гуна буд?
4. Дар аввал муносибати Чингизхон бо Муњаммади
Хоразмшоњ чї гуна буд?
5. Дар бораи ќуввањои њарбї ва ба кадом силоњ мусаллањ гардидани ин ду давлат њикоя кунед.
6. Дар бораи шахсияти Муњаммади Хоразмшоњ ва
Чингизхон чї медонед?
7. Тољирон дар њаёти ин ду давлат чї гуна наќш мебозиданд?
§ 29. ЊУЉУМИ МУЃУЛЊО ВА МУБОРИЗАИ
ЌАЊРАМОНОНАИ ХАЛЌЊОИ ОСИЁИ
МАРКАЗЇ БАР ЗИДДИ ИСТИЛОГАРОН
Фољиаи Утрор. Чунон ки ишора шуд, Чингизхон аз вазъи
давлати Муњаммади Хоразмшоњ пурра воќиф буд. Муњаммади Хоразмшоњ бо њар бањона љанг металабид ва барои
ба маќсад расидан бањона мељуст. Соли 1218 њокими шањри
Утрор Инолљаќ Ѓоирхон бо амри султон дар ќалъаи Утрор,
ки дар канори дарёи Сир љой гирифта буд ва њамсарњади
муѓулњо њисоб меёфт, корвони муѓулњоро љосус пиндошта,
дастгир намуданд. Корвон аз 450 тољир, аъёну ашроф ва одамони бовариноки Чингиз иборат буд, ки онњо дар ихтиёри
худ 500 шутур тиллову нуќра, маснуоти абрешимии чинї ва
пўстњои ќиматбањо доштанд. Сарбозони Хоразм њамаи одамонро ба ќатл расонданд ва молњоро фурўхта, пулашро ба
хазинаи Султон фиристоданд.
Чингиз аз ин воќеа огоњ шуда, аз Муњаммади Хоразмшоњ
дархост намуд, ки њокими Утрорро ба ў супорад ва пули сарватњои ѓораткардаашро пас гардонад. Султон Муњаммад на
танњо аз иљрои ин талабњо даст кашид, балки њайати сафирони барои њалли ин кор омадаро ба ќатл расонд. Ин рафто178

ри бадкирдоронаи ў ќањру ѓазаби Чингизро дучанд кард ва
боиси њуљуми муѓулњо гардид. Чингиз ба љанги зидди Султон Муњаммад тайёрии пухта дида буд. Лашкари Чингизхон аз љанговарони ботартибу љангдида ва сершумор иборат буд, аммо Муњаммади Хоразмшоњ дар байни лашкар ва
мардум обрўй надошт. Пеш аз њуљуми Чингиз вай, ба љойи
он ки сарбозонашро дар як љо ѓун карда, ба муќобили чунин
душмани пурзўру хунхор равона созад, баръакс, лашкарро
ба гурўњњо таќсим намуд, ки чунин парокандагї ба нафъи
муѓулњо буду халос.
Мудофиаи Утрор, Самарќанд ва Бухоро. Моњи сентябри
соли 1219 Чингизхон ба њудуди давлати Султон Муњаммад
наздик шуда, сипоњашро ба се ќисм чудо кард. Ў ба ѓасби
Утрор ањамияти калон дода, ду писараш – Ўќтой ва Чаѓатойро бо лашкари сершумор ба он љо фиристод. Ќисми дигари сарбозон бо роњбарии Љуљї барои ба даст даровардани
шањрњои соњили дарёи Сир ба роњ дароманд. Ќисми сеюми
сипоњ бо сарварии худи Чингизхон ва писараш Тулуй роњи
Бухороро пеш гирифт.
Лашкари муѓул тахминан ба 200 њазор кас мерасид.
Муѓулњо кўшиши зиёд ба харљ доданд, ки шањри Утрорро
бо як њуљуми сахт тасарруф кунанд, вале тирашон хок хўрд.
Сокинони шањр – хурду калон ба њимояи шањри азизашон
бархостанд. Љанги шадиде ба вуќўъ пайваст ва муњофизони
ќалъаи шањри Утрор ќариб 6 моњ мубориза бурданд.
Султон Муњаммад метавонист ба ин љо лашкари зиёд
фиристад, вале ин корро накард. Њокими шањр Ѓоирхон мудофиаи шањрро хеле дуруст ташкил карда буд. Дар ваќти
задухўрд яке аз сарлашкарони фиристодаи Султон Муњаммад, ки шахси боэътимоди ў буд, ба тарафи душман гузашт
ва танњо баъди ин хиёнат муѓулњо тавонистанд дохили шањр
ва ќалъаи он шаванд. Ваќте ки силоњи мудофиачиёни шањр
тамом шуд, онњо хиштњои ќасрро канда ба сару рўи муѓулњо
њаво додан гирифтанд.
Агар Султон Муњаммад ба ин задухўрди хунин сари
ваќт писари шуљову далери худ: Љалолуддин Мангу-берди179

ро, ки дар муњорибањои пешин ном ва шуњрат пайдо карда
буд, бо як ќисми лашкари дар ихтиёраш буда мефиристод,
пеши роњи душманро то як муддат гирифтан мумкин буд.
Баъди муњорибањои шадид душман шањрро забт намуда,
тамоми мудофиони зиндамондаро аз дами теѓ гузаронд.
Чингизхон дар ибтидои соли 1220 љанговарони яккачини дар љангњо обутобёфтаро гирифта, бо тайёрии пухта ба
Бухоро њамла овард, вале ба муќовимати пурзўри сокинони
шањр рў ба рў шуд. Мудофиачиёни шањр нисбат ба лашкари Чингизхон хеле кам буданд. Онњо се шабонарўз ба муќобили истилогарон муборизаи беамон бурданд. Бухоро дар
муњосира монд, вале ќисми зиёди муборизон тавонистанд
аз муњосира љон ба саломат баранд. Дар ќалъа 400 мубориз
истодагарї карда, ба душман пай дар пай зарба мезаданд.
Танњо баъд аз он ки хандаќи гирди ќалъа аз љасади одамон
ва мурдаи аспњо пур шуд, ѓасби ќалъа муяссар гардид. Ѓосибони муѓул пас аз забт кардани Бухоро њазорон сокинони
бегуноњи шањрро куштанд, боќимондагонро њамчун ѓулом
ва каниз ба асорат бурданд.
Муѓулњо пас аз истилои Бухоро моњи марти соли 1220 бо
сипоњи зиёд ба тарафи Самарќанд рањсипор гардиданд. Дар
Самарќанд ќувваи зиёди љангї љамъ шуда буд ва мардуми
мамлакат ба Самарќанд бо чашми умед менигаристанд. Мувофиќи аќидаи шоњидони давр агар ќувваи њарбии дар шањр
љой гирифта, оќилона љо ба љо гузошта мешуд, Самарќанд
метавонист чандин сол мубориза барад. Аммо ин тавр нашуд.
Рўзи сеюми муњосира муњофизони шањр аз ќароргоњи
худ баромада, ба душман њамлавар шуданд. Онњо як миќдор аскарони муѓулро нобуд карданд, вале аксари онњо дар
майдони набард њалок гардиданд. Ин воќеа ба њама, хусусан ба љанговарон, таъсири манфї расонд. Аъёну ашроф ва
сарварони рўњониён ба тарсу њарос афтода, роњи гуфтушунид ва таслимро бо Чингиз пеш гирифтанд. Онњо ба мардуми шуљоъ ва озодихоњи Самарќанд хиёнат карда, дарвозаи
шањрро кушоданд. Муѓулњо чун мўру малах вориди шањр
шуда, ќатли ом ва ѓоратгариро cap карданд.
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Муборизони озодихоњ дар ќалъа ва масљиди љомеъ љой
гирифта, муборизаи шадидро давом доданд, аммо ќуввањо нобаробар буд, ба ёрии муѓулњо ќувваи тоза меомад.
Муѓулњо бо роње ќалъаро оташ заданд, вале мудофиачиён аз
ин нањаросида, дар љои худ нишастанд ва сўхта мурданро аз
таслим шудан ба душман авлотар донистанд.
Шањри ободу зебои Самарќанд ба харобазор табдил
ёфт. Аз нисф зиёди ањолии шањр талаф шуд. Ќариб шаст
њазор мардуми њунарманди он ба хидмати чингизиён дода
шуданд. Дар шањр ќариб одам намонд. Муњаммади Хоразмшоњ чорае наандешид. Ў ба њудуди Эрон фирор карда,
дар яке аз љазирањои бањри Хазар (Каспий) макон гирифт ва
дар њамон љо вафот кард.
Чингизиён забткориашонро давом доданд. Баъди истилои Бухорову Самарќанд навбати шањри дигари тољикон
Хуљанд шуд. Хуљанд њам мисли дигар шањрњои Мовароуннањр дар арафаи њуљуми Чингизхон дар ихтиёри худ дастаи
муњофиз дошт ва ба он њоким, зодаи Хуљанд, ќањрамони
халки тољик Темурмалик сарварї мекард.
Савол ва супориш
1.Аз хусуси фољиаи Утрор чї медонед?
2.Муборизаи ќањрамононаи мардуми Утрорро тавсиф
намоед.
3.Чингизхон лашкарашро ба кадом самтњо равона кард?
4.Аз хусуси корнамоињои мардуми диловари Бухоро њикоя кунед.
5.Муборизаи ќањрамононаи мардуми Самарќандро бо
далелњо нишон дињед.
6.Кадом табаќањо ба мардуми Самарќанд хиёнат карданд?
Аз «Таърихи Љањонгўшой»-и Атомалики Љувайнї
Чун љамоати туљљор (тољирон) ба шањри Утрор расиданд, амири он Инолљаќ буд, ки яке аз арќоб (наздикон)-и
модари Султон–Турконхотун, ки лаќаби Ѓоирхон ёфта буд.
Ва аз љамоати бозаргонон њиндуе буд, ки ўро дар айёми гу181

зашта бо ў маърифат (шиносої)-е будаст. Бар одати маълуф (унсёфта) ўро Инолљаќ мехондааст ва ба ќуввату иќтидори хони хеш маѓрур буда ва аз ў тањњошї наменамуда ва
маслањати кори худ риоят намекарда. Ѓоирхон бад-ин сабаб
мутаѓаййир (дигаргун) мешудаст ва бар хеш мепечида ва низ
тамаъ дар моли эшон кард. Бад-ин сабаб тамомати эшонро
мавќуф (њабс) кард ва бо эълони ањволи эшон расуле ба Ироќ
фиристод ба њазрати Султон. Ва Султон низ бетафаккур ба
ибоњат (раво донистан)-и хуни эшон мисол дод ва моли эшон
њалол пиндошт ва надонист, ки зиндагонї њаром хоњад шуд
ба мулк.....
Ѓоирхон бар имтисол (итоат)-и ишорат эшонро бемолу
љон кард, балки љањонеро вайрон ва оламеро парешон ва халќеро бехонумон ва сарваронро бе сар равон. Бањри ќатрае аз
хуни эшон Љайњун равон шуд ва ќасоси њар тор мўе сад њазорон сар. Бар сари њар гўе кўе гардон гашт ва бадали њар як
динор њазор ќантор (воњиди вазн) пардохта шуд.
§ 30. МУБОРИЗАИ ЌАЊРАМОНОНАИ
МАРДУМИ ХУЉАНД
Дар аввал Чингизхон барои забти Хуљанд ќариб 5 њазор
сарбоз фиристода буд, вале онњо аз тарафи мудофиачиён торумор гардиданд. Бинобар ин ў баъди ѓасби Самарќанд барои ба даст даровардани Хуљанд 20 њазор сарбоз ва 50 њазор
мардуми мањаллии асиргирифтаро фиристод. Чингизиён
дар сари роњи Хуљанд мардуми шањри Банокатро ќатли ом
карданд, шањрро ѓорат намуда, ба харобазор табдил доданд
ва баъд оташ заданд.
Ба муѓулони барои тасарруфи Хуљанд фиристода писари
калонии Чингизхон – Чаѓатой, ки дар љоњилї ва вањшоният
ном бароварда буд, роњбарї мекард. Хуљандиён бо сарварии
фарзанди далеру шуљои худ – Темурмалик дар соњили рости
дарёи Сир ба душман рў ба рў шуданд ва нагузоштанд, ки
вай аз дарё гузашта, ќалъаи ќадима ва шањрро забт кунад.
Аммо њуљуми дуюми муѓулњо барор гирифт. Савдогарон
– љосусони Чингизхон њамроњи гурўњи хиёнаткори ашрофи
182

мањаллї забон як карда, шабона дарвозаи шањрро ба рўйи
душман кушоданд. Барои ба даст даровардани ќалъа ва
маркази шањр љангњои шадиди кўчагї оѓоз ёфтанд ва истилогарон бо ќувваи чандкарата зиёд дастболо шуданд.
Мудофиачиёни шањр ба љазирае, ки дар дарёи Сир воќеъ
гардида буд (зоњиран як километр пойинтар аз шањр), рафта
истењком гирифтанд ва аз он љо муборизаи худро бар зидди
истилогарон давом доданд.
Ин љазира барои мудофиа хеле муносиб буд. Вай дар љое
воќеъ гардида буд, ки тирњои душман аз соњил рафта намерасиданд. Ваќте ки муѓулњо ба муќобили ин сангари мудофиачиёни Хуљанд чорае наёфтанд, ба ин фикр омаданд, ки
бар рўйи оби дарёи Сир садде сохта, ба ин васила худро ба
љазира расонанд. Онњо барои ин маќсади худ асирони њарбиро водор намуданд, ки аз кўњ санг кашонда, садде бисозанд. Аскарони Темурмалик барои бетаъсир кардани тири
душман рўи киштињои худро бо намад пўшонда, бо гил андова намуданд. Онњо шабона ва субњдам бо чунин киштињо
ба соњил наздик шуда, ба лашкари истилогарон њамла меоварданд ва садди онњоро вайрон карда, пас мегаштанд.
Ќањрамонии мудофиачиёни Хуљанд яке аз дурахшонтарин
сањифањои таърихи халќи тољик мебошад.
Дар забти Хуљанд чун дигар шањрњо љосусони Чингизхон
наќши бузург бозиданд. Ў тољирони мањаллиро хеле моњирона истифода мебурд. Молњои онњоро бо нархи ќимат мехарид ва баъзан аз онњо хирољ намегирифт. Чингизхон пеш
аз њамла овардан ба ин ё он мамлакату шањр љосусонашро
мефиристод, то ки ахбори зарурї ба даст дарорад. Ба замми
ин, љосусони зархарид ќудрату тавонии Чингизхон ва лашкарашро таърифу тавсиф менамуданд ва ба нафъи муѓулњо
њар гуна овозањои бардурўѓ пањн мекарданд.
Устод Садриддин Айнї дар очерки таърихии номбурдааш доир ба чунин тољирони љосус ин тавр менависад: «...
савдогарон, ки аз Чингизхон ин ќадар ёрдампулї медиданд,
њавохоњи ў шуда, ба дилхоњ ва ихтиёри худ дер боз ба манфиати ў ва бар зарари Ватан ва њамватанони худ ба ў љо183

сусї мекарданд. Дар ваќти љанг бошад, њар кадоми онњо ба
шањри худ аз тарафи Чингиз вакил ва намоянда шуда мерафтанд ва њамшањриёни худро бо ташвиќ ва тарсониш ва
бо роњи њар гуна иѓво аз љанг ва муќобилият боздошта, ба
таслим шудан розї мекарданд.
Чингизхон аз тољирони Мовароуннањр ва Туркистон на
танњо дар сафари њарбии ба Мовароуннањр кардааш фоида
бурд, њатто дар сафари Хитой њам аз он гуна тољирон истифода кард. Чунончи, пеш аз ба мамлакати Хитой њуљум карданаш Љаъфархоља ном тољирро ба он мамлакат чун сафир
фиристод, ки барои лашкаркашии ў замина тайёр кунад.
Дар сафари Мовароуннањр ва Хуросон бошад, тољирон
мисли сияњгўш, ки пешопеши њайвоноти даррандаи бузург
рафта, барои онњо сайд пайдо мекунад, пеш-пеши Чингиз
гашта, мардумро ба таслим шудан даъват мекарданд, то ки
чингизиёни даранда бе њељ љангу љидол гўштиодамхўрї кунанд... Ба Хуљанд Ањмади Хуљандї фиристода шуд, ки ин
одам аз савдогарони Хуљанд буда, бо Чингиз алоќаи дерин
дошт...
Аз рафти воќеа маълум мешавад, ки Чингиз аз пулпарастии Ањмад фоида бурда, ўро ба доми худ кашид ва дар
сафари Мовароуннањр дар ќатори тољирони пулпарасти дигар ўро њам бар зарари њамватанонаш ба манфиати худ кор
фармуд.
Љосуси иѓвогари чингизиён – Ањмади Хуљандї ба шањри
Хуљанд ба сифати як «њамватан» ба осонї даромад. Аммо аз
он љо, ки оммаи ањолии Хуљанд бо љасорати табиї ва тарбияи Темурмалик дар мудофиаи Ватан тайёр буда, дар ин роњ
аз кушта шудан наметарсиданд, ў кори худро махфиёна дар
миёнаи савдогарони калон, ки њампешагони ў буданд ва дар
миёнаи шайхону муллоён, ки ба њадя ва туњфаи сарватмандон вобаста буданд, пеш бурд... Инчунин, шайхон ва муллоён њам аз як тараф, бо ташвиќоти Ањмад аз инъому эњсони
Чингизхон умедвор шуда ва аз тарафи дигар, валинеъмати
худ – савдогарони калонро њаводорї карда, розї шуданд, ки
шањрро ба муѓулон супоранд.
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Дар натиља ин гурўњи ватанфурўш, бе он ки ба ањолии
шањр хабар дињанд, вакилони худро бо пешкашњои лоиќ ба
пеши сараскари муѓул фиристода, дарвозањоро ба рўйи чингизиён бо дасти худ кушоданд...
Фољиаи таслими шањри Хуљанд ва ќатли ом карда шудани ањолии он барои Темурмалик як мусибати пурзўри
ногањонї шуд. Ў монанди шери захмхўрда меѓуррид, аммо
ба захми худ марњам намеёфт, ў мисли бањри дар талотумомада мешўрид, аммо шўридани вай ѓайр аз дар изтироб андохтани њастии худаш ба вай фоидае намебахшид; ў њамчун
нањанги дар регзори беоб афтода метапид, аммо ин тапиш
ўро аз толоби њаёт боз њам дуртар меафганд...
Темурмалик аз корњои амалї дар роњи интиќомкашї аз
хоинони ватан њамин ќадар карда тавонист, ки бо «бањонаи
музокираи таслими худ» Ањмад ва чанде аз калоншавандагони таслимчиёнро ба пеши худ љеѓ зад ва худ бо ду-се нафар рафиќонаш, ки ба онњо таълимоти махсус дода буд, ба
канори об баромад. Ваќте ки таслимчиён ба лаби об расиданд, Темурмалик, бе он ки бо онњо гуфтугузор кунад ва ба
онњо фурсати лабкушої ва яроќбардорї дињад, бо табарзин
ба сари Ањмад њуљум оварда, каллаи ўро монанди чўбкадуи
хушк пора-пора кард ва љавонони ў њам ба дигарон њамла
бурда, бо шамшери тез бадани онњоро реза-реза намуданд.
Љавонон хостанд, ки љасадњои пошхўрдаи хоинонро дар
об андохта, аз онњо дар дунё асаре боќї нагузоранд, аммо
Темурмалик ба ин роњ надод:
– Љасади мурдори ин палидон оби зулоли дарёи Ватани
моро наљас мегардонад. Монед, ки гўшти инњоро шаѓолон,
гургон ва мурѓони мурдорхўр хўрда, асари инњоро аз рўйи
замин нест кунанд! – гуфт».
Баъди истилои Хуљанд ба сари мардуми зиндамондаи он
рўзњои сиёњтарин фаро расиданд. Чингизиёни вањшигашта
зану мард, пиру барно, хуллас то кўдакони беморро ќир
карданд ва шањрро чун Банокат ва дигар шањрњо ба торољ
ва сонї ба оташ доданд.
185

Савол ва супориш
1. Чингизхон барои забти Хуљанд чї ќадар сарбоз фиристод? Онњо дар сари роњи Хуљанд кадом шањрро оташ заданд?
2. Дар бораи муборизаи мардуми Хуљанд њикоя кунед.
3. Тољирони љосус ва ашрофи хиёнаткори мањаллї дар забти Хуљанд чї наќш бозиданд?
4. Баъд аз забти Хуљанд мудофиагарон дар куљо истењком
гирифтанд? Сарвари онњо кї буд?
5. Чингизиён барои ѓасби ќалъаи обии Темурмалик чї тадбирњо андешиданд?
6. Темурмаликиён ба тољир Ањмади љосус ва њамроњонаш
чї љазо доданд?
7. Чингизиён баъд аз забти Хуљанд бо шањр ва мардуми он
чї гуна муносибат карданд?
Аз «Таърихи Љањонгўшой»-и Атомалики Љувайнї
Ва љавононро аз миёни дигарон ба њашар берун оварданд ва
мутаваљљењи Хуљанд шуданд. Чун он љо расиданд, арбоби шањр
ба њисор (ќалъа) паноњиданд ва аз тавориќ (равишњо)-и замон халос ёфтанд. Амири он Темурмалик буд, ки агар Рустам
дар замони ў будї, љуз ѓошиядорї (хид- матгорї)-и ў накардї.
Дар миёни Љайњун, ки об ба ду шох рафтааст, истењком карда буд ва бо њазор марди корзор аз гарданкашони номдор дар
он љо рафта. Чун лашкар бад-он љо расид, фаври тамаккун
(љойгирї) аз њисор даст надод, чун тиру манљаниќон љо намерасид, љавонони Хуљандро ба њашар он љо ронданд ва аз љониби
Утрор ва Бухорову Самарќанд ва ќасабањову дењањои дигар,
ки мустахлас (халос) шуда буд, мадад меоварданд, то 50 њазор марди њашарї ва 20 њазор марди муѓул он љо љамъ гашт
тамоматро дања ва сада карданд. Он чї тозик (тољик) буданд, бар сари њар дењ дањ муѓуле номзад гашт, то пиёда аз
кўњ ба се фарсангї санг наќл мекарданд ва муѓулони савора
дар Љайњун мерехтанд...
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§ 31. ТЕМУРМАЛИК–САРВАРИ МУДОФИА
Муњаммади Хоразмшоњ њангоми рў ба гурез нињодан ба
њар шањре ки расид, ба мардуми он мегуфт: «Агар гурехта
натавонед, таслим шавед». Аммо Темурмалики диловар ба
чунин суханони бешарафона гўш надод ва мудофиаи шањри
азизашро вазифаи љонии худ донист. Вай хуб мефањмид, ки
бо чунин душмани хунхори пурзўр мубориза бурда, ѓалаба
ба даст даровардан кори осон нест, аммо рўњияи ватандўстї
ўро водор намуд, ки то охирин ќатраи хун биљангад. Аз њамин сабаб ќарор дод, ки ба љуз аскарони муњофизи дар ихтиёри худ дошта, боз мардуми шањри Хуљанд ва гирду атрофи
онро ба њимоя бархезонад ва чунон ки амалњои минбаъдаи ў
нишон дод, аз уњдаи ин кор бо сарбаландї баромад.
Темурмалик пеш аз њуљуми муѓулњо шањри Хуљандро
муоина намуда, барои сохтани калъа ва камингоњ љойи муносиб љуст. Хуљанд пеш аз ин њам ќалъа дошт, вале бартарињои ќалъаи нав хеле зиёд буданд. Дар миёнаи дарёи Сир
љазирае ёфт, ки барои ќалъа хеле мувофиќ буд. Дар навбати аввал мардуми Хуљанд ва дењањои атрофи шањрро ба ин
кор љалб намуд. Њамаи табаќањои мардуми шањр дар бинои
ќалъа бо кўшишу ѓайрати зиёд мењнат карданд. Сохтмони
он аз њар љињат нафъ дошт. Ќалъа шањрро то андозае аз харобшавї нигоњ медошт ва тири душман ба он љо намерасид.
Темурмалик наѓз медонист, ки чингизиёни бадкирдор
бисёр шањру дењањои Мовароуннањру Хуросон ва дигар
мамлакатњоро ба воситаи манљаниќ (силоње ки ба воситаи
он санг мепартоянд) ва зарфњои пур аз нафт хароб карда буданд. Аммо ќалъаи дар љазира сохтаи Темурмалик аз онњо
эмин буд, чунки сангњои манљаниќ ва зарфњои нафтдор аз
канори дарё ба ќалъа намерасиданд.
Дар мавриде, ки мардуми Хуљанд саргарми ќалъасозї ва
кофтани хандаќњо буданд, аз майдони љанг хабарњои зиёди
нохуш дар байни мардум пањн мешуд. Аммо чунин хабарњо
рўњияи љангї ва иродаи матини мардуми Хуљанд ва пешвои
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онњо Темурмаликро нашикастанд. Сарвари мудофиаи шањр
ба ќадре хўрок ва силоњ захира намуд.
Пешвои Хуљандиён баробари сохтани ќалъа њамроњи
дуредгарони хуљандї ба сохтани 12 киштии бодбондор
шурўъ намуд, ки наќшаи онњоро худи Темурмалик кашида
буд. Болои бом ва пањлуи киштињоро чанд ќабат намад кашида, онњоро бо гил андова намуданд, то ки дохили онњо
гарм бошад ва тири душман осеб нарасонад. Дар пањлуи
киштињо даричањо сохтанд ва аз онњо ба сўйи душман тир
мепарронданд.
Темурмалик шабона киштисавор ба соњил омада, ба назди мудофиачиёни ќалъаи дар хушкї будаи шањр рафта, дифоъчиёнро ба бурдани муборизаи беамон даъват менамуд
ва тарсу вањмро аз дили онњо дур мекард.
Ваќте ки лашкаркашони муѓул ин киштињоро дида монданд, њайрон шуданд. Онњо киштињоро дар аввал филњои
ќавиљусса пиндоштанд, ба сўйи онњо беист тир холї мекарданд, вале киштињо чандон осеб намедиданд. Нињоят,
муѓулњо фањмиданд, ки он чизњои дар рўйи об шинокунанда
на фил, балки ќалъањои дарёгард – киштињои болопўшида
буданд.
Аз даст рафтани Хуљанд барои Темурмалик фољиа буд.
Рўз аз рўз ањвол бад шудан гирифт. Ба вай ва њамяроќонаш
дигар аз ягон љо озуќаву силоњ намеомад. Сафи диловарони
ў дар муњорибањои шабохунї кам мешуд. Шумораи муѓулони истилогар бошад, баръакс, меафзуд. Дар чунин вазъи
душвор, Темурмалик ба ќарор омад, ки дар љазира истодан
нафъе надорад ва душман тадриљан онњоро нест хоњад кард.
Темурмалик ва њамсафони ў шабонгоњ ба 12 киштї савор
шуда, роњи обиро пеш гирифтанд.
Пагоњї муѓулњо дар љойи исти киштињо касеро надиданд ва аз ду тарафи соњили дарё асптозон аз пайи темурмаликиён шуданд. Дар байни ватандўстон ва аљнабиён борњо
задухўрдњои шадид ба амал омад, бисёр муѓулон кушта шуданд. Бањодурони хуљандї дар чунин вазъияти дањшатнок
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њам борњо душманро саркўб намуданд. Нињоят, саворањои
муѓулњо аз темурмаликиён пеш гузашта, дар Банокат аз як
соњил ба соњили дигар занљир кашиданд ва бо ин хуљандиёнро ба даст дароварданї шуданд. Вале зарбањои табарзинњои
пўлодини мудофиачиён занљирро пора-пора ва роњи сўйи
Урганљро кўтоњ кард. Муѓулњо боз ба њамла гузаштанд.
Дар наздикии шањри Чанд муњорибаи хунин ба амал омад.
Ќуввањои душман назар ба хуљандињои ќањрамон чанд карат зиёд буданд. Дар ин љанги пуршиддат хуљандињо ќањрамониву муъљизањо нишон дода, муѓулњои зиёдеро куштанд.
Баъди ин њарбу зарб гурўњи хурде аз муборизони роњи озодї
бо сарварии Темурмалик љон ба саломат бурда, бо азобу машаќќати зиёде ба Урганљ, ки дар он замон пойтахти Эрон,
Хуросон ва Мовароуннањр буд, бирасиданд. Дар ин љо
боќимондаи лашкари шиткастхўрдаю парокандаи Муњаммади Хоразмшоњ љамъ шуда буд.
Темурмалик аз ин ќуввањо лашкари бонизому неруманде ташкил намуда, бар зидди чингизиён бархост, то ки
шањри Урганљро дар дасти худ нигоњ дорад. Њатто ба ў муяссар гардид, ки шањри калонтарини поёноби дарёи Сир
Ёникентро аз чанголи муѓулони нопок озод кунад. Баъд аз
ин Темурмалик бо писари Муњаммади Хоразмшоњ – Љалолуддини Хоразмшоњ, ки пас аз гурехтани падараш ба тахт
нишаста, баръакси падараш дар задухўрдњои шадиди зидди
муѓулњо диловариву шуљоат нишон дода буд, њамроњ шуд.
Темурмалик дар бисёр муњорибањои дар музофоту ноњияњои Хуросону Афѓонистони имрўза баамаломада муѓулкушї карда, дастболо шуд. Асбаски дар байни сарлашкарони Љалолуддин тифоќї, ягонагї, якдилї, яктанї набуд ва
ин беморї ба ў аз замони падараш мерос монда буд, Темурмалик дигар корнамоињои љангии худро давом дода натавонист ва маљбуран ба Хоразм баргашт.
Хабари омадани Темурмалик ба маъмурони муѓул
расид. Маъмурон ин хабарро ба Чаѓатой, ки бадтарин ва
хунхортарин писари Чингизхон буд, расониданд. Бо фармони ў муѓулњо аз пайи Темурмалик шуданд ва ўро даст189

гир карда куштанд. Чунон ки
С.Айнї дар очерки таърихии
худ «Ќањрамони халќи тољик Темурмалик» менависад, њангоми
ба хок супоридан аз миёнбанди
Темурмалик халтачае ёфтанд,
ки дар он як каф хок ва як порча
коѓази хатдор буд ва дар он чунин навишта шудааст: «Эй он ки
мурдаи ман ба дастат меафтад,
агар некхоњи одамон ва ватандўстон бошї, маро бо ин як каф
хок гўрон, ки ин ёдгории Ватани
азизи ман аст!»
Муљассамаи Темурмалик
Дар охири хат ин байт њам буд:
«Атри кафан зи хоки ватан кардам орзу,
Во њасрато, ки мебарам ин орзу ба хок!»
Савол ва супориш
1. Аз хусуси омадани Темурмалик ба љанги зидди
муѓулњо наќл кунед.
2. Дар ин љанг ќалъаи обї ва киштињои бодбондор чї
наќш бозиданд?
3. Чаро Темурмалик аз ќалъаи обї баромада рафт?
4. Темурмалик бо њамроњонаш дар роњи обї чї ќањрамониву муъљизањо нишон доданд?
5. Темурмалик дар Урганљ чї кор кард ва кадом
шањрњоро аз душман озод намуд?
6. Дар бораи фаъолияти минбаъдаи Темурмалик њикоя кунед.
7. Аз миёнбанди Темурмалик чї ёфтанд ва дар он чї
навишта шуда буд?
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Аз «Таърихи Љањонгўшой»-и Атомалики Љувайнї
Лашкар бар канорњои об равон шуданд ва ў дар завраќба
њар куљо, ки ќувват кардандї, ў бад-он мавзеъ рафтї ва ба
захми тир, ки чун ќазо аз њадаф хато намекард, эшонро дар
меронд ва киштињо медавонд. Бад-ин љумла то ба Фанокат
омад, занљире дар миёни об кашида буданд, то киштињоро
њоил (боздоранда) бошад. Ба як захм бар ў заду бигзашт ва
лашкарњо аз њар ду тараф бо ў дар љанг то ба њудуди Љанд
расид. Ва хабари ў чун ба самъи Алушидї расид, лашкар ба
њар ду тарафи Љайњун ба чанд љойгоњ бидошт ва ба киштињо
пул бастанд ва арродањо (сангпарто) ба кор карданд... Аз
об берун омад ва чун оташ бар бодпоён равон шуд ва лашкари
муѓул низ думодуми ў равон шуданд, мерафтанд ва ў исќол
(борњо) дар пеш карда ба љанг тахаллуф (ќафомондагї) менамуд ва чун мардон шамшерзанон мерафт чандон ки буна
(асбобу анљом) масофат мегирифт, боз бар аќаб равон мешуд, чун чанд рўз бар ин намат муковањат (душманї) кард
ва мардони ў бештар куштаву маљрўњ ва лашкари муѓул рўз
ба рўз зиёдат мешуд, буна аз ў боз гирифтанд. Ў бо маъдуде
чанд бимонд ва бар ќарор таљаллуд (сабр) менамуд ва даст
намедод. Чун он чанд кас, ки бо ў буданд, кушта шуданд ва
ўро силоњ намонд, танњо бо се тир яке шикастаи бепайкон
буд, се муѓул бар аќиби ў мерафтанд, ба як тири бепайкон ки
кушод дод, як муѓулро ба чашм кўр кард ва дуи дигарро гуфт,
ки ду тир мондааст, ба адади шумо тирро дареѓ медорам, ба
салоњи кори шумо он наздиктар аст, бозгардед ва љонро нигоњ
доред. Муѓулон аз ў бозгаштанд.
§ 32. ШУЉОАТИ ЉАЛОЛУДДИНИ ХОРАЗМШОЊ
Љалолуддин баръакси падараш Муњаммади Хоразмшоњ
љавонмарди далеру шуљоъ ва боандеша буд. Дар байни мардум њурмату эњтироми зиёд дошт. Чунин обрўю эътимоди
писар ба падар писанд набуд ва ў бо њар poњ мекўшид, ки
Љалолуддин аз дарбор дуртар бошад. Аз њамин сабаб ўро
њокими Ѓазнин таъйин кард. Њангоми њуљуми муѓулњо султон Муњаммад на танњо худаш гурехт, балки дигар саркар191

дагон ва њатто писараш Љалолуддинро њам барои фирор
намудан ба гап дароварданї шуд, аммо Љалолуддин ба ин
таклиф зид баромада, ба падараш чунин љавоб дод: «Модом, ки душман Мовароуннањрро ѓасб намуд, мо бояд барои Хуросон биљангем ва онро аз чингизиёни ѓаддор нигоњ
дорем. Агар ба ин кор муваффаќият наёбем њам, боре вазифаи худро ба ќадри имкон адо кардагї њисоб ёфта, аз таъна
ва дашноми мардум рањої меёбем. Агар Султон дар ин љо
монданро нахоњад, лашкарро ба ман супорад. Ман то љон
дорам, ба адои ин вазифа худдорї мекунам».
Баъд аз фирор ва вафот кардани Муњаммади Хоразмшоњ
писараш Љалолуддини Хоразмшоњ (1220–1231) ба тахт нишаст. Вай тавонист бар душман зарбањои пай дар пай занад
ва Хоразмро муддате дар даст нигоњ дорад, вале аз сабаби
нобаробарии ќуввањо чингизиёни хунхор дастболо шуданд.
Љалолуддин аќибнишинї карда, дар шањри Нисо (наздикии Ашќободи имрўза) ба душман њамла овард ва онро
шикаст дод. Сипас бањори соли 1221 ба Хуросон рафта, ба
мардумони Мовароуннањр, Эрон, Ќавќоз номањо ва сафирони худро фиристод, то ки мардуми ин мамлакатњо ба муборизаи душмани ќаттол бархезанд.
Љалолуддин солњои 1220–1221 њамроњи Темурмалик ва
дигар лашкаркашон дар Баѓлон, Ќандањор, Балх, Кобул
муборизањои шадид бурда, ба чингизиён зарбањои њалокатовар зад. Вай дар Парвон бар лашкари хоссаи Чингизхон
ѓалабаи дурахшон ба даст овард ва соњиби ѓанимати зиёде
шуд. Љанги шадидтарин ноябри соли 1221 дар лаби дарёи
Њинд ба амал омад. Лашкари муѓул бо сарварии худи Чингизхон мељангид. Сарбозони Љалолуддин њамлањои девонавори душманро зада гардонданд, вале душман ќуввањои нав
ба навро ба майдони муњориба меовард.
Дар ављи задухўрд барои ѓанимат шуда, дар байни саркардањои сарбозони Љалолуддин ихтилоф ба миён омад ва
аз майдони муњориба баромада рафтани яке аз лашкаркашон барои Љалолуддин зарбаи сахт шуд. Баъд аз ин Чингизхон ба талафоти калон нигоњ накарда, бо сарбозони бешумор паёпай ба њуљум гузашт ва љанги хунинро ба нафъи худ
анљом дод.
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Султон Љалолуддини Хоразмшоњ дар њамаи задухўрдњои
зидди чингизиён назар ба онњо бо ќувваи камтар мељангид.
Баъди шикаст њам рўњафтода нашуда, тавонист љанговарони зиёде љамъ кунад ва муборизаи зидди муѓулњоро дар Шимоли Озарбойљон, Ганља ва Гурљистон давом дињад.
Дар яке аз муњорибањо сарбозони Љалолуддин аз бисёрии муѓулњо вањмида, майли аз корзор баромадан карданд.
Ў инро пай бурда, худаш ба сафи пеш гузашт ва аскаронашро ба тобоварию пойдорї даъват намуд, ки дар натиља
задухўрд ба нафъи Љалолуддин анљом ёфт. Хуллас, ў борњо
намунаи ибрат нишон дод ва дар байни аскаронаш соњиби
обрўй буд. Доир ба њаёт ва фаъолияти љангии вай муаррихон ва адибон асарњо офаридаанд.
Савол ва супориш
1. Љалолуддини чї гуна шахс буд?
2. Вай њамроњи Темурмалик дар кадом шањрњо љангидааст?
3. Дар бораи муборизањои минбаъдаи Љалолуддини Хоразмшоњ њикоя кунед.
Аз «Љомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддин Фазлуллоњ
Ва Султон Љалолуддин баъди вафоти падар шунид, ки
лашкари муѓул дар њудуди Хуросону Ироќ намондаанд, чї ба
муљиби фармуди Чингизхон љое маќом нокарда, ба таъљил мерафтанд. Эмин шуд ва ба Манќишлоќ омад ва аспоне, ки дар
он њудуд ёфт, ба улоѓ гирифт ва мубашширон дар муќаддима
ба Хоразм равон кард...
Ва Султон (Љалолуддин) чун ба Шодёх шуд, се рўз ба истеъдод (омода шудан)-и роњ машѓул буд. Нимашабї бар аспи
таваккул савор гашта, бар азимати Ѓазнин, ки падараш номзади ў карда буд, равон шуд. Ва аз њаракати ў то вусул (расидан)-и лашкари муѓул як соат буд ва паёпайи султон бирафтанд. Султон чун ба дарвоза расид, малик Илдиракро он љо
гузошт, то агар лашкаре бирасад, замоне эшонро боз занад.
Илдирак худ бар он роњи дигар ки на мамарр (гузаргоњ)- Султон буд, равон шуд.
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Чун муѓулон он љо расиданд, бар асарри ў равон шуданд
ва Султон Љалолуддин бад-он роњи дигар. Дар он рўз чињил
фарсанг бирафт ва ба як њафта ба Ѓазнин расид. Чун овозаи
зуњури ў фош шуд, аз њар тараф ёвагиён рўй ба вай нињоданд
ва халќе бар ў љамъ шуданд. Ва дар ин муддат, ки ин њолот
уфтод, Чингизхон њанўз дар Самарќанд буд ва писарони сегонаи мењтарро номзади Хоразм кард...
§ 33. ОЌИБАТЊОИ ЗАБТИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
A3 ТАРАФИ МУЃУЛЊО
Футуњоти минбаъдаи Чингизхон дар Осиёи Марказї.
Муѓулњо соли 1221 ќариб тамоми Осиёи Марказиро тасарруф карданд. Давраи пурфољиатарини мардуми Осиёи
Марказї, аз љумла тољикон cap шуд. Истилогарони муѓул
ањолии зиндамондаи Бухоро, Самарќанд ва Хуљандро ба
азобу уќубатњои дањшатангезе гирифтор намуданд. Онњо
шањри Тирмизро ба харобазор табдил дода, сокинони онро
ба ќатл расонданд. Пас аз ин хунрезињо Чингизхон аз дарёи
Ому гузашта ба хоки Хуросон дохил гардид ва дар соли 1221
Балхро забт намуда, онро низ тамоман хароб кард. Дар њамин ваќт писарони ў: Чаѓатой, Ўќтой ва Љуљї бо сад њазор
лашкари муѓул пойтахти давлати Хоразм–шањри Урганљро
муњосира намуданд. Мудофиачиёни Урганљ муддати шаш
моњ бо муѓулњо мардонавор љангиданд. Ѓосибони муѓул њар
як мањалла ва кўчаро бо талафоти бузурге ба даст дароварданд. Онњо пас аз забт кардани шањр ѓайр аз пешаварон,
кўдакон ва занон, яъне онњое, ки ба ѓулом ва каниз табдил
шуданд, дигар њамаро cap буриданд. Сарбанди дарёи Омуро
вайрон карда, шањри Урганљро ба об ѓарќ намуданд.
Дар аввалњои соли оянда писари Чингизхон Тулуй тамоми Хуросонро забт намуда, яке аз ќадимтарин марказњои
тамаддуни Осиёи Марказї шањри Марвро хароб кард. Аз
ањолии Марв фаќат чандсад нафар пешаварони ѓуломгардида зинда монда, дигар њама кушта шуданд.
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Љалолуддин соли 1231 аз дасти навкари худ кушта шуд.
Аз ноњияњои тољикнишин танњо Бадахшон ва баъзе вилоятњои кўњистони Тољикистони Шарќї, инчунин, чанде аз
мањаллањои Ѓyp, ки бо ќалъањои мустањкам муњофизат шуда
буданд, ба дасти муѓулњо надаромаданд.
Чингизиён ба тамоми соњањои хољагии халќ зарари мислаш диданашударо оварданд. Онњо садњо њазор мардумро аз
дами теѓ гузарониданд. Шањрњову дењањоро ба ѓорату оташ
доданд. Чунон ки сарчашмањои таърихї гувоњї медињанд,
муѓулњо «... ба касе рањм накарданд, баръакс, онњо занону
мардон, кўдаконро аз дами теѓ мегузаронданд, шиками занони њомиларо чок карда, кўдакони дар батни модар бударо гирифта мекуштанд».
Мардуми Осиёи Марказї, аз љумла тољикон дар сари
роњи чунин душмани пурзўр, ба монанди муѓулњо, ба ќуввае табдил ёфта буданд, ки њаракати онњоро ба тарафи
давлатњои Русия ва Аврупои Шарќї муддати дароз нигоњ
доштанд. Дањњо њазор сарбозони яккачин ва лашкарњои
машњури Чингизхон дар сарзамини Осиёи Марказї торумор гардиданд.
Ќуввањои асосие, ки ба муќобили душман мубориза мебурданд, мардуми зањматкаш буданд ва онњо бар душмани
пурзўр борњо ѓалаба карданд. Ба њамин нигоњ накарда, сарзамини Осиёи Марказї чун дигар мамлакатњои аз тарафи
муѓулњо истило шуда, ба харобазор табдил ёфта буд. Чунин
фољиа баъд аз ѓасби ин сарзамин низ дањсолањо давом кард.
Хусусан шањрњои дар гузашта ободу серањолї, ба монанди
Бухорову Самарќанд, Хуљанду Марв, Урганљ ва дигарњо
пурра ба харобазор табдил ёфта буданд ва аз баъзеашон
њатто нишонае њам боќї намонда буд. Масалан, ањолии Самарќанд аз чор ќисм як ќисмаш монда буд, ки ин раќам аз
њад зиёд нишон дода шудааст. Бухоро њам ба чунин ањвол
гирифтор шуда буд. Хуљанд њам аз онњо монданї надошт.
Осори харобазории шањрњо на ин ки дањсолањо, балки садсолањо давом кард. Дар баъзеи ин шањрњо осори харобї то
солњои 50-уми асри XIV боќї монд.
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Бедодгариву берањмї ва андозњои вазнин мардуми аз
куштор наљотёфтаро аз њар љињат дилхунук гардонда буд.
Дасти онњо ба кор намерафт. Дар натиља чунин ањвол хољагии мамлакатро боз њам бештар заиф мегардонд. Дар дањсолањои аввал мардуми љабрдида ба кори хољагї майл надошт.
Идоракунии Осиёи Марказї. Чингизхон њанўз дар давраи зинда буданаш мамлакатњои тасарруфкардаашро дар
байни чор писар таќсим карда буд. Мовароуннањр дар ихтиёри Чаѓатой ќарор гирифт. Вай бо берањмиву хунхории
худ ном бароварда, тамоми сиёсати вањшонияти падараш ба
ў мерос монда буд. Масалан, Чингизхон ќонуне бароварда
буд, ки мувофиќи он мардум наметавонистанд рўзона ба об
дароянд, ё гўсфандро cap бурида, њалол карда хўранд.
Гарчанде Мовароуннањр мувофиќи таќсимот ба Чаѓатой расида бошад њам, писари калонии Чингизхон Ўќтой,
ки «хони бузург» унвон гирифта буд, метавонист мулкњои
њар се бародарро мувофиќи салоњдиди худ идора намояд.
Муѓулњо дар идора кардани давлат таљриба надоштанд
ва музофотњои калони кишоварзиро роњбарї карда наметавонистанд. Бинобар ин, онњо маљбуран тољикони ба худашон содиќу наздикро ба корњои давлатї љалб менамуданд.
Яке аз шахсони вафодори онњо тољир ва судхўри машњур
Мањмуди Ялавољ буд. Ў дар шањри Хуљанд мезист ва аз
њамин љо тамоми Мовароуннањрро идора менамуд. Њатто
лашкари муѓулњо, ки барои нигоњ доштани тартибот дар
њамаи шањрњо ва баъзе дењањои калон љой гирифта буд, ба
Мањмуди Ялавољ итоат мекард. Сарони сипоњиёни муѓул –
басќоќњо ба љуз хидмати њарбї боз назорат мебурданд, ки
андози аз мардум ситонида сари ваќт ба хазина медаромад.
Њамаи ин корњо бо супориши Мањмуди Ялавољ ба иљро мерасиданд.
Дар идоракунии мамлакат ба љуз ин дигар таѓйирот нашуда буд. Шањрњою музофотњоро соњибони пешинаашон
идора мекарданд. Забткорињои муѓулњо дар њаёти љамъиятии мардуми Мовароуннањр чандон дигаргунї ба амал
наовард, вале таъсираш ба соњањои гуногун њархела буд.
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Муѓулон дар шахсияти тољирон, сарварони дин, заминдорони калони мањаллї пушту паноњи худро ёфтанд. Онњо ба
ин табаќањои мардуми мањаллї ярлиѓњои махсус («пайза»)
медоданд, ки мувофиќи онњо мардуми зањматкаш мебоист
њамаи талаботи ашрофро иљро намоянд. Ба зимми ин, ањолии зањматкаш таъмини сипоњиёни дар шањрњову дењањои
калон бударо ба зимма доштанд. Онњоро мебоист бо хўрок,
сару либос, наќлиёт ва манзил таъмин мекарданд.
Пешаварон ба љуз ин, маљбуран барои лашкари муѓул
силоњ, пойафзор, газвор ва дигар чизњои зарурї тайёр мекарданд. Дар натиљаи љангњою задухўрдњо ва ќатли ом ањолии
чи шањрњо ва чи дењањо кам шуда буд. Бисёрињо ба кўњистон
ва љойњои нисбатан оромтар мекўчиданд. Сафи гуруснагон
беш аз пеш меафзуд. Дар солњои аввали ишѓолгарї муѓулњо
мардуми Мовароуннањрро чун дигар мамлакатњои забткардаашон мунтазам ќатл менамуданд. Ба њар њол муборизаи
ќањрамононаи мардуми Осиёи Марказї ќувваи душманро
хеле суст карда буд ва нагузошт, ки муѓулњо наќшањои ѓоратгаронаашонро пурра дар Русия ва дигар мамлакатњои
Аврупои Шарќї давом дињанд.
Хуллас, истилои муѓул ба тамоми соњањои њаёт зарбаи
њалокатовар зад. Дар яке аз сарчашмањои таърихї омадааст, ки аз дасти муѓулњо як марди бухорої љон ба саломат
бурда, ба Хуросон гурехта буд, чун аз њоли муѓулњо ва Мовароуннањр пурсиданд љавоб дод:
«Омаданду канданду сўхтанду куштанду бурданд».
Савол ва супориш
1. Дар бораи оќибати забткорињои муѓулњо дар Осиёи
Марказї наќл кунед.
2. Кадом шањрњо аз истилогарони муѓул бештар зарар диданд?
3. Дар замони њукмронии муѓулњо давлат чї тавр идора
карда мешуд?
4. Дар бораи Мањмуди Ялавољ наќл кунед.
5. Ањолии зањматкаш ва пешаварон чї гуна маљбуриятњоро ба љо меоварданд?
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Аз «Љомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддин Фазлуллоњ
Чингизхон дар бањори ин сол ба урдуњои худ фурў омад ва
њафтум сол буд, ки ба азми вилояти Тољик барнишаста буд ...
Чингизхон баъд аз фатњи билоди Тољик аз Фаршовур азми мурољиат ба маќоми аслї ва юрти ќадим ба имзо расонд... Чун
аз он љо равона шуд, Турконхотун, модари Султон Муњаммад ва њарамњои ўро фармуд, ки дар пеши кўч мераванд ва ба
овози баланд навња бар мулк мекунанд, то лашкариён ба эшон
мегузаранд.
§ 34. ШЎРИШИ МАЊМУДИ ТОРОБЇ
Аз солњои 30-юми асри XIII дар байни ањолии воњањои
зироатї ва пешаварони шањр љунбишњои зидди золимони
аљнабї ва мањаллї шурўъ гардид. Ин љунбиш махсусан дар
Бухоро пурќувват буд ва соли 1238 дар ин љо шўрише ба
амал омад, ки ба номи шўриши Мањмуди Торобї машњур
аст. Роњбари шўриш Мањмуд ном яке аз пешаварони ѓирболбофи дењаи Тороб буд. Вай дар кўчањои Тороб ва дењањои
атрофи он нутќњои ѓазабнок эрод карда, оммаро ба муборизаи зидди зулми истилогарон ва тарафдорони онњо даъват
намуд. Њукмронони Бухоро аз пайи дастгир кардани ў афтоданд. Онњо хостанд Мањмуди Торобиро бо фиреб ба Бухоро
оварда, ба ќатл расонанд, вале ба маќсадашон нарасиданд.
Мањмуди Торобї бо зарби сухан тавонист шумораи њамфикронашро хеле зиёд кунад. Ў аз пешвои рўњониён–садр
ва дигар амалдорон талаб намуд, ки ўро халифа эълон кунанд. Табаќањои доро маљбуран талабашро ба љо оварданд.
Мањмуд ќасри сарвари исёнгарон Малик Санљарро, ки соли
1206 сохта шуда буд, ќароргоњи худ эълон намуд. Садрњо
ва дигар намояндагони табаќањои доро бо амри вай аз тахт
ронда шуданд.
Мањмуди Торобї ба муќобили душманони њунармандон ва мардикорон муборизаи сахт бурда, давлатмандон,
рўњониёни бузург ва амалдорони ба дасти шўришгарон афтодаро ба ќатл расонд. Садрњо, намояндагони њокимони
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мањаллї ва муѓулњо дар Кармина тайёрї дида, ба Бухоро њаракат карданд. Дар наздикии Бухоро байни шўришгарон ва
ќуввањои ѓосиб муњорибаи сахт ба вуќўъ пайваст. Муѓулњо
ва ќуввањои феодалони мањаллї шикаст хўрда аќиб нишастанд. Шўришгарон онњоро то Кармина таъќиб намуда,
бисёрињоро ба ќатл расонданд. Бино ба маълумоти муаррих
Љувайнї дар ин љанг 10 њазор кас кушта шуд. Вале минбаъд
шўриши Мањмуди Торобї мисли дигар шўришњои дар Осиёи Марказї ба вуќўъ пайваста муваффаќият пайдо накард.
Дар наздикии Кармина сарвари шўриш аз тири душман њалок гардид ва дар њамин муњориба пешвои дигари шўриш,
дўсти вафодори Мањмуди Торобї Шамсуддин Мањбубї низ
кушта шуд.
Дар дењањо бошад, андозчинони њукуматиро ба ќатл
мерасонданд. Душман дар Кармина ќувва љамъ карда, ба
муњорибаи шадид тайёрї медид.
Муѓулњо ва сармоядорон аз набудани роњбари ягонаи
шўриш ва камчинии силоњи шўришгарон истифода бурда,
бо лашкари 20-њазорнафара ба шўришчиён њамла оварда,
онро ба хун оѓўшта намуданд. Аз пайравони Мањмуди Торобї ќариб 20-њазор кас кушта шуд. Сокинони Бухоро ва
дењањои гирду атрофи он бо амри Чаѓатой гирифтори ќатлу
ѓорат шуданд.
Шўриши Мањмуди Торобї дар њаќиќат, шўриши мардуми зањматкаш ба муќобили муѓулњо, ашрофи диндор, тољирони давлатманд, дигар табаќањои сармоядор ва худсарињои
онњо буд. Он ќатъи назар аз шикаст хўрданаш дар таърихи
халќи тољик ва дигар халќњои Осиёи Марказї маќоми хос
дорад.
Савол ва супориш
1. Шўриши Мањмуди Торобї кай ва чї хел cap зад? Роњбари он кї буд?
2. Дар бораи муваффаќиятњои шўриш наќл кунед.
3. Шўриш ба муќобили кї равона шуда буд?
4. Шўришро кадом ќуввањо пахш карданд?
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Аз «Таърихи Љањонкушо»-и Атомалики Љувайнї
Бар се фарсангии Бухоро дење аст, ки онро Тороб гўянд.
Марде буд номи ў Мањмуд, сонеи ѓирбол, чунонки дар њаќќи
ў гуфтаанд дар њамоќат ва љањл адимулмисл (бемонанд). Ба
солусу зарќ (макру фиреб) ва зуњд ва ибодате оѓоз нињод ва
даъвои паридорї кард. Яъне, љиннинён бо ў сухан мегўянд ва
аз ѓайбиёт ўро хабар медињанд. Дар билоди Мовароуннањр
ва Туркистон бисёр касон бештар авратина (занон) даъвои
паридорї кунанд ва њар касро ранље бошад ё беморе шавад зиёфат кунанд ва парихонро бихонанд ва раќсњо кунанд ва амсоли он хурофот...
Тамомати шањру русто рўй бад-ў нињоданд ва осори фитнаву ошўб падид омад. .... Аксари халоиќ рўй ба сањро ва тал
нињоданд ва бар ў љамъ шуданд. Намози шом бархост ва рўй
ба мардум оварду гуфт: Эй мардон! Њаќќи таваќќуф ва интизор чист? Дунёро аз бединон пок мебояд кард. Њар касро он
чї муяссар аст аз силоњ ва соз ва ё асову чўбе муид (омода)
карда, рўй ба кор оварад ва дар шањр он чї мардина буданд рўй
бад-ў нињоданд. .. Шамси Мањбубиро ба садрї мавсум кард ва
аксари акобиру маорифро љафо гуфту обрўй бирехт ва баъзеро бикушт.
§ 35. ИМПЕРИЯИ МУЃУЛ БАЪДИ ЧИНГИЗХОН
Баъди вафоти Чингизхон (соли 1227) дере нагузашта империяи таъсисдодаи ў суст шудан гирифт. Дар охири солњои
50-уми асри XIII дар харобањои империяи собиќ се давлати
мустаќил ба вуљуд омад: дар Мовароуннањр давлати Чаѓатой, дар Эрон давлати Њалокухониён, дар Њафтрўд ва Кошѓар давлати Муѓулистон. Дар байни онњо љангњои хунин
ба амал меомаданд. Аз солњои 50-уми асри XIII cap карда,
муѓулони кўчманчї тадриљан ба њаёти муќимї ва корњои кишоварзї рў меовардагї шуданд. Аз вафоти Чингизхон дере
нагузашта, дар сиёсат нисбат ба мардуми мањаллї ду тамоюл њарчи равшантар намоён мешавад. Тарафдорони тамоюли якум инњо буданд: ќисми зиёди саркардањои њарбии
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бодиянишин (њам муѓулњо ва њам туркњо), аксари шоњзодагон ва чанде аз ќоонњо – сардорњои муѓул. Онњо зидди њаёти осоишта буда, мехостанд тамоми заминњоро ба чарогоњ
ва шањрњоро ба харобазор табдил дињанд. Онњо бо ин роњи
пешгирифтаи худ аз андозњои њарсола, ки аз кишоварзон,
њунармандон ва тољирон меситониданд, мањрум мешуданд.
Як ќисми тољирони мањаллї низ ин тамоюлро дастгирї менамуданд.
Ба тамоюли дуюм инњо дохил мешуданд: баъзе ќоонњо,
ќисми ками ашрофи бодиянишини муѓул ва аз мардуми
мањаллї амалдорон, сарварони дин ва аксари тољирон. Тарафдорони ин тамоюл барои таъсиси њокимияти пуриќтидори марказиятнок, хотима додани љангњою ѓоратгарињо,
ривољ додани кишоварзию њунармандї, тиљорат, ќатъ намудани андозњои худсарона ва ѓайра кўшиш ба харљ медоданд. Нафъи тамоюли дуюм аз њар љињат намоён буд.
Тарафдорони тамоюли дуюм Мангуќоон, ки соли 1251
ба тахт нишаст ва њокими тољик Масъудбек – писари Мањмуди Ялавољ барои гузаронидани ислоњоти пулї ва ба амал
овардани дигар навигарињо мекўшиданд. Мангуќоон шахсияте буд, ки дар ба низом овардани мамлакат, мањдудияти
њокимони мањаллї, ба љойи андозњои сершумор љорї намудани андози сарикасї (сарона) хидмати босазое кардааст.
Вай дар бисёр шањрњои Мовароуннањр ва берун аз он динорњои тиллоро љорї намуда, ярлиѓу пайза ва андозњои баъди вафоти Чингизхон пањншударо аз байн бардошт.
Дар замони њукмронии Мангуќоон фармонњои њукуматї
бо забони њамон халќњое, ки фармон ба онњо дахл дошт, содир мешуданд. Ин амал барои њамон давра, хусусан барои
муѓулњо, ки хоњишу эътирози мардуми мањаллиро ба инобат
намегирифтанд, љолиби диќќат аст.
Тарафдорони Магуќоон ва Масъудбек барои њамон давра кори назаррас карда буданд. Дар ќабул намудан ва амалї
гардидани наќшањои Мангуќоон хидмати Масъудбек калон
аст. Масъудбек дар замони Мангуќоон њокими кишвари
пањноваре аз Уйѓуристон то Хоразм буд. Вай аз соли 1238
то 1285 њукмронї кардааст.
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Савол ва супориш
1. Солњои 50-уми асри XIII дар собиќ империяи Муѓул кадом давлатњо пайдо шуданд?
2. Дар сиёсат нисбат ба мардуми мањаллї чанд тамоюл љой
дошт?
3. Тарафдорони намоёни тамоюли дуюм кињо буданд?
4. Масъудбек кї буд ва дар кадом кишварњо њукмронї мекард?
5. Дар бораи ислоњоти Мангуќоон ва Масъудбек наќл кунед.
§ 36. ВАЗЪИ МОВАРОУННАЊР ДАР ОХИРИ АСРИ XIII
ВА НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XIV
Дар њаёти муѓулони бодиянишин дар охири асри XIII
дигаргунии љиддї ба амал омад. Гарчанде ин раванд аз
солњои 60 cap шуда бошад њам, дар замони њукмронии Тувахон (1282–1306) хеле љоннок шуд. Дар замони ў шањри Андиљон хеле равнаќ ёфт ва дар соњаи тиљорат наќши бузург
мебозид.
Мовароуннањр дар замони њукмронии писари Тувахон – Кабакхон (1318–1326) ба навигарињои назаррас ноил
гашт. Аз замони салтанати Кабакхон cap карда, муѓулњо ба
корњои идораи давлатї дахолат мекардагї шуданд. Ў дар
байни хонњои муѓул нахустин шахсе буд, ки барои вусъати
тиљорат, ислоњоти пул, таќсимоти маъмурии мамлакат ва
ѓайра корњои бузургро ба љо овард. Гарчанде худаш бутпараст бошад њам, бо ашрофи диндори ислом бо майли том
бањсу мунозира мекард. Кабакхон ќароргоњи худро ба музофоти Ќашќадарё кўчонда, дар наздикии шањри ќадимаи
Насаф ќасри шоњона, яъне шањри Ќаршї (ба забони муѓулї
– ќаср)-ро бино намуд. Ў соли 1321 ду ислоњоти муњим гузаронд: пулї ва маъмурї. Дар ин тадбир системаи пулии дар
дигар давлатњои муѓул – давлати Илхонони Эрон ва Олтин
Ўрда љойдоштаро истифода бурд.
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Ба номи ў зарробхонањои Самарќанду Бухоро тангањои
нуќрагии калон ва майда сикка мезаданд. Ин ислоњот мисли
ислоњоти Масъудбек дигаргунии бузурге ба амал наовард,
вале ба њар њол барои ба эътидол овардани тиљорати дохилию берунї ва тараќќиёти баъзе шањрњои Мовароуннањр
нафъ расонд. Тангањои 8-граммї динор ва тангањои ќариб
1,4-граммї дирам ном доштанд. Шаш дирам як динор њисоб
меёфт.
Ислоњоти дигари гузаронидаи Кабакхон ислоњоти маъмурї буд. Тамоми Мовароуннањр ба туманњо ноњияњо таќсим шуд, ки чунин таќсимот то асри XIX амал кард. Туманњо дар итоати амирон буданд, ки онњо асосан аз байни
туркњою муѓулњо таъйин мешуданд. Дар натиља мухторияти
бисёр њокимони мањаллї барњам хўрд, ки ин барои мустаќилияти давлат ањамияти калон дошт.
Љангњои феодалию ќабилавї барои амалї гардонидани
ин ислоњот садди роњ мешуданд. Ба њар њол ба туманњо људо
шудани Мовароуннањр дар њаёти иќтисодии мамлакат наќши мусбат бозид.
Дар асри XIV муборизаи ду тамоюли дар боло зикршуда
нисбат ба ањолии муќимї хеле шиддат ёфт. Кабакхон маљбур
шуд, ки бар зидди шоњзодаи балвогари Чаѓатой Ясовур љанги шадид барад. Ясовур бо кумаку ёрї ва силоњу лашкари
амирони хуросонї бар Кабакхон ѓалаба кард. Ин муњорибањо барои мардуми Мовароуннањр бисёр гарон афтоданд.
Дар натиља амирони хуросонї зиёда аз 50 њазор асир ва сарвати зиёд ба даст дароварданд.
Вориси Кабакхон – Тармаширин (1326–1334) ба тартиботи боќигузоштаи бародараш пайравї намуда, мусулмони
муътамад шуд ва дини исломро дини расмии тамоми давлати Чаѓатоиён эълон намуд. Ин рафтори ў ќањру ѓазаби феодалони бодиянишинро ба миён овард ва нињоят Тармаширин ба ќатл расонда шуд.
Дар солњои 40-уми асри XIV хони нав Ќазонхон ба
амалњои Кабакхону Тармаширин пайравї карда, мехост
њокимияти пешинаро барќарор намояд. Ў барои ба худса203

рињои феодалони бодиянишин хотима додан дар наздикии
шањри Ќаршї кўшкќалъаи Занљирсаройро сохт. Ќазонхон
соли 1346 дар љанг њалок гардид. Ба љойи вай Ќазаѓанхон
омад. Вай анъанањои бодиянишинонро дўст медошт ва бештари ваќти худро дар шикору задухўрдњои ќабилавї мегузаронд.
Хуллас, дар охири солњои 50-уми асри XIV давлати Чаѓатой таќрибан ба сї мулкњои алоњида људо шуд. Чанде аз ин
мулкњо дар итоати феодалони бодиянишин буданд. Масалан, Хуљанд ба њокимияти Боязиди Љалоир итоат мекард.
Мулкњои дигарро феодалони мањаллии ашроф ва диндор
идора менамуданд. Дар Бухоро садрњо, дар Хатлон авлоди хонадони Кайхусрав, дар Бадахшон шоњњони хонадони
мањаллї, дар Тирмиз саидњо њукмронї мекарданд.
Дар солњои 60-уми асри XIV дар Мовароуннањр муборизаи феодалон ављ гирифт ва мамлакат аз љињати сиёсї пурра пароканда шуд. Дар чунин вазъият яке аз саркардањои
ќабилаи барлос–Темур ба арсаи мубориза баромад, ки дар
таърих бисёр бедодгарињо кардааст.
Савол ва супориш
1. Дар охири асри XIII ва нимаи аввали асри XIV вазъи
Мовароуннањр чї гуна буд?
2. Дар бораи ислоњотњои Кабакхон наќл кунед. Онњо барои пешрафти мамлакат чї ањамият доштанд?
3. Кадом ворисони Кабакхон ислоњоти ўро давом доданд?
4. Дар солњои 50-уми асри XIV давлати Чаѓатой ба чанд
мулки алоњида људо шуд ва ба онњо кї њукмронї мекард?
§ 37. ВАЗЪИЯТИ ХОЉАГИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР
ДАВРАИ ЊУКМРОНИИ МУЃУЛЊО
Вазъияти синфњои њукмрон. Аз боби боло маълум аст,
ки муѓулон дар давлатдорї ба ашроф, сарони дин, заминдорон ва тољирони калони мањаллї такя мекарданд. Њанўз дар
солњои аввали истило хонњои муѓул – Чингизхон, Ўќтойхон
ва Гуюкхон ба ин табаќањои мардуми мањаллї имтиёзњои
зиёде дода буданд. Истилои муѓул ба сари мардуми зањмат204

каши Мовароуннањр ва дигар мамлакатњои ѓасбнамудаашон бедодгарињои зиёд овард. Бисёр шањру дењањо нобуд ва
ба хок яксон шуданд.
Соњањои кишоварзї ва њунармандї ба зарари калони
мислаш диданашуда гирифтор гаштанд. Дере нагузашта
худи сарони муѓулњо фањмиданд, ки њаёти шањру дењотро
ба эътидол овардан зарур аст, чунки мањз њаёти осоишта ва
хирољу андозњои мунтазам хазинаи давлатро пур мекунанд.
Синфњои њукмрони мањаллї аз муѓулњо чандон зарари
калон надида буданд ва њатто њамон вазъияти пешинаашонро дар даст нигоњ медоштанд. Масалан, садрњои Бухоро
ва саидњои Тирмиз њамон маќому сарвати пешинаашонро
соњиб буданд. Дар давраи њукмронии муѓулњо, хусусан табаќаи тољирони калон дар тиљорати байналмилалї наќши бузург бозида, дар назди хонњо соњиби шуњрату обрўй
гаштанд.
Тољирони Осиёи Марказї дар байни мамлакатњои
Шарќи Дур ва Аврупои Шарќї вазифаи миёнаравиро адо
менамуданд ва фоидаи калон ба даст медароварданд. Роњи
савдои ин мамлакатњо аз Осиёи Марказї мегузашт ва ба туфайли ављ гирифтани тиљорати байни ин мамлакатњо Хоразм аз љињати иќтисодї ќомат рост кардан гирифт. Тољирони калон тарзи андози дар замони муѓулњо љоришударо
ба нафъи худ моњирона истифода бурда, даромади калон
мегирифтанд. Дар њамин давра тољирон ба ќувваи бузурги
истисмори мардуми зањматкаш табдил ёфтанд.
Сарварони дин соњиби имтиёзњои зиёд шуданд. Хонњои
муѓул барои мардуми захматкашро дар итоати худ нигоњ
доштан, ба сарони дин такя менамуданд. Онњо ба мавќеи
иќтисодии пешинаи худ соњиб буданд ва заминњои шахсї ва
заминњои ваќфро дар дасти худ нигоњ медоштанд. Ба ашрофи дини ислом баъзе хонњо ва хонзодањои мазњаби исломро
ќабулнамуда ёрии калон мерасонданд. Исботи ин дар Бухоро бино намудани мадрасае аз љониби њамсари хон Тулуй
мебошад.
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Кишоварзї. Дар ањди муѓулњо шумораи зиёди дењќонон
чун пештара заминро иљора мегирифтанд ё њамчун дењќони
кироя дар заминњои сарватмандон мењнат мекарданд.
Чунон ки сарчашмањои таърихї шањодат медињанд, дар
замони њукмронии муѓулњо дар Осиёи Марказї дар соњаи
кишоварзї таѓйироти назаррас дида намешавад. Шаклњои
заминдории пешина мондан гирифтанд, вале шумораи андозњо хеле афзуд.
Дар давраи муѓулњо дар Мовароуннањр чор навъи заминдорї амал мекард: 1. Замини давлатї, 2. Милки феодалї
ва инљу, 3. Замини ваќф, 4. Милки дењќон. Аз ин навъњои
замин сетоаш то давраи муѓулњо вуљуд дошт. Навъи чорумаш инљу танњо дар замони муѓулњо пайдо шуд, ки чунин замин азони сардори давлат, ањли хонадони онњо ва вассалњои
онњо буд. Сардорони давлат метавонистанд замини инљуро
туњфа кунанд, ба ваќф дињанд, бифурўшанд ва таќдим намоянд. Аз заминњои инљу андоз намегирифтанд.
Хонњои муѓул ба корњои динии мардуми Мовароуннањр
чандон дахолат намекарданд ва њолатњое мешуд, ки аз сарони рўњониёни ислом андоз намегирифтанд. Аксар ваќт
дар мавриди ѓасб намудани ин ё он шањр ё дења ба сарвати
ашрофи дин даст намезаданд.
Дар замони њукмронии муѓулњо шумораи андозњою
маљбуриятњо афзуданд. Мањз дар њамин давра андозњои нав
пайдо шуданд, ки онњоро њам аз замин ва њам аз чорво меситонданд. Њокимони муѓулњо бо ихтиёри худ метавонистанд
андозњои нав ба нав љорї кунанд, хусусан дар замони љанг.
Андоз ва маљбурияти аз њама вазнину миёншикан наќлиёти почта, яъне ём буд. Мувофиќи ќоидае, ки то замони
Мангуќоон амал мекард, ањолї бояд ёмњои почта (љой ва
мањалле, ки аспњои аробањои кирокаш ва ё аспњои ќосидонро иваз мекарданд)-ро бо асп таъмин менамуданд. Аксар
ваќт ин ќосидони махсуси почтакашонро дастањои сарбозони силоњдори муѓулњо њамроњї мекарданд. Онњоро элчї меномиданд. Онњо њуќуќи зиёд доштанд. Хусусан мардуме, ки
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дар сари роњи элчињо мезистанд, аз зулму шиканљаи муѓулњо
ба дод меомаданд. Њар як аъзои оилаи хон метавонист бо
ихтиёри худ элчї фиристонад. Аз аспњои ёмњо њатто тољирон њам истифода мебурданд. Баъд аз фармони Мангуќоон
аъзои оилаи хонњо ва тољирон аз аспњои ёмњо дигар истифода бурда наметавонистанд. Онњо дигар њуќуќ надоштанд, ки
барои худ аз ањолии шањру дењот сарват љамъ кунанд.
Суюрѓол. Дар Мовароуннањри асрњои XIII ќисми зиёди
замин дар дасти саркардањои муѓулњо ва туркњо буд. Шакли асосии заминдории феодалии ин давра суюрѓол (ба забони муѓулї инъом кардан) буд. Суюрѓол моли манќул ва
ѓайри манќул (об, замин, молу мулк, пул) буд, ки аз тарафи
подшоњ, хон, султон ба амалдорон, ашроф ва лашкаркашон
барои хидматњои намоён ва корнамоињои љангї дода мешуд. Соњибони суюрѓол дар мавридњои зарурї вазифадор
буданд, ки бо лашкари љангии худ ба ихтиёри хони муѓулњо
њозир шаванд. Ин шакли заминдорї аз охирњои асри XIII
cap карда дар Мовароуннањр пањн гаштааст. Соњиби суюрѓол метавонист онро ба меросхўронаш дињад, инчунин,
андоз намедод. Вай метавонист даромадашро бо салоњдиди
худ сарф кунад. Суюрѓолњои калон њам заминњои киштбоб
ва њам даштњоеро, ки кўчманчиён мезистанд, дар бар мегирифтанд.
Хуљанд барои ќабилаи љалоирињо, ноњияи Ќашќадарё
барои ќабилаи барлосњо, ноњияи љануби Тољикистон барои
ќабилаи ќавучинњо мулкњои инъомшуда, яъне иќтаъ ё суюрѓолњои онњо њисоб меёфтанд.
Њунармандї. Дар натиљаи ќатлу ѓоратгарињои пай дар
пай мардуми шањрњо, хусусан шумораи њунармандон хеле
кам шуд. Њол он ки муѓулњо ин табаќаи ањолиро њангоми
ќатлу ѓорат то андозае зинда мемонданд. Пешаварон чун
барзгарон ба љуз хирољ боз њар сол бисёр маљбуриятњоро
иљро мекарданд. Ваќте ки ягон аъзои хонаводаи хон, ашроф,
тољирони калон, сарони дин аз назди ягон мањалла мегузаштанд,
ярлиѓњои махсусро пешкаш намуда, аз мардум озуќа, наќ207

лиёт ва њатто љойи хоб талаб менамуданд. Махсусан вазъияти њунармандони аслињасоз, пойафзордўз ва бофандагон
тоќатфарсо буд. Онњоро солњои аввал ба Муѓулистон мефиристоданд, вале аз ин корњо нафъе ба даст наоварданд ва аз
нав онњоро ба шањрњояшон баргардонданд.
Мањсули дасти њунармандони мањаллї дар навбати аввал барои ќонеъ гардондани талаботи њокимон ва аъзои оилањои саркардањои муѓулњо ва лашкари онњо равона шуда
буд. Њукуматдорони муѓул дар шањрњо устохонањои калон,
яъне корхонањо таъсис доданд, ки соњибонашон њокимони
муѓул буданд. Њунармандони ин корхонањо ѓуломвор њаёт
ба cap мебурданд. Дар замони салтанати муѓулњо шумораи
ѓуломон афзуд. Муѓулњо мењнати ѓуломонро на танњо мувофиќи ихтисосашон, балки дар кишоварзї, корњои рўзгори
ашроф истифода мебурданд. Дар бозорњои ѓуломфурўшї
намояндагони бисёр ќавму халќњоро дидан мумкин буд.
Баробари рў ба тараќќї нињодани шањрњо њунармандї ва
тиљорат пеш мерафт. Яке аз сабабњои пешравї он буд, ки
њунармандон њар чї бештар мувофиќи касбу њунарашон кор
мекарданд.
Чунон ки маъхазњо шањодат медињанд, муѓулон бењтарин устоњоро дар корхона ба нафъи худ кор фармуда, ба њар
кадомашон њар рўз нон ва њафтае се бор буридаи гўшт медоданд. Чунин ѓизоро танњо њунармандони сокини шањрњо мегирифтанд. Гурўњи дигари њунармандони шањр ба ном озод
буда, аз рўйи касбашон андоз медоданд. Вазъи њамаи њунармандони Мовароуннањр як хел набуд ва дар муддати ќариб
ду асри хукмронии муѓулњо доим дигар мешуд. Муѓулњо
на танњо пешаваронро, балки тамоми ањолии мањалњои
ѓасбкардаи худро ѓулом мегардонданд ва аз мењнати онњо
бањравар мешуданд. Тадриљан њунармандони озод пайдо
шуданд, ки барои њокимияти марказї андоз месупориданд
ва шумораи онњо сол аз сол меафзуд. Ањволи њамаи косибон
баѓоят вазнин буд. Ба чунин вазъият нигоњ накарда, пешаварон љамъиятњои сехии худро барќарор менамуданд.
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Савол ва супориш
1. Муѓулњо њангоми истисмори мардуми мањаллї ба кадом
табаќањо такя менамуданд?
2. Сарватмандон, тољирони калон ва сарони рўњонї чї
гуна наќш мебозиданд?
3. Дар давраи њукмронии муѓулњо ањволи кишоварзон чї
хел буд?
4. Дар замони њукмронии муѓулњо кадом шакли заминдорї
пайдо шуд?
5. Суюрѓол чист?
6. Соњиби суюрѓол боз кадом вазифањоро адо менамуд?
7. Аз хусуси ањволи њунармандон њикоя кунед.
8. Пешаварон барои муѓулњо чї гуна љангафзор месохтанд?
9. Чаро шумораи ѓуломон меафзуд?
10. Муѓулон чанд сол њукмронї карданд?
§ 38. ФАРЊАНГИ ХАЛЌИ ТОЉИК ДАР АСРИ XIII ВА
НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XIV
Илм. Истилои муѓулњо боиси таназзули тамоми соњањо
гардид. Њукмронии муѓулњо сањифаи тиратарини таърихи
халќи тољик ва дигар халќњои Осиёи Марказї њисоб меёбад. Дар ин давра њаёти фарњангии Хуросону Мовароуннањр хароб шуд. Олимон, адибон ва зиёиёни зиёд аз дами
теѓ гузаронда шуданд. Ашхоси љон ба саломат бурда шањру
дењањои худро тарк карда, фаъолияти эљодиашонро дар
мамлакатњои ќадами номубораки муѓулњо нарасида, яъне
дар Осиёи Хурд, љануби Эрон ва дигар мамлакатњо идома
медоданд.
Зиёда аз сад сол лозим шуд, ки Хуросону Мовароуннањр
аз нав ба марказњои адабї табдил ёбанд.
Яке аз олимон – файласуфони бузурги форс-тољики ин
давра Абўљаъфар Муњаммад ибни Њасан (1201–1271) мебошад, ки дар таърих ба номи Насируддини Тўсї машњур
аст. Ў дар овони љавонї назди падар савод бароварда, аз
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амакаш илми фалсафаю мантиќро меомўзад ва барои пурратар аз худ намудани илмњои замон роњи Нишопурро пеш
мегирад. Нињоят, соли 1256 ба шањри Мароѓа (Озарбойљони
Эрон) омада, расадхона месозад ва мунаљљимони машњурро
ба кор љалб намуда, кори илмиро хеле тараќќї медињад.
Насируддини Тўсї зиёда аз дусад асар навиштааст. Вай
тарафдори фалсафаи Абўалї ибни Сино буд, онро инкишоф
медињад ва аз њамлањои душманон њимоя мекунад.
Насируддини Тўсї ба зањмати кишоварзону њунармандон бањои баланд дода, табаќањои муфтхўрро зери тозиёнаи
танќид гирифтааст. Мувофиќи аќидаи вай муњит дар ташаккули ахлоќи одам наќши бузург мебозад ва вобаста ба он
таѓйир меёбад.
Ў дар соњаи илмњои тиб, нуљум, геометрия, тригонометрия шуњрати љањонї дорад. Доир ба адабиётшиносї асаре
таълиф намуда, дар шеъру шоирї њам машњур будааст. Зиёда аз сад асарашро ба забони модарии худ – форсии тољикї
навиштааст. Яке аз шогирдони маъруфи ў Ќутбуддини Шерозї оид ба масъалањои гуногуни физикї асарњо таълиф намудааст, ки бисёр фикрњояш бо илми физикаи имрўза хеле
наздик мебошанд.
Бино ба аќидаи муаррихон робитаи илмии Шарќу Ѓарб
(Аврупои Ѓарбї) дар асрњои X–XIV ба пояи баланд расида
будааст. Дар охирњои асри XIV Хуросону Мовароуннањр
боз аз нав ба марказњои илму адабиёт табдил меёбанд. Дар
охири асри XIII як зумра муаррихони номї ба камол мерасанд.
Дар байни муаррихони форс-тољик Рашидуддин Фазлуллоњ (1247–1318) бузургтарин олим буда, њамчун донишманди соњаи тиб ва арбоби сиёсї эътироф шудааст. Ў дар
шањрњои Њамадон ва Табрез њаёт ба cap бурда, аз тарафи
элхониён ба дарбор ба вазифаи вазирї даъват мешавад ва
солњои 1278–1317 дар ин вазифа кор кардааст. Рашидуддин
ба кори ободонию сохтмони мадрасањо, мактабу масљидњо
диќќати калон дода, олимону шоиронро ба дарбор оварда,
барояшон шароити зарурї муњайё месозад, аммо њасудону
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бахилон дар ќасди љони ў шуда, ба маќсади ифлосашон мерасанд. Рашидуддинро њамроњи писари 18-солааш ба ќатл
мерасонанд. Рашидуддин аз худ асарњои зиёде боќї гузоштааст. «Љомеъ-ут-таворих» яке аз онњост. Ба аќидаи мутахассисон ин асар дар бобати офаридани «Таърихи умумиљањонї»-и асрњои миёна асари гаронбањо њисоб меёбад.
Аз муаррихон боз Абўумари Љузљонї (1193–1299)-ро
номбар кардан лозим аст. Ў муаррих, шоир ва носири форсу тољик буда, асари таърихиаш «Табаќоти Носирї» хеле
машњур аст. Дар он оид ба таърихи подшоњони Њиндустон,
хусусан таърихи асрњои миёнаи давлати Ѓуриён маълумоти
муфассал дода шудааст.
Адабиёт. Дар асри XIII ва аввали асри XIV адабиёт асосан дар њамон музофотњою мамлакатњое инкишоф ёфт, ки
дар тобеияти муѓулњо набуданд.
Асри XIII ва аввали асри XIV замоне буд, ки бузургтарин ситорањои назми форс-тољик, ба монанди Љалолуддини
Балхї, Саъдии Шерозї ва Амир Хусрави Дењлавї ба дунё
омада, асарњои оламшумули худро офаридаанд.
Љалолуддини Балхї (1207–1272) дар водии Вахши Тољикистон, ки он замон тобеияти Балхро дошт, ба дунё омадааст. Номи аслиаш Муњаммад буда, Љалолуддин лаќабаш
аст. Падараш њамчун фаќењ (ќонуншиноси шариат) машњур
буд. Љалолуддин чанде пеш аз истилои муѓулњо, дар синни чордањсолагї њамроњи падар аз зодгоњаш њиљрат карда,
дар Нишопур, Баѓдод, Њиљоз, Сурия ва дигар шањру мамлакатњо умр ба cap бурдааст. Вай аз хурдсолї ба омўзиши
фиќњ (илоњиёт), риёзиёт, таърих ва дигар илмњои замони
худ машѓул шудааст. Дар шањрњои Њалаб ва Димишќ донишашро мукаммал карда, муддате дар шањри Ќуния касби
мударрисиро ихтиёр намудааст. Ў дар Ќуния бо мутафаккири бузурги форсу тољик Шамси Табрезї шинос мешавад ва
ўро устоди худ мехонад. Ин олими забардаст дар ташаккули
љањонбинии Љалолуддини Балхї (Румї) таъсири бузург гузоштааст. Дар зери таъсири таълимоти инсондўстонаи пираш њаёти минбаъдаи Љалолуддин ранги дигар гирифт.
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Вай бо асарњои машњури худ – «Девони Шамси Табрезї» ва «Маснавии маънавї» номи пири худро абадї гардондааст. Љалолуддин ба ганљинаи тамаддуни умумиљањонї
осори ѓанї гузоштааст. Шарќшиноси машњур Е. Э. Бертелс
эљодиёти ўро омўхта менависад, ки «лирикаи Љалолуддин
яке аз комёбињои бузургтарин аст. Ва агар вай дар Ѓарб
машњур мебуд, бешубња, номи ў дар он љо низ мисли номи
шахсони бузург: Шекспир, Гёте, Пушкин ва дигарон вирди
забон мешуд». Хидмати Љалолуддин дар ривољу равнаќи
озодфикрї баѓоят бузург аст. Асарњои машњури ў «Маснавии маънавї», «Мактубот» шоњиди онанд. Тамоми эљодиёти
ўро рўњияи халќпарварї ва мењнатдўстї фаро гирифтааст.
Саъдии Шерозї (1202–1292). Муслињуддин Саъдии Шерозї дар шањри Шерози Эрон дар оилаи олим ва яке аз ашрофи дин таваллуд ёфтааст. Дар байни мардум бо номњои Шайх
Саъдї ва Саъдии Шерозї машњур аст. Вай шоир, носир ва
мутафаккири бузурги тољик мебошад. Саъдї хеле барваќт,
дар 12–13-солагї аз падар мањрум мешавад. Дар хурдсолї
савод бароварда, баъди истилои муѓулњо ба Баѓдод меравад
ва тањсилро дар мадрасањои «Низомия», «Мустансирия» давом медињад. Саъдї њангоми тањсил бо донишу зењни тез,
ќувваи хотира шарикдарсон ва њатто муаллимонашро ба
њайрат меоварад. Дар ин мадрасањо аз илмњои забону адабиёт, њикмат ва дигар фанњо бањра мебарад. Аз рўйи гуфтаи
худаш ба илмњои фалсафаву њикмат бештар майл доштааст.
Саъдї дар байни уламои араб бо забони арабї сухан ронда,
онњоро бо дониши амиќ ќоил мекардааст. Бо забони арабї
шеър навиштааст.
Баъди хатми мадраса барои омўхтани рўзгори мардум
ба мамлакатњои гуногун: Марокаш, Осиёи Саѓир, Фаластин,
Арманистон, Мовароуннањр, Хуросон, Њиндустон, Кошѓар,
Рум (Византия) ва ѓайра сафар мекунад.
Њангоми сафар бо њаёти халќи зањматкаш аз наздик шинос мешавад ва душворињои зиёдеро аз cap мегузаронад.
Саъдї ба дасти салибдорон (љангњои салибиро ба хотир биёред) асир афтода, муддате хидмати машкобиро адо мекунад ва борњо бо роњзанон рў ба рў мешавад.
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Ќариб чил соли њаёти шоир дар сафарњо гузаштааст ва
њангоми ин сафарњо ризќу рўзиашро аз воизї пайдо мекардааст. Вай дар љамъомаду маљлисњои мардумони кишварњои
гуногун ширкат варзида, ба онњо аз хусуси илму дониш,
касбу њунар, одамгарию инсондўстї, рафоќату садоќат, дўстиву бародарї сухан мерондааст.
Саъдї њамаи хотирањояшро дар асарњои машњураш «Бўстон» ва «Гулистон» гирд овардааст. Ў ба љуз ин асарњо боз
шеърњои зиёде эљод намудааст. Асарњои ў моломоли панду
њикматанд. Аксари байтњо ва њикматњои вай зарбулмасалу
маќолњои мардум шудаанд. Масалан, «Тавонгарї ба њунар
аст, на ба мол», «Мушк он ки худ бибўяд, на он ки аттор
бигўяд».
Ин марди бузург дўстї ва њамраъйии тамоми инсониятро, ќатъи назар аз миллату мансубияташон сароида, онњоро ба њамдигарфањмї, њамкорї ва вањдат даъват менамояд:
Банї Одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як гавњаранд.
Чу узве ба дард оварад рўзгор,
Дигар узвњоро намонад ќарор.
Ту, к-аз мењнати дигарон беѓамї,
Нашояд, ки номат нињанд одамї!
Ба аќидаи Саъдї давлате, ки соњиби шоњи одил њасту аз
рўи аќлу инсоф корро ба љо меоварад ва ба љабру зулм хотима медињад, ба нафъи мардуми зањматкаш сиёсатдорї мекунад, њамеша эмин аст. Подшоње, ки дар њаќќи халќи хеш
зулму фишорро раво мебинад, пойдевори мулки хешро ба
дасти худ меканад. Саъдї дар шеъре вазъи њоли худро баён
дошта, ишора мекунад, ки ў тољик аст:
Азбаски моликон љавр,
Чандон накунанд бар мамолик.
Шояд ки ба подшоњ бигўянд,
Турки ту бирехт хуни тољик.
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Нисбати Шайх Муслињуддин Саъдї њанўз њангоми дар
ќайди њаёт буданаш њама гуна табаќањои мардум: подшоњону давлатдорон, олимону адибон, кишоварзону њунармандон ва дигарон њурмату эњтироми хоссае доштанд. Саъдї
инсонпарвари бузург буд.
Амир Хусрави Дењлавї. Ў шоир ва мутафаккири машњури форсзабони Њиндустон мебошад. Падараш њангоми истилои муѓулњо аз шањри Кеш (Шањрисабзи имрўза) ба Њиндустон кўчидааст.
Амир Хусрав дар синни 20-солагї илмњои замонро азбар намудааст. Ў аз тарафи њокимони Банѓолаю Дењлї ба
дарбор даъват шуда, аз пайи иљрои вазифањои гуногун мешавад. Шоир 52 соли умрашро дар дарбори њокимону султонњо гузаронда, бо риёкориву дасисабозињои њукуматдорон аз наздик шинос мешавад.
Амир Хусрави Дењлавї аввалин шоири форсизабонест,
ки панљ љилди ашъорашро ваќти дар ќайди њаёт буданаш
тартиб дода, дар љилди якумаш шеърњои дар синни 16–19-солагї навиштаашро љой кунондааст. Вай ба љуз забони модарї ба забонњои урду ва арабї низ шеър гуфтааст. Олимони шеършинос ўро асосгузори назми урду мењисобанд.
Ѓазалњои хушоњанг ва содаву равони ў ба ганљинаи мусиќии классикии тољик «Шашмаќом» дохил шудаанд.
Шоир адолату инсоф, одамдўстию мењнатро асоси давлатдорї ва ободонии мамлакат мешуморад. Бисёр асарњои
худро ба мавзўъњои таърихи Њиндустон, географияи он,
урфу одатњои мардуми ин мамлакати ќадима бахшидааст.
Дар достони «Дувалронї ва Хизрхон» њаёти воќеии мусулмонписар – Хизрхон ва њиндудухтари асирафтода – Дувалрониро тараннум намудааст. Маќсади асосии ин достон
тарѓиб ва пойдор намудани дўстиву рафоќати ду љавони
миллату динашон гуногун мебошад.
Амир Хусрави Дењлавї дар боби мусиќишиносию
оњангсозї њам ном бароварда, доир ба мусиќї се рисола эљод
кардааст, ки асоси онњоро мусиќии халќњои Осиёи Марказї,
Эрону Афѓонистон ташкил медињанд.
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Соли 1975 мувофиќи ќарори ЮНЕСКО (Муассисаи махсуси Созмони Милали Муттањид рољеъ ба масъалањои маориф, илм ва фарњанг) 700-солагии зодрўзи шоир дар миќёси
љањон ќайд карда шуд. Ба шарофати ин љашн осори ў нахустин бор бо алифбои кунунии тољикї нашр гардид.
Шоири дигари машњури асри XII ва аввали асри XIII
Муњаммад Авфии Бухорої мебошад, ки дар Бухоро таълим
гирифта, њамчун шоир, нависанда, адабиётшинос ва хушнависи форс-тољик ном баровардааст. Ў дар Бухоро бо як
зумра олимону адибони замонаш: Доии Насафї, Ашрафи
Самарќандї, Ѓазолии Хуљандї ва дигарон њамсуњбат мешавад. Сипас ба Самарќанд рафта, аз олимони шинохта Абўбакри Насафї ва Шамсуддини Боќилонї таълим мегирад.
Баъди чанд сол ба сафари шањру ноњияњои Марв, Хоразм, Њирот, Нишопур, Систон, Ќазвин ва ѓайра мебарояд.
Чанде пештар аз њуљуми муѓулњо ба Бухоро бармегардад ва
соли 1221 баъди истилои Мовароуннањр аз тарафи муѓулњо
ба Њиндустон фирор мекунад.
Асари гаронбањои Муњаммад Авфї «Лубоб-ул-албоб»
нахустин тазкираи пурраи назми тољик мебошад, ки онро
солњои 1221–1222 таълиф намудааст. Албатта, пеш аз ин њам
тазкирањои форсї-тољикї буданд, вале ин тазкира аз онњо
фарќ дорад. Ў дар Њиндустон асарњои зиёде менависад. «Љавомеъ-ул-њикоёт» яке аз онњост. Дар ин асар њикояњову ќиссањои аљибу рангин оварда шудаанд. Вай китобњои зиёдеро
аз забони арабї ба форсии тољикї тарљума кардааст.
Меъморї. Дар замони истилои муѓулњо њунари меъморї
њам мисли дигар соњањои њаёти мамлакат рў ба таназзул
нињод. Ќатли њунармандон ва фирори боќимондаи онњо ба
мамлакатњои дигар ба пешрафти меъмории халќњои Осиёи
Марказї зарбаи сахт зад. Муѓулњо бисёр шањру ноњияњои
Хуросону Мовароуннањрро ба хок яксон намуда, масљиду
мадрасањо, китобхонаву кўшкњо, маќбараю корвонсаройњо
ва биноњои бошукўњро хароб ва нест карданд. Ин њолат дањсолањо, то нимаи дуюми асри XIII давом ёфт.
Новобаста аз ин харобињо њаёти шањрњои калон, аз ќабили Самарќанду Бухоро, Марву Хуљанд, Гурганљу Ўро215

теппа пурра ќатъ нагардида буд. Сарчашмањои таърихї
гувоњї медињанд, ки дар њамин давраи пурфољиа њам мадрасаву масљидњо ва маќбарањо сохта мешуданд. Ањолии
шањрњо тадриљан меафзуд ва тиљорат ривољ меёфт. Чунин
њолат бештар дар Самарќанду Бухоро дида мешуд. Аз рўйи
маълумоти баъзе сарчашмањо Самарќанд дар нимаи дуюми
асри XIII ќариб 100 њазор ањолї доштааст. Муаррихи шинохтаи форс-тољик Алоуддин Љувайнї навишта буд, ки ягон
шањри мамлакати исломї бо Бухоро баробар шуда наметавонист. Дар пешравии шањри Бухоро хидмати Масъудбек,
ки зикраш дар боло рафт, калон аст. Дар миёнаи асри XIII
Бухоро ду мадраса дошт, ки якеашро Масъудбек сохта буд
ва дар он бештар аз њазор талаба таълим мегирифт.
Устоњои мањаллї дар њунари меъморї анъанањои пеш
аз истилои муѓулњоро давом медоданд. Подшоњи муѓул Кабакхон дар наздикии шањри Насаф (Ќаршї) кўшкро аз рўйи
наќшаи меъморони мањаллї бино намуд ва минбаъд дар он
љо шањри Ќаршї ба вуљуд омад.
Маќбараи Сайфуддини Бохарзї (дар наздикии Бухоро)
яке аз иморатњои муњташами замони муѓулњо њисоб меёбад.
Сайфуддини Бохарзї аз бузургони дин буд ва ўро њатто
муѓулњо низ эътироф менамуданд. Маќбарањои асри XIII
ва нимаи аввали асри XIV хеле зиёданд ва онњо аз санъати
меъмории њамон давра дарак медињанд. Маќбараи Муњаммади Башоро дар дењаи Мазори Шарифи ноњияи Панљекат
дар асрњои XI–XII сохта шуда, дар асри XIV дар шафати
он пештоќи баланду назаррабое бино кардаанд. Ин маќбара
намунаи бењтарини њунари меъмории мардуми тољик њисоб
меёбад.
Маќбараи Шайх Муслињуддин дар шањри Хуљанд бино
ба аќидаи мутахассисон яке аз ёдгорињои бењтарини меъморї аст. То асри XV дар љои он дигар маќбара будааст.
Ин маќбара зиёратхона, гўрхона ва њуљрањои зиёде дорад.
Солњои минбаъд дар шафати он масљиди бузурге сохта шуд,
ки наќшу нигор ва кандакории он бинандаро ба њайрат меоварад.
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Ороишоти меъмории ин давра хеле муљаллал ва гуногунранг буда, аз тараќќиёти минбаъдаи касбњои амалї шањодат медињад. Дар наќшунигори биноњо гулкорињои рўйи
гил ва мино ба таври васеъ истифода бурда мешуд. Баъзан
наќшњои барљастаи бар тахтањои гили пухта кандашударо
бо луоби кабуд ё осмониранг андуда, дар мавридњои дигар
фаќат катиба ва ё тасвири асосиро сир медоданд ва наќшњои
фаръии даруниро ба ранги гилтахтањои кандакоришуда мегузоштанд.
Барои зебу зинати биноњо сафоли сирдори пур аз наќшу
нигор ба кор бурда мешуд. Сохт ва намуди маснуоти сафолї
дигар шуда буд. Устоњои нодир њунари худро ба шогирдон
меомўзониданд. Дар шањрњои калон истењсоли маснуоти гуногуни сафолии сирдор њам ривољ ёфта буд.
Дар асри XIII ва аввали асри XIV њунари кулолгарї низ
хеле пеш рафт. Устоњои мањаллї анъанањои пеш аз истилои
муѓулњоро давом медоданд.
Савол ва супориш
1. Дар бораи Насируддини Тўсї наќл кунед.
2. Рашидуддин Фазлуллоњ дар кадом соњањои илм шуњрат
пайдо карда буд?
3. Асари машњури ўро ном гиред.
4. Доир ба шахсияти Абўумари Љузљонї њикоя кунед.
5. Њаёт ва эљодиёти Љалолуддини Балхї (Румї) чї хел љараён ёфтааст?
6. Асарњои нодири Муслињуддин Саъдии Шерозиро гуфта
дињед.
7. Аз панду њикмат ва шеърњои ў чиро аз ёд медонед? Шеъри дар ин китоб овардаи ўро азёд кунед.
8. Аз хусуси эљодиёти Муњаммад Авфї наќл намоед ва
номи асари машњурашро гўед.
9. Дар асри XIII ва нимаи дуюми асри XIV вазъи меъморї
дар Хуросону Мовароуннањр чї гуна буд?
10. Кадом маќбарањои ин асрњоро медонед? Дар бораи
онњо њикоя кунед
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БОБИ V
ДАВЛАТЊОИ ТОЉИКОН ДАР АСРЊОИ XI–XIV
§ 39. ДАВЛАТИ ЃУРИЁН
Таъсиси давлати тољикон – Ѓуриён ва ќаламрави он. Ин
давлати тољикон аз нимаи асри XII то аввали асри XIII дар
ќисми ѓарбии Афѓонистони кунунї арзи вуљуд кардааст.
Асосгузории он хонадони Шинасбониён аст. Ѓурињо гуфта
хонадони тољикони Шинасбонї дар назар дошта мешавад,
ки аз замони ибтидои дини ислом то њуљуми муѓулњо њукумат рондаанд. Аввал кўњистони Ѓур ва баъдтар тамоми Хуросон, љануби Мовароуннањр ва шимоли Њиндустонро дар
итоати худ нигоњ доштаанд.
Асосгузори ин хонадон Шинасб ибни Хурнак буд ва аз
њамин сабаб ба худ номи хонадони Шинасбониёнро гирифтааст. Мардуми ин мамлакат асосан тољикони кўњистон буданд. Давлати Ѓуриён аз љињати тараќќиёти муносибатњои
феодалї назар ба шањрњои Хуросону Мовароуннањр аќибмонда буд. Њатто муносибатњои ѓуломдорї љой доштанд.
Дар он солњои зиёд демократияи њарбї амал мекард.
Иќлими он барои ривољ додани кишоварзию чорводорї
ва боѓдорї баѓоят мусоидат менамуд. Гарчанде аз дигар
мамлакатњои њамсоя ќафомонда бошад њам, аз љињати истихрољи маъдан ва сохтани силоњи љангї хеле пеш рафта буд.
Дар сохтану ба кор бурдани яроќу аслиња дар байни мамлакатњои њамсоя ва берун аз онњо шуњрат дошт. Силоњи истењсоли давлати Ѓуриён моли асосии тиљорати хориљї њисоб
меёфт.
Дини мубини ислом дар байни мардуми ин сарзамин
назар ба давлатњои њамсоя хеле дер љорї шуд. Њатто ќабилањое буданд, ки то миёнаи асри XI њанўз мусалмон нашуда буданд. Муносибати феодалї њам ба туфайли муборизаи
шадид реша давонда, дар охири асри XI пурра ѓалаба кард.
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Харитаи давлати Ѓуриён

Мардуми ранљбари мамлакати Ѓур борњо ба муќобили
муштзўрони худ шўришу исён бардоштаанд. Шўриши калонтарини ин диёрро њанўз Исмоили Сомонї бо ќувваи зиёд
пахш карда буд. Њанўз дар охири асри X пешвои ќабилаи
Шинасбонї – асосгузори давлати Ѓуриён – Сурї Сайфуддин ибни Иззуддини Њусайн чандин ќабилањоро ба итоати
худ дароварда, нуфузашро дар байни мардуми ин кишвар
афзуд. Дар нимаи дуюми асри XII њокимони музофоти Мандеш ба дигар музофотњо ѓалаба карда, заминашонро хеле
васеъ карданд. Дар аввал пойтахти Ѓуриён Фирўзкўњ буд,
вале баъди ѓалабаи комил бар давлати Ѓазнавиён шањри
Ѓазнинро пойтахт интихоб намуданд.
Солњои 1156–1206 давлати Ѓуриён ба дараљаи олии тараќќиёт расид. Соњањои иќтисодиёт ва фарњанг пеш рафтанд.
Дар ин солњо њудуди он Афѓонистон, Хуросон, Систон, музофоти Њиндустон – Синд, Панљоб, Кашмир, инчунин, вилоятњои љануби Тољикистону Ўзбекистони имрўза, аз љумла
Вахш, Чаѓониён, Хатлон, Шуѓнон, Вахон ва ѓайраро дар
бар мегирифт.
Ѓуриён дар давраи мављудияти худ гоњ-гоњ маљбуран ба
итоати Ѓазнавиён медаромаданд, вале ба ин нигоњ накарда,
барои истиќлолияти худ дањсолњо мубориза бурдаанд.
Љангњои давлати Ѓуриён. Душмани асосии давлати Ѓуриён давлати Ѓазнавиён буд. Ѓазнавиён барои ба итоати
худ даровардани Шинасбониён бисёр кўшишњо ба харљ
додаанд. Дар солњои чилуми асри XII баробари ба тахт
нишастани писари амири Ѓур – Иззуддини Њусайн дигаргунињои назаррас ба амал омаданд. Иззуддин њафт писари
љасуру кордон дошт ва онњо барои васеъ намудани замини
давлаташон хидмати босазое кардаанд. Бародарон замини
алоњида доштанд ва ба яке аз бародарон итоат мекарданд
(дар солњои аввал). Нахустин султони Ѓур Сайфуддини
Сурї буд. Хонадони Шинасбониён рўз то рўз пурќувват мешуд, ки аз ин давлати Ѓазнавиён дар биму њарос буд. Баъд
дар байни бародарон муноќиша ба миён меояд. Ѓазнавиён
аз ин истифода бурда, малик Ќутбуддинро ба дарбори худ
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даъват мекунанд ва соли 1147 ўро зањр дода мекушанд. Ин
рафтори вањшиёнаашон боиси ќањру ѓазаби хонадони Шинасбониён мегардад. Сайфуддини Сурї бо ќувваи зиёд ба
муќобили Ѓазнавиён бармехезад ва Бањромшоњи Ѓазнавї ба
ин тоб наоварда, ба Њиндустон мегурезад.
Ѓазнавиён дар таърихи
зиёда 180-солаи њукмрониашон бори нахуст шикаст
хўрда, пойтахтро монда, фирор мекунанд. Султон Сайфуддини Сурї ба тахт соњиб
мешавад, вале Бањромшоњ
зимистони њамон сол бо
лашкари хеле зиёд бозгашта,
ѓалаба мекунад. Ў Сайфуддини Суриро асир гирифта,
бо азобу шиканља ба ќатл
мерасонад. Ин амали вањшиёнаи Бањромшоњ ќањру
ѓазаби Шинасбониёнро дучанд мекунад. Бародари дигар Шињобуддин фавран ба
Султон Ѓиёсуддини Ѓурї
муќобили Ѓазнавиён лашкар
кашида, Ѓазнинро фатњ менамояд. Ин ѓалабаи бузургтарини Шињобуддин (соли 1150) бар Бањромшоњи Ѓазнавї буд.
Бо амри ў шањри Ѓазнин ба оташ дода мешавад. Аз њамин
сабаб вай лаќаби «Љањонсўз»-ро мегирад. Нињоят, Ѓуриён
давлати пурзўртарини замон, яъне давлати Ѓазнавиёнро, ки
зиёда аз 180 сол њукмронї карда буд, барњам доданд. Баъд
аз ин Ѓуриён дар охири асри XII ба лашкари Салљуќиён зарба заданд.
Дар натиља њудуди давлати Ѓуриён васеъ шуд. Ба љуз ин,
онњо тамоми мулкњои дар Њиндустон доштаи Ѓазнавиёнро
тасарруф намуданд. Соли 1186 Шињобуддини Ѓурї шањри
Лоњурро ѓасб намуда, онро пойтахти давлати Ѓуриён эълон
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кард. Бародари ў Ѓиёсуддин Муњаммад Хуросонро њам ба
даст даровард, вале байни ў ва шоњони Хоразм љанги сахте
ба вуќўъ пайваст. Ќувва ва мањорати љангии Шињобуддин ба
дараљае мерасад, ки ба муќобили Султон Санљари Салљуќї
бармехезад. Дар ављи задухўрд туркон хиёнат карда, ба тарафи Султон Санљар мегузаранд. Љанг ба нафъи Салљуќиён хотима меёбад ва Шињобуддин асир меафтад. Султон
Санљар ўро њамроњи писараш Сайфуддин ва бародарзодааш
Ѓиёсуддин озод карда, дар муњорибаи зидди ѓузњо истифода
мебарад.
Дар давраи њукмронии
Шињобуддин
ќаламрави
Шинасбониён васеъ мешавад. Хусусан дар замони
салтанати бародарон Султон Ѓиёсуддин ва Султон
Муиззуддин давлати Ѓуриён рўз аз рўз пурќувват
мегардад. Ин ду бародар,
бешубња, сутуни хонадони Шинасбониён буданд.
Онњо шањрњову музофотњои
гирду атрофи Њирот, Фушанљ, Толиќон, Маймана,
Форёб, Панљдењ, Марвруд
ва Балхро ба даст дароварСултон Шињобуддини Ѓурї
данд.
Баъди барњам хўрдани Салљуќиён (соли 1190) Хоразмшоњиён тадриљан ба заминњои Салљуќиён даст дароз
мекарданд, аммо бародарон Ѓиёсуддин ва Муъизуддин пеши
роњи Хоразмшоњиёнро гирифтанд ва Нишопуру Марвро
фатњ намуданд. Муњаммади Хоразмшоњ пай бурд, ки мулк
пурра аз даст меравад ва роњи сулњро пеш гирифта, назди
бародарон сафир фиристод, вале кораш барор нагирифт.
Умуман, бародарон дар кишваркушої муваффаќиятњои ка222

лон ба даст дароварданд, аммо марг ба онњо имкон надод,
ки наќшањои кашидаашонро амалї гардонанд. Ѓиёсуддин
соли 1203 ва Муизуддин соли 1206 вафот карданд.
Баъд аз вафоти онњо дар байни бародарон муњорибањои
хунин ављ гирифт. Нињоят, ин љангњо ба нафъи туркњо ба
охир расиданд. Давлати Ѓуриён аз байн рафт.
Сабабњои таназзули давлати Ѓуриён. Дар замони тобеи Ѓазнавиён будан, Ѓуриён шањри Бомиён ва як ќисми
Тахористонро (њудуди њозираи љануби Тољикистон, вилояти Сурхондарёи Ўзбекистон ва Шимоли Афѓонистон) ба
даст дароварда буданд. Дар охири асри XII давлати Хоразмшоњиён хеле пурзўр мешавад. Онњо ба заминњои Шинасбониён тез-тез њамла меоваранд. Ѓуриён ба муќобили
давлати Хоразмшоњиён диловарона мељангиданд, вале ба
ин нигоњ накарда, анљабиён соли 1204 Хуросонро ба даст
дароварданд. Султон Шињобуддин ба Гурганљ – пойтахти
Хоразмшоњиён њуљум карда, онро ба муњосира мегирад.
Дар ин асно Муњаммади Хоразмшоњ бо Ќарахитоиён забон
як карда, ба муќобили давлати Ѓуриён бархостанд. Дар натиља љанги хунин ба амал омад ва аз сабаби нобаробар будани ќуввањо лашкари Ѓуриён шикаст хўрд. Шињобуддин бо
мањорати кордонї тавонист дар байни иттифоќчиён низоъ
андохта, Муњаммади Хоразмшоњро ба тарафи худ гардонад
ва бо ў сулњ бандад. Дар ибтидои соли 1206 Шињобуддин барои бар зидди Ќарахитоиёни Мовароуннањр лашкар кашидан омада буд, вале ногањон аз дасти ќотиле кушта шуд. Ин
зарбаи вазнине буд бар Ѓуриён. Баъди ин давлати Ѓуриён рў
ба таназзул нињод. Њатто иттифоќчии пешинааш Муњаммади Хоразмшоњ аз фурсати муносиб истифода бурда, Њирот
ва дигар мулкњои давлати Ѓуриёнро ѓасб намуд.
Солњои 1206–1216 дар байни бародарон барои Фирўзкўњ, ки њанўз маркази асосии давлати Ѓуриён њисоб меёфт,
муњорибањои хунин давом доштанд. Давлати Ѓуриён дар
муддати кўтоњ ба се ќисм људо шуд. Нињоят, панљ бародар
бо њамдигар љангиданд ва бо њамин раванди инќирози давлати Ѓуриёнро тезониданд.
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Савол ва супориш
1. Давлати Ѓуриён дар куљо ва кай таъсис ёфтааст?
2. Мардуми ин сарзамин бо кадом кор ва касбу њунар
машѓул буд?
3. Шинасбониён дар кадом зинаи тараќќиёт меистод?
4. Асосгузори хонадони Шинасбониён кї буд?
5. Давлати Ѓуриён дар ањди кадом султон ба ављи тараќќиёти худ расида буд? Дар бораи љангњои давлатњои Ѓазнавиён ва Ѓуриён наќл кунед.
6. Кадом султони Шинасбониён давлати Ѓазнавиёнро
барњам дод?
7. Шинасбониён кадом давлату музофотро ба тасарруфи
худ дароварда буд?
8. Сарњади давлати Ѓуриёнро аз харита нишон дињед.
§ 40. ДАВЛАТИ КУРТЊОИ ЊИРОТ
Ќаламрави давлати Куртњои Њирот. Хонадони Куртњои
Њирот дар асрњои XIII–XIV (солњои 1245–1381) арзи вуљуд
кардааст. Њудуди ќисми калони Хуросон, Систон ва ќисми
ѓарбии Покистон ва вилояти Ѓурро дар бар мегирифт.
Асосгузори ин хонадон Курт буд ва аз њамин сабаб ба худ
ин номро гирифтааст. Бояд гуфт, ки Куртњои Њирот бо
курдњои имрўза, ки дар Эрон, Ироќ ва дигар мамлакатњо
зиндагї мекунанд, њељ наздикї надоранд. Куртњои Њирот
номи хонадонест монанди Тоњириён, Сомониён ва ѓайра.
Дар таърихи Куртњои Њирот ва Ѓуриён малик Рукнуддини
Абўбакр наќши бузург бозидааст. Дар байни давлатњои Ѓур
ва Куртњои Њирот робитаи њарљонибаи дўстї њукмрон буд.
Малик Рукнуддин тавонист бо муѓулњо бо роњњои гуногун
созиш карда, давлати худро нигоњ дорад. Вай яке аз шахсони муътабар буд ва то истилои муѓулњо давлати Ѓyppo идора менамуд. Баъд аз ѓасби он аз тарафи муѓулњо худи Чингизхон Рукнуддинро њокими ин мамлакат таъйин намуд.
Баъд аз фавти Рукнуддин (соли 1245) набераи ў Шамсуддин Муњаммади Курт (солњои 1245–1278) бо фармони амири
муѓул Тоњирбањодур њокими давлати Ѓyp гардид. Шамсуд224

дин давлати мањаллии тољиконро эњё намуд, ки ба њайати
он на танњо Афѓонистони имрўза, балки ќисми Покистони
имрўза низ дохил мешуд. Шамсуддин њокими вилоятњои
Њирот, Ѓyp, Мурѓоб, Форёб, Систон, Ќандањор ва Кобулистон буд. Ин давлат дар аввал гарчанде тобеи муѓулон бошад њам, ба њар њол дар Эрон ва Осиёи Марказї ягона давлати мањаллї њисоб меёфт. Шамсуддин барои «вафодории»
худро ба ќоони бузурги Муѓулистон нишон додан роњи Туркистонро пеш гирифт. Шамсуддин дар сафи лашкари ќоон
љангида, сазовори боварии ў гардид. Мангуќоон баъд аз ѓалаба кардан ва хони бузурги Муѓулистон шудан амр намуд,
ки ба Шамсуддин ярлиѓ (фармони подшоњї) нависанд. Дар
натиља њудуди давлати Шамсуддин хеле васеъ шуд. Ба замми ин Мангуќоон амр намуд, ки њамаи њокимони Хуросон
баъд аз ба тахти Њирот нишастани Шамсуддин ба ў ёрии
пуливу молї расонанд ва дар таъсиси лашкар кумак кунанд.
Албатта, иљрои ин фармон амри мањол буд, чунки њамаи
њокимон муѓул буданд ва бо фармони ин ё он ќоон (подшоњи
бузурги муѓулњо) таъйин шуда буданд. Бо вуљуди ин, Шамсуддин тавонист њамаи њокимони дар ярлиѓ љогирифтаро ба
итоат дарорад ва давлати пойдор таъсис дињад.
Шамсуддини Курт баробари пурќувват шудани давлат
на њамаи фармонњои ќоонњои муѓулро ба иљро мерасонд.
Дар роњи пешгирифтааш зањмати зиёд мекашид. Ў борњо
гирифтори туњмат шуда бошад њам, бо аќлу заковат ва суханони шўхи дилнишин худро муњофизат карда тавонист.
Шамсуддини Муњаммади Курт дар давоми њукмронии
бистусесолааш корњои зиёде кард, ки ба муѓулњо писанд набуд ва нињоят онњо ўро бо роњи фиребу найранг ба шањри
Табрез даъват намуда (соли 1278), зањр дода куштанд. Баъд
аз Шамсуддин давлати Куртњо таназзул ёфт ва танњо дар
замони малик Фахруддин (солњои 1295–1307) аз нав ќомат
рост кард. Фахруддин аз рафтори падараш – Шамсуддини
Кењин (хурдї) норозї буд ва аз њамин сабаб умраш дар мањбас мегузашт. Ў њамроњи сарлашкари Элхонї – амир Наврўз
маслињат карда, аз зиндон мебарояд ва соњиби тахти Њирот
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мешавад. Дар солњои давлатдории ў давлати Куртњо хеле
тараќќї кард. Фахруддин тадриљан алоќаашро бо Элхонон
суст кард. Ваќте ки соли 1304 Улљойту ба тахт нишаст, њамаи њокимону амирон ба табрики ў рафтанд, вале Фахруддин на танњо нарафт, њатто намояндаи худ ва мактубе њам
нафиристод. Ба замми ин номи элхононро аз хутба гирифт.
Чунин рафтори Фахруддин боиси нохушии зиёде гардид.
Сипас Фахруддин ба муќобили Њолокуиён љангида,
борњо ба пойтахти онњо шањри Тўс лашкар кашид. Чунин
рафтор хашму ѓазаби муѓулњоро ба амал овард. Онњо ба
муќобили муборизони Њирот лашкари 10-њазорнафара фиристоданд. Муѓулњо бо мадади шайху ќозии Њирот ва сарвари лашкараш Донишманд Бањодур дохили Њирот шуданд,
вале сокинони шањр ањлона ба муќобили душман бархоста,
душманро шикаст доданд. Ин ѓалабаи лашкари Фахруддин дар байни элхонон нооромиро бавуљуд овард. Элхон аз
пурќувват шудани давлати Куртњои Њирот ба бим афтода,
фавран бо сардории лашкаркаш Буљой 30 њазор сарбозро
ба Њирот фиристод. Пас аз се моњ малик Фахруддин вафот
кард. Сарлашкари Куртњо Муњаммади Сомї, ки чанде пеш
сарлашкари муѓулњо Донишманд Бањодурро кушта буд, ба
муѓулњо таслим шуд. Муѓулњо ањолии шањр ва лашкари асирафтодаро аз дами теѓ гузаронданд.
Бародари малик Фахруддин – Ѓиёсуддин дар дарбори элхонон њаёт ба cap мебурд. Султон Улљойту ўро соњиби тахти
Куртњои Њирот кард. Ў солњои 1307– 1329 њукумат ронда,
хидматњои арзандае намудааст. Малик Ѓиёсуддин ба мардуми гирду атрофи Њирот мактубњо фиристода, онњоро даъват
мекард, ки ба Њирот баргарданд ва дар ободонии мамлакат
њисса гузоранд. Ин рафтори ў натиљаи хуб бахшид ва мамлакат дар муддати кўтоњ обод гашт, хусусан шањри Њирот.
Душманони давлати Курт аз пайи сиёњ кардани Ѓиёсуддин афтода, ба Улљойту хабар расонданд, ки ў мисли бародараш Фахруддин ба љамъ кардани силоњ машѓул аст. Ѓиёсуддин ба дарбори Улљойту даъват мешавад. Вай далерона
ба назди Улљойту рафта, бо зарби сухан худро аз туњматњои
беасос њимоя менамояд, чанд сол дар дарбори муѓулњо монда, сазовори боварии Улљойту мешавад ва бо ваколатњои
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зиёд ба Њирот бармегардад. Ягон њокими Эрону Ироќ ба
чунин эътимод сазовор нашуда буд. Ў барои ободии мамлакат фармонњои махсус медињад, то ки харобањо барќарор
гарданд ва њукумати Куртњо дар ќаламрави пешина барќарор шавад.
Таназзули давлати Куртњои Њирот. Баъд аз вафоти Ѓиёсуддин (соли 1329) писараш Шамсуддини III соњиби тахт
шуд, вале дар идораи давлат ба камбудињо роњ дода, баъд
аз ду моњ вафот кард. Муддате дар байни дарбориён љангу
низоъњо ба миён омаданд. Дар натиља Малик Њофиз кушта
шуд.
Соли 1330 бо ризояту талаби ашрофи Ѓyp Муизуддини Њусайн (солњои 1330–1370) ё Муњаммади Ѓурї ба тахти
давлати Куртњо нишаст. Солњои давлатдории Муизуддин
солњои ободонї ва дигаргунињои бузург буданд.
Муизуддин њудуди давлаташро ба самтњои шимолу ѓарб
васеъ намуд, вале љангњое, ки дар байни ду давлати тољикон
– Куртњои Њирот ва Сарбадорон ба вуќўъ пайвастанд, давлатро заиф гардонданд.
Амир Темур аз ин вазъият истифода бурда, соли 1381
шањри Њиротро ѓасб намуд ва намояндаи охирини хонадони Куртњо Ѓиёсуддини Пиралиро бо ањли оилаю хешу табораш ба Самарќанд бурда, ба ќатл расонд. Бо њамин давлати
тољикон – Куртњои Њирот барњам хўрд.
Дар солњои хукмронии Куртњо Њирот ба маркази тамаддуни тољикон табдил ёфт. Ин шањр борњо хароб шуда бошад
њам, тез бунёд мегашт ва пеш мерафт. Шањр дорои мадрасаю масљидњо, бозорњо, корхонањои бофандагї, силоњсозї ва
ѓайра буд.
Дар давраи њукмронии Малик Фахруддин ќариб 40 нафар шоирони соњибдевон ба корњои эљодї машѓул буданд
ва худи Фахруддин њам шеър менавишт.
Яке аз муаррихон ва шоирони машњури асри XIII Сайфии Њиравї аст. Асари барљастаи «Таърихномаи Њирот»
ба ќалами ў тааллуќ дорад. Ин асар сарчашмаи боэътимодест барои омўхтани воќеањои таърихии як аср, яъне солњои
1220–1321. Муаллиф њаёти иќтисодї ва сиёсии вилояти Њирот ва салтанати давлати Куртњоро ба ќалам додааст.
227

Савол ва супориш
1. Дар бораи малик Рукнуддин њикоя кунед.
2. Аз хусуси Шамсуддин Муњаммади Курт чї медонед?
3. Кадом вилоятњо ба њайати давлати Куртњои Њирот
дохил мешуданд?
4. Баъди ѓалаба хони бузурги Муѓулистон Мангуќоон ба
Шамсуддин чї гуна ярлиѓ дод?
5. Сабабњои дар байни хони муѓулњо ва Шамсуддин хусумат пайдо шуданро гуфта дињед.
6. Дар бораи ба сари њокимият омадани Фахруддин ва
фаъолияти ў наќл кунед.
Аз «Таърихномаи Њирот»-и Сайфии Њиравї
Умарои муѓул ба иттифоќи якдигар, бо дили пурнифоќпеши Солї Найин омаданду гуфтанд, ки малик Шамсуддини
Курт бо тољикони ин вилоят якест ва агар аз Дорулмулки
Дењлї лашкаре ба њарби мо хоњад омад, ба мо боѓї (саркаш)
хоњад шуд ва он лашкарро мададгор хоњад омад....
Малик Шамсуддин бифармуд, то Абољї, фарзанди
Ќунќурдой (њокими муѓул)-ро фурў кашиданду њаждањ чўб
ба расми муѓул бизаданд.... Чун Абољї пеши падар омад, ба
њой-њой бигрист ва кўлоњ бар замин заду фарёд баровард, ки
эй падар, малик Шамсуддини Курт бо ман чунину чунин кард
ва маро дар дар миёни чандин њазор тољик барањна чўб зад ва
њарчанд гуфтам, ки ман писари фулонам, нашнуд... Ќунќурдой гуфт: Писари ман банда ва фарзанди малики ислом аст,
агараш чўб занад ва ё ба ќатл расонад, њоким аст.
§ 41. ДАВЛАТИ САРБАДОРОН
Сарбадорон дар Хуросон. Ин давлати тољикон дар шањри
Сабзавори Хуросон солњои 1337–1383 арзи вуљуд кардааст.
Ќувваи асосии ин њаракат дењќонон, њунармандон ва заминдорони хурд буданд. Ин њаракат ба муќобили истилогарони
бодиянишини муѓулу турк ва давлатмандони мањаллї равона шуда буд. Шиори шўришчиён чунин буд: «Назар ба он
ки аз тарс њалок шавем, бењтар аст сари худ ба дор бинем».
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Таъсискунанда ва сарвари маънавии Сарбадорони Хуросон Шайх Халифа буд. Вай аз Мозандарон ба шањри
Сабзавор омада, тарафдорони зиёди худро пайдо мекунад.
Ў соли 1335 кушта мешавад. Баъди Халифа яке аз муридонаш – Шайх Њасани Љурї сарвари Сарбадорон шуда, муридони зиёде љамъ мекунад. Њар як Сарбадор мебоист узвияти худро махфї нигоњ дорад ва доим мусаллањ бошад ва бо
амри аввалини Шайх дар хизмат тайёр бошад.
Соли 1337 дењќонони дењаи Боштини Хуросон аз зулму
бедодгарињои муѓулњо ба љон расида, шўриш бардоштанд.
Шўришчиён шањри Сабзаворро ба даст дароварда, онро ба
пойтахти давлати худ табдил доданд. Пешвои Сарбадорон
Ваљењуддин Масъуд (1338 –1344) бо њамроњии Шайх Њасан
шањрњои Нишопур ва Тўсро фатњ намуданд ва бар муѓулњо
ва туркони бодиянишин ѓалаба ба даст дароварданд. Баъд
аз ин ѓалабањо Ваљењуддин Масъуд ба гирифтани унвони
султонї мушарраф гардид. Амир Ваљењуддин амири ягона
ва аз њама бузургтар эътироф шудааст. Баъд аз кушта шудани ў дар дохили давлат нооромї ба миён омад. Њамфикрї
ва ягонагї набуд. Пас аз Ваљењуддин дањ нафар ба сарварии
давлат расиданд, вале ягон нафари онњо лаќаби амирї нагирифтанд.
Дар дохили давлати Сарбадорон ду љараён вуљуд дошт,
яъне љараёни муътадил (намояндагони заминдорони хурд,
ки маќсадашон аз зулми муѓулњо халос шудан буд ва барои
ин мубориза мебурданд) ва љараёни чап (ба он њунармандон
ва дењќонони камбаѓал дохил мешуданд, ки барои умумї
кардани молу мулк њаракат доштанд). Намояндагони љараёни чап тарафдори баробарњуќуќї буданд.
Њамин тавр, соли 1364 љараёни муътадил ба ѓалаба ноил
гашт ва љараёни чапро ба љазо гирифтор намуд.
Хоља Шамсуддин сарваре буд, ки баъди Ваљењуддин то
андозае тартибу интизоми заифгаштаро барќарор карда тавонист ва шањри Домѓонро, ки аз даст рафта буд, баргардонд. Ў њам аз тарафи амалдоре кушта шуд. Ба љои вай Хоља
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Яњё ном сарбадор таъйин шуд. Хоља Яњё њангоми гуфтугўй
бо охирин њукмрони Элхонї – Таѓотемурхон сулњ мебандем
гуфта ваъда медињад. Аммо дар асл бо дастаи сесаднафараи
савора њамла оварда, Таѓотемурхонро ба ќатл мерасонад.
Бо њамин њукмронии зиёда аз садсолаи муѓулњои Элхонї
дар Эрон (декабри соли 1353) хотима меёбад.
Дар натиљаи пароканда шудани давлати Илхониёншањрњои Астаробод, Бастом, Суманон ва дењањои гирду
атроф тобеи Сарбадорон шуданд. Муддате нагузашта, Хоља
Яњё низ кушта мешаванд. Танњо дар ањди њукмронии Хоља
Алии Муайид, ки соли 1365 соњиби тахт шуд, давлати Сарбадорон ќадре ором мегардад. Вале дар ин ваќт Темурланг
аз Мовароуннањр њамла оварда, тамоми замини Эронро
тасарруф мекунад. Ў соли 1381 Хоља Алии Муайидро дар
Сабзавор љонишини худ мемонад. Дар натиља давлати Сарбадорон дар Хуросон барњам мехўрад. Худи Муайид ба тарафдории Темурланг љангида, дар яке аз муњорибањо њалок
мешавад.
Сарбадорони Самарќанд. Ваќте ки соли 1365 хони муѓул
Илёсхоља барои забти Самарќанд равон шуд, мардуми
шањр, асосан дењќонон, њунармандон ва заминдорони хурд
бо сарварии муллобача Мавлонозода мудофиаи шањрро ба
зимма гирифтанд. Мавлонозода бо мурољиати шуълавари
худ дар дили њар як мудофиачии шањр донаи умедро мекошт: «Фављи (лашкари мусаллањ) бењисоби лашкари муѓул,
ки барои ѓорат намудани мол ва ашёи мардум ба ин мамлакат фурў рехтааст, ба шањр наздик мешаванд. Њукуматдори
мо, ки ба унвони бољу хирољ аз њар як cap нуфус маблаѓи
зиёдеро ситонида, мувофиќи майли худ харљ менамуд, дар
баробари падидор шудани душмани мо, мусулмононро партофта, аз кофирон гурехт ва љони худро халос кард... Њоло
кист ки мехоњад вазифаи мудофиа намудани шањрро ќабул
карда, ин масъулиятро ба уњда бигирад? Мо дар пеши чунин шахс сари таъзим фуруд оварда, ба иљро намудани вазифањои худ машѓул хоњем шуд.».
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Мавлонозода њамроњи њамсафони худ – Мавлоно Хурдаки Бухорої ва Абўбакр Калавии Наддоф мудофиаи Самарќандро хеле уњдабароёна ташкил намуда, се шабонарўз
аз хоб мањрум гашта, аз пайи љо ба љо кардани мудофиачиён буданд. Душман аз гурехтани амир Њусайн ва Темурланг
воќиф буд ва шањрро бесоњиб шумурда, ба он зада даромад,
вале ба муќовимати сахти мудофиачиён рў ба рў шуд. Аз
се тараф ба сару рўи душман тиру санг боридан гирифт ва
муѓулњои зиндамонда аќиб гаштанд. Рўзи дигар душман бо
тайёрии пухта ва бо ќувваи тоза боз ба њуљум гузашт, аммо
ин дафъа њам тираш хок хўрд ва ба ѓорату торољи дењањои
атрофи шањр ќаноат карда, маљбуран роњи гурезро пеш гирифт.
Шўришгарон ба муќобили сарватмандону судхўрон муборизаро давом дода, молу пули онњоро кашида мегирифтанд. Хабари ба дасти Сарбадорон гузаштани шањр ба гўши
амир Њусайн ва Темурланг мерасад. Онњо байни худ маслињат карда, ба наздикии Самарќанд меоянд ва ба Сарбадорон туњфањо фиристода, ваъдањои зиёд медињанд. Сарони
шўриш ба њилаю найранги амир Њусайн ва Темурланг фирефта шуда, бо туњфањо ба назди онњо меоянд. Онњо ба љуз
Мавлонозода дигаронро аз дами теѓ мегузаронанд.
Њамин тариќ, шўриши мардуми камбаѓали озодихоњи
Самарќанд бо вањшоният пахш карда шуд. Њаракати Сарбадорон гарчанде дар Самарќанд фурў нишонда шуда бошад
њам, дар ѓарби Хуросон ва дигар љойњо ќариб ним аср давом
кард.
Лашкари ин давлатро фарзандони камбаѓалон ташкил
медоданд. Хатто сардорон њам либоси одї мепўшиданд.
Њама чизи ѓаниматгирифта баробар таќсим мешуд. Барои
њама хўроки якхела тайёр мекарданд. Њатто дар давраи
њукмронии Темур њам боќимондањои Сарбадорони Самарќанд нуњ маротиба шўриш бардошта буданд. Хуллас,
ањволи камбаѓалони шањру дењот ќадре бењтар гардид. Њамаи андозњову маљбуриятњои ѓайришаръї барњам дода шуданд. Вазъи иќтисодию иљтимоии Сарбадорони Хуросон
назар ба Сарбадорони Мовароуннањр бењтар гардид.
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Савол ва супориш
1. Кадом табаќањои мардум ќувваи асосии шўриши Сарбадорон буданд?
2. Шиори Сарбадоронро гуфта дињед.
3. Дар бораи амир Ваљењуддин наќл кунед.
4. Хоља Шамсуддин кї буд?
5. Њукмронии муѓулњо дар Эрон кай ба охир расид?
6. Дар бораи фаъолияти Хоља Алии Муайид њикоя кунед.
7. Темурланг бо кадом роњњо ба сари њокимият омад?
Доир ба Темурланг ва амир Њусайн наќл кунед.
8. Сарбадорон чї хел муњофизати Самарќандро аз
муѓулњо ташкил намуданд?
9. Давлати Сарбадоронро кадом табаќањои ањолї идора
менамуд?
10. Тадбирњои андешидаи Сарбадоронро гуфта дињед.
11. Давлати Сарбадорон чанд сол њукумат кард ва онро
кї барњам дод?
Аз «Таърихи Сарбадорон»
Зикри њукумати Хоља Алии Муайид бо иттифоќи
Дарвеш Азиз
Чун њукумат бар Хоља ва Дарвеш ќарор гирифт ва нуњ
моњ бар ин ќазия (воќеа, њодиса) бигузашт, Дарвеш ба Хоља
Алии Муайид гуфт, ки аз малик Њусайни Курт мехоњам, ки
интиќом кашам. Хоља Алї гуфт, ки самъан ва тоатан (мешунавам ва итоат мекунам). Ва ба ин азамат лашкаре мураттаб сохт.
Ва Хоља Алии Муайид дар њукумат мустаќил шуд. Ва
Хоља бо он ки бангу шароб намехўрд, аммо мардуми худро аз
он кор бознамедошт ва аксари мулозимони ў ба шаробу шоњид
(мањбуб ва мањбуба) ва базморой иштиѓол (бо коре машѓул
шудан) менамуданд...
Ва чун хотираш аз љониби Дарвеш фориѓ шуд, даст ба изои
(ранљ додан, азоб додан) дарвешони шайх Њасани Љурї кушод
ва фармуд, то маќбараи Шайх Халифа ва Шайх Њасанро ха233

роб сохтанд ва мазбалаи (љойи рехтани ифлосињо) ањли бозор
карданд. Ва њукм кард, то халоиќ бад-он њар ду шайх забон ба
лаънат бикушоданд... Ва Хоља Алї ба тайъиди Эзадї (худо,
эзид) муддате мадид аз рўйи истибъоду истиќлол ба њукумат машѓул гашт. Ва чун њазрати Соњибќирони гетиситон
(љањонгир) навбати аввал ба Хуросон омад, Хоља Алии Муайид... рўй ба остони фархунданишони он њазрат овард...
Темур... њукумати Сабзаворро ба Алии Муайиди Сарбадор
дод. (Дар соли 1387 Темур ба сўйи Эрон лашкар кашида, дар
Луристон љанги сахт ба амал меорад). Дар љанги Луристон
Хоља Алии Муайиди Сарбадор захмї шуд ва пас аз чанде бо он
љароњат даргузашт (Бо њамин давлати Сарбадорон барњам
хўрд).
§ 42. ДАВЛАТИ МУЗАФФАРИЁН
Хонадони Музаффариён тољикнажоданду аслан аз шањри
Хофи Хуросон бархостаанд. Сарсилсилаи ин хонадон амир
Шайх Ѓиёсуддини Њољї ба шумор меравад. Ў пас аз њамлаи
муѓулњо дар музофоти Язд паноњанда шуд. Шайх Ѓиёсуддин аз самти писараш Мансур се набера дошт: Муњаммад,
Алї ва Музаффар. Миёни фарзандонаш Музаффар ба сабаби фазлу дониш ва покдоманї бештар мањбубият дошт.
Ў мавриди таваљуњи њокимони муѓул гардида, дар замони
њукмронии илхонони муѓулии Эрон Гайхоту (1291-1295),
Ѓозонхон (1295-1304) ва Улљойтуи Худобанда (1304-1316)
нахуст ба њукумати Форс ва сипас ба мансаби сардори нигањбонони хоссаи илхон мансуб мегардад. Амир Музаффар
ба корњои ободиву меъморї низ даст зада, чандин масљиду
мадраса бунёд менамояд. Ў аслан њукумати мустаќил надошт, вале муассиси хонадон ба њисоб рафта, сулола њам ба
шарафи ў номида шуд. Њукумати ниммустаќили Музаффариён дар зери итоати илхонони муѓулї аз соли 1313, яъне
аз замони ба вилояти Язд њоким гаштани амир Музаффар
оѓоз мегардад. Сипас ўро њокими Майбуд таъйин намуданд.
Амир Музаффар пас аз маргаш (1314) дар сањни мадрасае, ки
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дар шањри Майбуд, бино карда буд, ба хок супорида шуд..
Мансаби Музаффаррро хони муѓул ба писари љавонаш
Муборизуддин Муњаммад бахшид. Султон Абўсаид Бањодурхони Илхонї (1316-1335) соли 1318 идораи Яздро ба Муборизуддин супорид. Бо марги Султон Абўсаид Бањодурхон
давлати Илхонон ба сањнаи муборизањои дохилии ќудратталабон мубаддал гардида, заминаи ќудратёбии чанд хонадони тољикї, аз љумла Музаффариёнро фароњам овард. Пас аз
маргї ў буд, ки Муборизуддин худро мустаќил эълон намуд.
Соли 1341 Муборизуддин пас аз мубориза бо Ќутбуддин
Некрўзи Ѓурї њудуди Кирмонро њам ба кишвари худ њамроњ
намуд. Амир Муборизуддин тамоман мустаќилона њукумат
меронд, аз љумла соли 1342 замоне ки яке аз бозмондагони
илхонони муѓул Пирњусайни Чўпонї амир Муборизуддинро ба Шероз даъват кард, ў аз итоати хони муѓул сарпечї
намуд. Муносибати амир Муборизуддин бо њокими Форс
Шайх Абўисњоќи Инљу низ ба љанг анљомид. Дар натиља
соли 1353 Музаффариён Шерозро низ ба тасарруфи худ
оварданд. Соли 1357 Абўисњоќи Инљу дар Исфањон дастгир
ва аз љониби вобастагони Муборизуддин ба ќатл расонида
шуд. Минбаъд Озарбойљонро њам ба даст овард.
Њудуди ќаламрави Музаффариён васеъ гашта, тамоми
даштњои Луту Кавир то соњили халиљи Форсро дар бар мегирифт. Њамзамон бо Музаффариён дар ин давра дигар силсилањои тољикї назири Сарбадорон дар Хуросон, Куртњо
дар Њирот њукумат мекарданд. Аммо миёни ин хонадонњо
дўстиву рафоќат барќарор набуд. Гузашта аз ин, амир Муборизуддинро низ фарзандон, хоњарзода ва домодаш соли
1358 аз мансаби шоњї мањрум гардонида, ба чашмонаш мил
кашиданд ва ба зиндон андохтанд. Яке аз шоирони ин давра
вазъи ногувору сарнавишти дардноки амирро чунин тасвир
кард:
Якчанд шукўњу њимматаш пил кашид.
Як рўз сипањ зи Њинд то Нил кашид.
Паймонаи давлаташ чу шуд моломол.
Њам рўшании чашми худаш мил кашид.
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Вориси амир Муборизуддин писараш Шоњшуљоъ (13591384) гардид. Ў дар миёни шоњони хонадони Музаффариён
бо донишмандиву фазилат маъруф аст. Дар сини нуњсолагї
Ќуръонро хатм намуда, бо шеъру шоирї низ ошної дошт.
Њофизи Шерозї аз њамзамонони ўст ва дар мадњаш шеър сурудааст. Муборизаи бародарону пайвандони наздики Шоњшуљоъ барои ў њамеша дарди сар меофариданд. Шоњ ба хотири пешгирии ќиёми онњо ќудратро бо бародарон таќсим
намуд. Аз љумла яке аз бародаронаш Султон Ањмадро њокими Кирмон ва бародари дигараш Шоњмањмудро њукумати Исфањон бахшид. Бародарзодааш Шоњяњёро аз њукумат
дур карда, зиндонї намуд, аммо дере нагузашта, ўро озод ва
ба њукумати Язд таъйин кард. Аммо чуноне ки интизор мерафт Мањмуд ва Яњё бо њам иттифоќ баста, муддате ба љанг
бо Шоњшуљоъ пардохтанд. Соли 1364 њатто Шерозро њам
ишѓол карданд. Танњо марги Мањмуд Шоњшуљоъро аз гирифторињо озод сохт. Шоњшуљоъ аз шунидани хабари марги бародар мутаассир гашта, ин рубоиро суруд:
Мањмуд – бародарам, шањи шеркамин.
Мекард хусумат аз пайи тољу камин.
Кардем ду бахш, то биёсояд халќ,
Ў зери замин гирифту ман рўйи замин.
Пас аз 25 соли њукуматронї Шоњшуљоъ аз дунё рафт ва
мувофиќи васияти ў писараш Зайнулобидин (1384-1388)
ба тахт нишаст. Шоњяњё, ки њанўз даъвоњои бисёр дошт,
бо Зайнулобиддин ба љанг мепардозад. Шоњмансур дигар
намояндаи хонадони Музаффариён низ бар зидди њукумати Зайнулобиддин ба мубориза бархоста, вазъи кишварро
нобасомон намуд. Охирин намояндаи хонадони Музаффариён Шоњмансур (1388-1393) аз нотавонињои Зайнулобиддин суистифода карда, дар якчанд муборизањо ўро шикаст
дод ва соли 1391 ба чашмони ў мил кашида, кўр намуд. Дар
лањзањое, ки намояндагони хонадони Музаффариён ба љони
њам овехта буданд, соли 1388 аз самти Мовароуннањр Темур
бо лашкари азиме ба Эрон расид. Бо вуљуди он ки њокими Исфањон Музаффариддини Кошї шањрро бе љанг таслими Те236

мур намуд, амалдорону сипоњиёни темурї ситаму бедодро
оѓоз карданд. Ањолии шањри Исфањон аз ин ба дод омада,
чанд нафарро куштанд. Темур бо лашкари хунхор Исфањонро дубора забт карда, беш аз 72 њазор нафарро ба ќатл расонид.
Сарнавишти хонадони Музаффариён њам ба монанди дигар хонадонњои тољикии ин давра фољиаомез буд. Дар яке
аз муборизањо соли 1393 Шоњмансур аз лашкариёни темурї
шикаст хўрда, аз дасти онњо кушта шуд. Бо њалокати охирин
ва далертарин намояндаи силсилаи музаффарї давлатдории
ин хонадон њам ба сар омад. Тамоми бозмондагони Музаффариён барои изњори итоат ба назди Темур њозир шуданд,
вале ин љаллоди барлос ба онњо рањм накард ва дастур дод,
72 нафар ањли ин хонавода ба ќатл расонида шаванд.
Дар давраи њукмронии Музаффариён низ зулму ситами
ањолї нињоят зиёд буд. Њатто ќиёми як нафар аз намояндагони хонадони њукуматгар – Шоњмањмуд дар Язд бо шиори
мубориза бар зидди ситами маъмурони бародараш Шоњяњё
даст ба шўриш зад. Дар ин љанг сардори лашкари Шоњшуљоъ
ба дасти Шоњмањмуд афтода, кўр гардонида шуд. Соли 1373
дар Кирмон њам зери таъсири шиорњои сарбадорї љунбиши сарбадорони Кирмон сар зад. Шўришгарон њукумати
Музаффариёнро барњам зада, хазинаро соњибї карданд ва
беш аз як сол дар ин ќаламрав њукумат намуданд. Ба Шоњ
Шуљоъ пас аз муњосираи нуњмоња муяссар шуд, ки љунбиши
сарбадориро барњам зада, Кирмонро ба даст оварад.
Савол ва супориш
1. Фарзандони Шайх Ѓиёсуддинро номбар кунед
2. Њудуди ќаламрави Музаффарињо кадом шањру музофотро фаро мегирифт?
3. Дар бораи зиддиятњои дохилии Музаффариён наќл кунед.
4. Саранљоми хонадони Музаффариён ба чї анљомид?
5. Кадом намояндаи хонадони Музаффариён шеър мегуфт?
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