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Муқаддима 

          Ин барнома вазифаҳои маъхазшиносӣ ва таърихнигорӣ, марҳилаҳои 

рушд, маъхазҳо ва намудҳои онҳо, намудҳои таҳқиқот дар соҳаи 

таърихнигорӣ, мавзӯъ ва ҳадафҳои маъхазшиносӣ ва таърихнигорӣ, 

мушкилоти назариявии маъхазшиносӣ, қадимии он, аҳамият дар омӯзиши 

таърихи Осиѐи Миѐна, мафҳуми таърих аҳамияти масъалаҳо, мавзӯъ, усул ва 

вазифаҳои таҳқиқотро нишон медиҳад. 

          Инчунин, ғанигардонии ҷаҳонбинии таърихии донишҷӯѐн, ташаккули 

тафаккури мустақил, дониши мукаммали таърих, баҳраварии комили 

дастовардҳо ва таҷрибаи тамаддуни башарӣ, татбиқи арзишҳои 

умумиҷаҳонӣ, ки дар «Барномаи миллии омодасозӣ» сабт шудаанд, мусоидат 

мекунад ва масъалаҳои мубрамро, ба монанди дарѐфти решаҳои таърихии 

мушкилоти мавҷуда дар саросари ҷаҳон, таҳқиқ мекунад. 

Ғайр аз он, раванди қабули қарорҳо дар мавзӯи "Маъхазшиносӣ ва 

таърихнигорӣ" ба омӯзиши адабиѐти мавҷудаи илмӣ ва назарияҳои муосир, 

инчунин таҳқиқоти ҷорӣ, таҷрибаи пешқадам дар соҳаи илм, андешаҳо, 

талабот ва пешниҳодҳои кормандон асос ѐфтааст. фаро мегирад z.O‘quv 

fanining maqsadi va vazifalari 

Ҳадафи таълими фан -ҷамъбаст намудани намудҳои таҳқиқот ва 

натиҷаҳои таҳқиқот дар соҳаи таърихнигорӣ, масъалаҳои назариявии 

маъхазшиносӣ, таҳлили дохилӣ ва берунии маъхазҳо, инчунин маълумоти 

умумӣ дар бораи таърихи халқҳои Осиѐи Марказӣ мебошад. ташаккули 

дониш, малака ва малакаҳо дар таҳлили ҳамаҷонибаи илмӣ-муқоисавӣ. 

         Вазифаи фан-аз он иборат аст, ки ба донишҷӯѐн маълумоти умумӣ дар 

бораи нақши маъхазҳо ва таҳқиқоти таърихӣ дар маъхазшиносӣ ва 

таърихнигорӣ, шаклҳои тарғиби донишҳои таърихӣ, маъхазҳои марбут ба 

таърихи халқҳои Осиѐи Марказӣ, истифодаи маъхазҳо ва таҳқиқот дода 

шавад. дар кори худ.аз таълим иборат аст. 

   Талабот ба тахассуси донишҷӯ дар соҳаи илм 

       Донишҷӯѐн дар соҳаи "Таърих" дар омӯзиши мавзӯъ: 

- донистани мақсад ва вазифаҳои курси маъхазшиносӣ ва таърихнигорӣ, 

маъхазшиносӣ ва таърихнигорӣ дар Ӯзбекистон, ташаккул ва инкишофи 

таърихнигорӣ, бахшҳои асосии маъхазшиносӣ, маъхазшиносии таърихӣ ва 

самтҳои асосии он, назарияи маъхазшиносӣ ва таърихнигорӣ; 

-Донишҷӯ таҳлили маълумотҳои объективиро дар заминаи таърих, омӯхтани 

маъхазҳои таърихӣ ва мустақилона сарчашмаҳои таърихи Осиѐи Марказӣ дар 

ҷомеаи ибтидоӣ ва қадим, Осиѐи Миѐна дар асрҳои миѐна ва нимаи аввали 

XVIII- Асрҳои XIX дорои маъхазҳои таърихӣ, таҳқиқот, маъхазҳо, 

пажӯҳишҳое мебошанд, ки таърихи минтақаро дар давраи ҳукмронии 

Россияи подшоҳӣ ва солҳои Ҳокимияти Шӯравӣ дар бар мегиранд; 

-масъалаҳо ва вазифаҳои рушди маъхазшиносӣ ва таърихнигорӣ дар 

Ӯзбекистони соҳибистиқлол, омӯзиши илмии хусусиятҳои таърихии 

маъхазҳои таърихӣ ва таърихнигории Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар шароити 

кунунӣ, омилҳои рушд ва тағирѐбии дониши таърихӣ, дониши таърихӣ, 

пайгирона дар таърих, ҷараѐнҳои таърих ва мактабҳои илмӣ, ҷузъҳои 



иҷтимоӣ ва сиѐсии таърихи илми таърих, бояд малакаҳои барои пайдоиши 

илми таърих заруриро дошта бошанд. 

Робитаи илм бо фанҳои дар барномаи таълимӣ буда 

Манбаъшиносӣ ва таърихнигорӣ фанҳои умумие мебошанд, ки дар 

семестрҳои 5-6 таълим дода мешаванд. Барнома бояд дар соҳаи таърихи 

Узбекистон, бойгонӣ, хати арабӣ, форсӣ, хати кӯҳнаи узбек, хронология ва 

метрология, ки дар барномаи таълимӣ ба нақша гирифта шудаанд, дониш ва 

малакаи кофӣ дошта бошад. 

Технологияҳои муосири иттилоотӣ ва омӯзгорӣ дар таълими илм 

        Омилҳое, ки сифати таълимро дар раванди таълим муайян мекунанд, 

инҳоянд: таълим дар сатҳи баланди илмӣ ва омӯзгорӣ, хондани маърӯзаҳои 

проблемавӣ, дарсҳои ҷолиб дар шакли саволу ҷавоб, технологияҳои 

пешрафтаи педагогӣ ва мултимедия. Истифодаи воситаҳо, мушкилот -ҳал, 

ҳавасмандӣ, кори инфиродӣ бо шунавандагон, муоширати озод, ҷалб дар 

таҳқиқоти илмӣ. 

         Дар тарҳрезии курси "Таърихшуносӣ ва манбашиносӣ" равишҳои 

асосии консептуалии зерин истифода мешаванд: 

        Маълумоти шахсӣ. Аслан ин таҳсилот рушди ҳамаҷонибаи ҳамаи 

иштирокчиѐни раванди таълимро дар бар мегирад. Ин чунин маъно дорад, ки 

ҳангоми тарҳрезии таҳсилот, албатта, муносибат бояд на ба шахсияти як 

омӯзандаи мушаххас, балки пеш аз ҳама ба ҳадафҳои омӯзиши марбут ба 

фаъолияти касбии оянда асос ѐбад. 

Равиши систематикӣ. Технологияи таълимӣ бояд тамоми 

хусусиятҳои системаро дар бар гирад: мантиқи раванд, ба ҳам пайвастани 

ҳамаи ҷузъҳои он. 

 
Равиши амалиѐтӣ. Маълумотро, ки ба ташаккули сифатҳои раванди 

шахс, фаъолсозӣ ва тақвияти фаъолияти таълимгиранда, кашфи тамоми 

қобилияту қобилиятҳои ӯ, ташаббус дар раванди таълим нигаронида 

шудааст, ифода мекунад. 

Равиши муколама. Ин равиш зарурати эҷоди муносибатҳои 

омӯзиширо таъкид мекунад. Дар натиҷа, фаъолияти эҷодии шахс, аз қабили 

худтанзимкунӣ ва худнамоӣ, меафзояд. 

Ташкили омӯзиши муштарак. Зарурати тамаркуз ба татбиқи 

ҳамкориро дар ташаккули мундариҷаи фаъолияти демократӣ, баробарҳуқуқӣ, 

тарбиявӣ ва омӯзишӣ ва арзѐбии натиҷаҳои бадастомада таъкид мекунад. 

Таълими проблемавӣ. Яке аз роҳҳои фаъол кардани таълимгиранда ба 

тарзи душвор пешниҳод кардани мундариҷаи таълим мебошад. Он 

фаъолияти мустақили эҷодии зиддияти объективии донишҳои илмӣ ва 

усулҳои ҳалли он, ташаккул ва рушди мушоҳидаи диалектикӣ, истифодаи 

эҷодии онҳоро дар амал таъмин менамояд. 



Усулҳои асосии консептуалии зерин дар тарҳрезии курси 

«Омӯзиши музейшуноси ва архившуноси» истифода мешаванд: 

Таҳсилоти шахсӣ. Ин тренинг, аз ҷумла, ба рушди пурраи ҳамаи 

иштирокчиѐни раванди таълим мусоидат мекунад. Ин маънои онро дорад, ки 

ҳангоми тарҳрезии таҳсил, маънои онро надорад, ки шахсияти корманди 

касбӣ, балки муносибати омӯхтани мақсадҳои марбут ба фаъолияти фароғатӣ 

мебошад. 

Муносибати системавӣ. Технологияи таълимӣ бояд тамоми 

хусусиятҳои системаро дошта бошад: мантиқи раванд, пайвастагии он ва 

якжояги. 

Муносибат ба фаъолият. Он тренингҳоеро, ки ба ташаккули 

хислатҳои эҷодӣ, фаъолсозӣ ва тақвияти фаъолияти донишҷӯѐн, кашф 

намудани тамоми қобилияту имкониятҳо дар раванди омӯзиш равона 

шудаанд, тасвир мекунад. 

Муносибати диалоги. Ин муносибат таъсиси муносибатҳои академиро талаб 

мекунад. Дар натиҷа, фаъолияти эҷодӣ, аз қабили худсозӣ ва худшиносӣ, 

тақвият бахшидан мумкин аст. 

Таъсис додани таҳсилоти муштарак. Демократия, баробарҳуқуқӣ, таҳсилот 

ва таҳсилот бояд дар таҳияи мундариҷаи корҳо ва иҷрои корҳои муштарак 

оид ба арзѐбии натиҷаҳои бадастомада зикр карда шаванд. 

Таълими мушкилот. Яке аз роҳҳои фаъолсозии фаъолияти омӯзишӣ бо роҳи 

ҳалли мушкилоти таълимӣ. Ҳадафи ин курс ин аст, ки муносибати эҷодӣ бо 

ихтилофоти воқеии донишҳои илмӣ ва усулҳои ҳалли он, ташаккул ва 

инкишофи тарғиботи диалектӣ ва аризаи эҷодӣ барои фаъолияти амалӣ 

пешниҳод карда шавад. 

Истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ - ҷорӣ 

кардани технологияҳои нав ва технологияҳои иттилоотӣ ба раванди таълим. 

Усулҳои таълим. Лексия,таълими мушкилот,  кейс –стади, принборд, 

парадоксӣ ва тарҳрезӣ, кори амалӣ. 

Шаклҳои таълимӣ инҳоянд: диалог, полиолог 

Усулҳо ва воситаҳои такрорӣ: ташхиси омӯзиш дар асоси таҳлили 

натиҷаҳои мушоҳида, натиҷаҳои мусоҳиба, натиҷаҳои мониторинг ва 

муваққатӣ. 

Усулҳо ва воситаҳои назорат: банақшагирии семинарҳои тарбиявӣ дар 

шакли марҳилаҳои  

Дар таълими таърихшиноси ва манбаъшиносӣ харитаҳо, асбобҳои 

аѐнӣ, технологияҳои компютерӣ ва видеоҳо истифода мешаванд. Арзѐбии 

дониши донишҷӯѐн аз рӯи баъзе мавзӯъҳо дар асоси тестӣ ва бо ѐрии 

компютер сурат мегирад. Нишондиҳандаҳои расмии Интернет истифода 

мешаванд, дастурҳо таҳия мекунанд, системаи тестӣ истифода мешаванд ва 

санҷишҳои мобайнӣ ва ниҳоӣ дар асоси калимаҳо ва ибораҳои калидӣ 

гузаронида мешаванд. 



Қисми асосӣ:  

                Пайдарпаии методологии ҷудонашавандаи илм 

Дар қисми асосӣ (лексия) мавзӯъҳои илм бо пайдарпаии мантиқӣ оварда 

шудаанд. Моҳияти ҳар як мавзӯъ тавассути консепсияҳо ва тезисҳои асосӣ 

шарҳ дода мешавад. Ин бояд тамоми дониш ва малакаҳоеро фаро гирад, ки 

ба донишҷӯѐн дар асоси СТД бояд омӯхта шаванд. 

Талабот ба сифати қисми асосӣ мутобиқати мавзӯъҳо, мувофиқати онҳо ба 

ниѐзҳои корфармоѐн ва истеҳсолот, тағироти иҷтимоӣ-сиѐсӣ ва демократӣ 

дар кишвар, либерализатсияи иқтисодӣ, ислоҳоти иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра, 

инчунин илм ва технология тавсия дода мешавад, ки дастовардҳои навтарини 

технология ба назар гирифта шаванд. 

                                              Лексияҳо 

                                     Гурӯҳбандии манбаъҳо 

Аҳамияти гурӯҳбандии маъхазҳо барои таҳқиқоти таърихӣ. Принсипҳои 

асосии гурӯҳбандӣ: таснифи сарчашмаҳо аз рӯи мундариҷа, пайдоиш ва 

самтҳояшон. Манбаи таърихӣ. Намудҳои асосии манбаъҳо: ѐдгориҳои моддӣ, 

ѐдгориҳои маънавӣ. Гурӯҳбандии сарчашмаҳои таърихӣ аз рӯи шакл ва 

мундариҷа: манбаъҳои моддӣ; манбаъҳои этнографӣ; манбаъҳои забонӣ; 

сарчашмаҳои шифоҳӣ (фолклор). САРЧАШМАҲОИ НАВИШТА. Намудҳои 

асосии маъхазҳои хаттӣ. Манбаъҳои адабӣ (солномаҳо, хроникаҳо ва ғ.). 

Ёдгориҳои эпикӣ. Ҳуҷҷатҳои марбут ба санадҳо (барчаспҳо, санадҳо, 

мактубҳо, ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ ва ғ.). Манбаъҳои бойгонӣ. Ҳуҷҷатҳои меъѐрӣ ва 

иҷроия; маводи оморӣ-манбаи таърихӣ. Ҳуҷҷатҳои ташкилотҳои ҷамъиятӣ 

ҳамчун манбаи таърихӣ. Ҳуҷҷатҳои дипломатӣ; ѐддоштҳо; матбуоти даврӣ. 
Ҷустуҷӯи манбаъ: муайян, барқарорсозӣ, таҳлил 

        Тадқиқот дар соҳаи манбаъшиносӣ. Муайян кардани сарчашмаҳо ва 

аҳамияти илмии он. Ҷобаҷогузории захираҳо аз рӯи мавзӯъ ва шартҳои 

асосии он. Усулҳои таҳлили захираҳо. Сарчашмаҳоро аз рӯи хусусиятҳои 

беруна ва ботинӣ таҳлил кунед. Тавсифи умумии маъхазҳо ва омӯзиши як 

манбаи муайян. Шинохти матн. Манбаи аслӣ. Давра ва маконе, ки манбаъ 

навишта шудааст, инъикоси таърих. Таърихи офаридани сарчашма шарт ва 

меъѐри аслии таърихии он мебошад (дар ҳуҷҷатҳо таърихият тақрибан 

воқеист). Нусхаҳо аз манбаи аслӣ. Масъалаҳои муайян кардани наздикии 

нусхаҳоро ба манбаи аслӣ. Дар бораи сарчашмаи таърихӣ хулосаҳои умумӣ 

бароред.  

Маъхазҳои хаттии қадим ва асрҳои миёна дар бораи таърихи Осиёи 

Миёна (пеш аз арабӣ) 

         Сарчашмаҳои қадимаи эпиграфӣ (навиштаҷоти Беҳистун, Персепол, 

Наҳши Рустам, Доро I, Аиритом). Ёдгории хаттии қадимаи Авесто; 

Тавсифи Осиѐи Марказӣ дар Авесто. Маълумот дар бораи Осиѐи Марказӣ 

дар маъхазҳои қадимаи Ҳиндустон. Асарҳои муаллифони қадимии юнонӣ ва 

қадимии Рим сарчашмаҳои муҳими таърихи Осиѐи Миѐнаи қадим мебошанд: 

асарҳои Ҳеродот, Диодор, Арасту, Помпей Трог, Арриан, Квинт Куртсий 

Руфус, Гей Плиний, Плутарх, Полибий, Страбон, Клавдий Птолемей. 

Солномаҳои хитоӣ ҳамчун сарчашмаи қадимӣ дар таърихи Осиѐи Миѐна. 



Хоу-Хан-шу ("Таърихи сулолаи баъдии Хан"), Бэй-шу ("Таърихи сулолаҳои 

Шимолӣ"), Суй-шу ("Таърихи сулолаи Суй") ва ғайра. Сарчашмаҳои қадимаи 

туркӣ ҳамчун сарчашма дар бораи таърихи Осиѐи Миѐна дар асрҳои аввали 

асрҳои миѐна. навиштаҷоти руникӣ: навиштаҷотҳое, ки дар Лена-Байкал, 

Энисей, Муғулистон, Олтой, Туркистони Шарқӣ ва Осиѐи Миѐна мавҷуданд 

(навиштаҷоти Тониухук, навиштаҷоти Култегин, навиштаҷоти Билгахон, 

навиштаҷоти Онгин ва ғ.). Ҳуҷҷатҳои суғдӣ сарчашмаи муҳими таърихи 

Осиѐи Миѐнаи асримиѐнагӣ мебошанд. Ҳуҷҷатҳое, ки дар қалъаи Муҳ ѐфт 

шудаанд, ҳуҷҷатҳои суғдие, ки дар Афросиѐб ѐфт шудаанд, ҳуҷҷатҳои 

суғдие, ки дар Туркистони Шарқӣ ѐфт шудаанд ва ғ.Qo’llaniladigan ta’lim 

texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. Bingo, blis, ajurali arra, 

nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o’z-o’zini nazorat.  

Технологияи таълимии татбиқшаванда: Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, 

Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», 

«Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», 

«Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  

"калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

 

 

 

Хатти арабӣ (маъхазҳои арабӣ, форсӣ ва туркӣ) 

Аз таърихи сарчашмаҳои аввалин дар хатти арабӣ. Манбаъҳои хаттӣ бо 

забони арабӣ: Қуръон ва тафсирҳои он; Ҳадисҳо; Асарҳо дар бораи ҳаѐти 

пайғамбар Муҳаммад ва халифаҳо. Манбаъҳои марбут ба Фиҳҳ. 

Сарчашмаҳои илмҳои гуногун, ки бо арабӣ навишта шудаанд (филология, 

луғатҳо, фалсафа, тиб, ҷуғрофия ва ғ.). Асрҳои таърихӣ ба арабӣ (ал-

Мадоинӣ, Табарӣ, ал-Балазурӣ, ал-Яъқубӣ, Берунӣ ва ғ.). Корҳо оид ба 

таснифи илмҳо (Ибни ан-Надим, Абӯабдуллоҳи Хоразмӣ ва ғ.). Паҳншавии 

маъхазҳои арабӣ дар асрҳои IX ва XIII. Аввалин маъхазҳо бо хати арабӣ ба 

форсӣ навишта шуда. Марҳилаҳои гузариш ба хати арабӣ. Намудҳои ҳарфҳо 

дар матнҳои форсӣ. Хаттотӣ касб аст. Афзоиши мероси хаттии форсӣ. 

Қадимтарин дастхатҳои форсӣ (маъхазҳои исломӣ; асарҳо дар соҳаҳои 

гуногун). Дар бораи мероси хаттии форсӣ, ки то ба мо расидааст (Тарҷимаи 

«Таърихи Табарӣ», Ҳудуд-ул-Алам, Ҷаҳоннома, «Зайн-ул-Ахбар» Гардизӣ; 

Фирдавсӣ «Шоҳнома» ва ғ.). Мероси хаттии туркӣ бо хати арабӣ. Миқѐси 

мероси хаттии туркӣ. Сохти расмии мероси хаттӣ ба забонҳои туркӣ; асарҳои 

шоирона, асарҳои исломӣ, асарҳои тарҷумашуда (аз арабӣ ва форсӣ), шарқӣ. 

Нишондиҳандаҳои миқдории дастхатҳои туркӣ бо хатти арабӣ (саҳм ба 

хазинаи дастхатҳои ҷаҳонӣ). Сохтори мундариҷаи дастхатҳои туркӣ: таърих, 

хронология, мукотиба, зиндагинома, дарахти оилавӣ, ҷуғрофия, 

библиография, астрономия, энсиклопедия, тиб, фалсафа, ахлоқ, математика 



ва ғайра. Ҷудо кардани дастхатҳои арабӣ бо хати арабӣ аз рӯи аломатҳои 

берунии онҳо. Омӯзиши дастхатҳои туркӣ: Қутадқу билик, Таърихи мулуки 

аҷам, Тафсири Қуръон, саҳми Рабгузӣ, Шайбониѐннома, Таворихи гузида ва 

ғ.. Технологияи таълимии татбиқшаванда: Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, 

Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», 

«Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», 

«Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  

"калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

 

                                       Хазинаи дастхатҳои шарқӣ 

Аз таърихи дастхатҳо ва фарогирии минтақавии онҳо. Мероси хаттӣ бо 
забони арабӣ ва паҳнкунии он. сабабҳои паҳн кардани дастхатҳо дар 
саросари ҷаҳон. Тақсимоти дастхатҳои шарқӣ дар Аврупо. Нишондиҳандаи 
миқдории дастхатҳои шарқӣ дар кишварҳои гуногун. Дастнависҳо: Миср, 
Эрон, Бритониёи Кабир, Олмон, Туркия, Русия, Узбакистон. Тавсифи 
дастхатҳои шарқӣ ва таърихи каталогҳо. Институти шарқшиносии Академияи 
илмҳои Ӯзбекистон Хазинаи дастхатҳои шарқӣ. 

Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиёи Миёна дар асрҳои IX-XV 

Сарчашмаҳои хаттӣ бо забони арабӣ, ки таърихи Осиѐи Марказиро дар 

асрҳои IX-XV инъикос мекунанд: ал-Мадоинӣ "Ахбор ал-хулафо", ал-Яъқубӣ 

"Китоб ал-булдон", Балазурӣ "Китоб футӯҳ ал-булдон", Таърихи Табарӣ ар-

русул ва-л-мулук », Ибни Фазлан« Рисала », ал-Масъудӣ« Муруҷ аз-захаб », 

Утбӣ« Таърихи Яминий », Абуабдуллоҳ ал-Хоразмӣ« Мафатиҳ ал-улум », Абу 

Райҳон Берунӣ» Осор ал-Бақия ", Маҳмуди Кашғорӣ" Девону луғат ат-турк 

", Саъмонӣ" Китоб ал-ансаб ", Ибни ал-Асир" Ал-Комил фи-т-таърих ", Ёғут 

Қамавӣ 'ҷам-ул-булдон », Муҳаммад Насавӣ« Сирот ас-султон Ҷалолиддин », 

Ҷамол против« Мулҳақот ас-сурог ». Сарчашмаҳои хаттии форсӣ оид ба 

таърихи Осиѐи Миѐнаи IX-XV: Наршахӣ "Таърихи Бухоро", "Ҳудуд ул-алам", 

Низомулмулк "Сиѐсат", Низомии Арӯзии Самарқандӣ "Чор мақола", Гардизи 

"Зайн ул-ахбор", Абулфазл Байхақӣ "Таърихи Масъудӣ", Авфӣ "Ҷавоми 'ал-

ҳикоѐт", Ҷувайнӣ "Таърихи ҷаҳонгушой", Рашидаддин "Ҷомеъ ат-таворикс", 

Ҳамдаллоҳ / азвини "Таърихи гузида". Маъхазҳои хаттии таърихии форсӣ 

дар бораи таърихи салтанати Темуриѐн: Низомиддии Шомӣ "Зафарнома", 

Муиниддин Натанзи "Мунтахаб ат-таворикс", Шарафиддин Алии Яздӣ 

"Зафарнома", Абдураззоқи Самарқандӣ "Матла ас-садаин", Мирҳанд 

"Равзат ас-сафо" Технологияи таълимии татбиқшаванда: Таҳсилоти 

мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми 

ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, 



«Агар ман ...», «Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, 

"Insert",  "калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

 

 .       Манбаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиёи Миёна дар асрҳои XVI-XIX 

Сарчашмаҳои хаттӣ бо забони форсӣ-тоҷикӣ оид ба таърихи Осиѐи Миѐна 

дар асрҳои XVI-XIX: Мулло Шодӣ "Фатҳнома", Фазлуллоҳ ибни Рузбехон 

"Меҳмонномаи Бухоро", Хондамир "Ҳабиб ас-сияр", Зайниддин Восифӣ 

"Бадоеъ ул-вақоеъ" '", Мирзо Муҳаммад Ҳайдар" Таърихи Рашидӣ ", Ҳофизи 

Таниш Бухорӣ" Абдулланома ", Маҳмуд ибни Валӣ" Баҳр ул-асрор ", Хоҷа 

Самандар Термизӣ" Барномаи ал-мулук ", Муҳаммад Юсуф Муншӣ" Таърихи 

Муқимхонӣ ", Мир Муҳаммад Амин Бухорӣ «Убайдуллона», Абдурраҳмони 

Давлат «Таърихи Абулфайзхон», Мир Муҳаммад Салим «Силсилат ас-

салотин», Муҳаммад Вафо Карминагий «Тухфаи ханий», Мир Олим Бухорӣ 

«Фатҳномайи султонӣ», Аҳмади Дониш «Наводир ал-вақое '», Абдуазим 

Сомӣ «Таърихи салатини манғи ития», Мирзо Салимбек «Таърихи Салимӣ», 

Муҳаммад Солеҳ «Таърихи ҷадидаи Тошканд», Ниѐз Муҳаммад Ҳоқандӣ 

«Таърихи Шоҳрухий». Сарчашмаҳои хаттӣ бо забони қадимаи узбакӣ оид ба 

таърихи Осиѐи Миѐна дар асрҳои XVI-XIX: беном "Таворихи гузида" 

("Нусратнома"), Муҳаммад Солеҳ "Шайбониѐннома", Заҳириддини Бобур 

"Бобурнома", Абулғозӣ Баҳодурхон "Шаҷараи тарокима", "Шаҷарайи Турк 

ва Муғул", Мунис ва Огаҳи "Фирдавс ул-Иқбол", Мирзо Олим Тошкенди 

"Ансоби ас-салотин". Технологияи таълимии татбиқшаванда: Таҳсилоти 

мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми 

ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, 

«Агар ман ...», «Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, 

"Insert",  "калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

 

Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиѐи Миѐна ба забонҳои русӣ ва 

аврупоӣ 
           Маълумоти хаттӣ дар бораи Осиѐи Марказӣ бо забонҳои аврупоӣ, ки 

пеш аз асри XVII навишта шуда буданд: Рӯзномаҳои Марко Поло, Руи 

Гонсалес де Клавихо ва Антонио Ҷенкинсон. Тавсифи Осиѐи Миѐна дар 

маъхазҳои русӣ ва аврупоӣ дар асрҳои XVII-XVIII: И.Д.Хохлов; "Книга 

Болшому Чертегу"; Б.А.Пазухин ва С.И. Маълумоти Пазухин; Маълумот дар 

бораи Флорио Беневини; В.Н.Татиг‘ев «Лексикаи ҷуғрофӣ ва сиѐсӣ»; 

Маълумот аз Д.Гладшев ва Муравин; Сафарномаи Ф.Ефремов, ѐддоштҳо дар 

бораи сафари Т.Бурнашев ба Осиѐи Марказӣ; Сафарномаи F. Назаров; 

Маълумоти Н.Муравев; Э.К. Мейендорф сафарнома; Материалҳои 



Г.Спасский "Asian Herald" ва дигарон. Таҷовузи Осиѐи Миѐна аз ҷониби 

Русия дар нимаи дуюми асри 19. Таъсиси генерал-губернатори Туркистон. 

Материалҳои канцелярияи генерал-губернатори Туркистон манбаи таърихи 

Осиѐи Миѐна мебошанд. Асарҳои олимони рус, ки Туркистонро ҳамчун 

манбаи таърихӣ омӯхтаанд. Материалҳои маҳфили дӯстдорони 

бостоншиносии Туркистон манбаи муҳими таърихӣ мебошанд. Маълумоти 

оморӣ дар бораи Туркистон дар нимаи дуюми асри 19 ва ибтидои асри 20, 

маводҳои бойгонӣ ва нашрияҳои даврӣ (Turkestanskie Vedomosti, 

Turkestanskiy Vestnik ва ғайра) ҳамчун сарчашмаҳои таърихӣ. Технологияи 

таълимии татбиқшаванда: Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, 

Меню, Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», 

«Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», «Проблема», 3x4, 

«Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  "калимаҳои калити", 

"Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25 

                Маъхазҳо оид ба таърихи Узбекистон дар асри ХХ 
Маводҳое, ки инқилоби феврал дар Русия ва равандҳои сиѐсии Туркистонро 

инъикос мекунанд. Маъхазҳо дар бораи ташкили ҳукумати шӯравӣ дар 

Туркистон пас аз рӯйдодҳои октябр ва таърихи давлати нав. Указхои 

Хукумати Советй. Карорхои съездхои советй, хуччатхои ташкилотхои 

партиявй хамчун манбаъ. Ҳуҷҷатҳо оид ба таърихи ҳаракати автономия ва 

истиқлолият дар Туркистон ҳамчун манбаи таърихӣ. Ҳуҷҷатҳо оид ба 

таърихи аломатгузории миллӣ дар Осиѐи Марказӣ. Манбаъҳое, ки таърихи 

Узбекистонро дар солҳои 1925-1941 дар бар мегиранд; ҳуҷҷатҳое, ки таърихи 

репрессияро инъикос мекунанд. Маводҳо оид ба таърихи ҷанги солҳои 1941-

1945. Ҳуҷҷатҳо дар бораи таърихи Узбекистон дар солҳои 1945-1991. 

Маҷмӯаҳои оморӣ. Ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ. Технологияи таълимии 

татбиқшаванда: Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, 

Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», 

«Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», «Проблема», 3x4, 

«Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  "калимаҳои калити", 

"Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25 
Маъхазҳо оид ба таърихи Узбекистон дар солҳои рушди мустақил 

Ҷамъоварӣ ва ҳифзи сарчашмаҳои таърихӣ 

Маводҳо оид ба ташкили давлати мустақили Узбекистон. Асарҳои 

Президенти Ӯзбекистон Ислом Каримов манбаи асосии таърихи 

Узбекистони мустақил мебошанд. Ҳуҷҷатҳо дар бораи таъсиси низоми 

демократии давлатӣ дар Ӯзбекистон ҳамчун манбаи таърихӣ. Фармонҳои 

Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон, нашрияҳои Дастгоҳи Президенти 



Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ҳуҷҷатҳои Олий Маҷлиси Ӯзбекистон манбаъҳои 

муҳими таърихӣ мебошанд. Ҳуҷҷатҳои гуногуни даврони истиқлолият, омор, 

нашрияҳо, маводи матбуотӣ ва дигар маълумот ҳамчун манбаъи таърихӣ. 

Технологияи таълимии татбиқшаванда: Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, 

Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», 

«Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», 

«Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  

"калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25 

 

Пайдоиш ва рушди илми таърих (давраи қадим - охири асри 

XVIII). 

Объект ва мавзӯи таърихнигорӣ. Таърихнигорӣ ҳамчун як бахши 

махсуси таърих ва мавзӯи омӯзиш. Истилоҳи "таърихнигорӣ". Марҳилаҳои 

рушди таърихнигорӣ. Намудҳои таҳқиқот дар соҳаи таърихнигорӣ. 

Мавзуъ ва вазифаҳои таърихнигорӣ. Мафҳуми "консепсияи таърих". 

Объект, мавзӯъ, усул ва вазифаҳои таҳқиқот. Тағирот дар пойгоҳи додаҳои 

таърих. Рушди усулҳои таҳлили захираҳо. 

Ба расмият даровардани таърих ҳамчун як муассисаи давлатӣ. 

Инфраструктураи илми таърих; система дар институтҳои тадқиқотӣ, тайѐр 

кардани мутахассисон, ташкилотҳои ғайрирасмии илмии ҷамъиятӣ, шаклҳои 

таблиғи донишҳои таърихӣ, матбуоти даврӣ. 

 Омилҳои муайянкунандаи рушд ва тағирѐбии донишҳои таърихӣ. 

Донишҳои таърихӣ дар заминаи фарҳанг. Мутобиқат дар таърих. Ҷараѐнҳо ва 

мактабҳои таърих. 

Ҷузъҳои иҷтимоӣ ва сиѐсӣ дар таърихи таърих. Тадқиқоти муаррихон 

ҳамчун инъикоси ҳаѐти ҷамъиятӣ ва сиѐсӣ. 

Пайдоиши илми таърих ва малакаҳои барвақти омӯзиши гузашта. 

Шаклҳои қадимии омӯзиши гузашта, ба монанди ривоятҳо, шеърҳо, 

маросимҳои динӣ ва намунаҳои фолклор. Пайдоиши навиштаҷот ва нақши он 

дар рушди таърих. Дастхатҳо бо забонҳои арабӣ, форсӣ, юнонӣ ва туркӣ ва 

нақши онҳо дар рушди таърих. 

  Авесто. Беҳистун, катибаҳо дар Персеполис - ҳамчун ѐдгории 

эпиграфияи қадим. 

Асарҳои қадимӣ оид ба Осиѐи Марказӣ - Геродот, Ксенофонт, Арасту. 

Асарҳои Квинт Куртси Руфус, Диодори Ситсилия ва Страбон дар бораи 

сафари Македонский ба Осиѐи Марказӣ. 

Таърихнигории мубориза барои истиқлолият дар Македония алайҳи А. 

Спитамен. 

Пайдоиши давлатдорӣ дар Осиѐи Миѐна ва нақши онҳо дар рушди 

таърих. 

Таърих дар Осиѐи Миѐна дар асрҳои аввали миѐна 



  Дастхатҳои шарқӣ ва ҷойгоҳи онҳо дар таърихи тамаддун. Пайванди 

ҷудонашавандаи таърихнигории араб бо санъати мардумӣ, илоҳиѐт ва 

суннатҳои Қуръон. Таҳлили таърихии "Таърихи ар-русул-ва-л-мулук" -и 

Табарӣ, "Таърихи Бухоро" -и Наршоҳӣ, "Осору-л-боқия" -и Берунӣ. 

Таърихнигории таърихи Осиѐи Миѐна дар асрҳои X-XXII-XIV  аsrlаrdа 

Инкишофи илми таърих дар Осиѐи Миѐна 
  Пайдоиши Хоразм ҳамчун маркази сиѐсии Осиѐи Миѐна ва инъикоси 

ин раванд дар "Дастур оид ба хатми мактубҳои муҳим" -и Муҳаммад 

Бағдодӣ. 

  Ҷомеъ-ут-таворикс ва мукотибаи Рашидиддин ва таърихнигории 

асримиѐнагии форсӣ. Асарҳои Рашидиддин ҳаѐти иҷтимоию иқтисодӣ ва 

сиѐсии халқҳои Осиѐи Марказиро инъикос мекунанд. : Таҳсилоти мушкил. 

Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», 

«Кластер», «Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», 

«Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  

"калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25 

 

               Амир Темур ва таърихнигории давраи Темуриѐн 

Тағироти маъмурӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар аҳди Амир Темур. "Темур 

тузукларӣ" -и Низомиддин Шомӣ, "Зафарнома" -и Ҳофизи Абро, "Зубдат-ут-

таворикс" -и Шарифиддин Алии Яздӣ, "Зафарнома" -и Абдураззоқи 

Самарқандӣ, "Матла-ус-садаин маҷма ул баҳрайн", "Равзат-ус- сафо ‖-и 

Мирханд Аҳамияти асарҳои Хондамир« Ҳабиб-ус-сияр »ҳамчун сарчашмаи 

муҳим дар таърихи давраи Темуриѐн. 

Омӯзиши таърихи Амир Темур ва Темуриѐн. Омӯзиши таърихи Амир 

Темур ва Темуриѐн дар солҳои истиқлолият. 

Таърихнигории Осиѐи Миѐна дар нимаи аввали асрҳои XVI-XIX 
Тадқиқоти таърихӣ ва ҷуғрофӣ дар Осиѐи Марказӣ дар нимаи аввали 

асрҳои XVI-XIX. Муайян кардани таъсири шароити табиӣ, иқлимӣ, табиати 

инсон ва суннатҳои мардумӣ ба рушди илми таърих. Сарчашмаҳои асосӣ: 

"Шайбониѐннома", "Таворихи гузида", "Таърихи Муқимханий", "Таърихи 

Абу Файзхон", "Убайдуллона". 

Таърихи хонигарии Қӯқанд дар "Умарнома" -и Фазлӣ, "Мунтахаб ут-

таворикс" -и Муҳаммад Ҳакимхон. Инчунин асарҳои Абул Убайдуллоҳи 

Тошкандӣ, Муҳаммад Солеҳ Тошкендӣ, Аваз Муҳаммад Аттори Хокандӣ, 

Муҳаммад Юсуф Тайиб, Мирзо Раҳим Тошкандӣ, Муҳаммад Азиз 

Марғинонӣ. 

Омӯзиши Осиёи Шарқӣ ва Марказӣ дар аввали асри  

19 ва аввали асри 20 

Таъсиси кафедраи забонҳои шарқ дар факултаи забонҳои шарқи Донишгоҳи 

Санкт-Петербург (1854). Таъсиси Департаменти забонҳои Шарқ ва Осиѐи 



Мусалмонӣ. В.В.Григорев (1816-1881). Н.И.Веселовский, Казимбек ва саҳми 

онҳо дар омӯзиши бостоншиносӣ, таърих ва мардумшиносии Осиѐи Марказӣ. 

Асарҳои таърихию этнографии В.В.Радлов, А.Гребенкина, Л.Н.Соболева, 

А.Кун, Д.Л.Иванова. 

Асарҳои таърихӣ ва иқтисодии М.С.Андреев, М.Вирский, И.М.Слюский, 

Н.С.Ликошин, Ф.Поспелов, Н.А.Кирпичников, Ю.Ю.Якубовский, В.Л.Вяткин. 

В.В.Бартольд ва асарҳои ӯ оид ба таърихи қадим ва асрҳои миѐнаи Осиѐи 

Марказӣ, таърихи ислом, фалсафа ва этнографияи халқҳои турк, эпиграфия 

ва нумизматикаи мусалмонон. 

Асарҳои таърихию этнографии В.П. 

 

 

Вазъият ва рушди таърих дар Осиѐи Марказӣ дар даврони Шӯравӣ 

Тағирот дар ҳаѐти сиѐсӣ, маъмурӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар Осиѐи 

Миѐна бо барқарор шудани Ҳукумати Шӯравӣ. Мухтори Қӯқанд. Муборизаи 

халқҳои Осиѐи Марказӣ барои истиқлолият. Таърих дар 20-30 сол. 

Муаррихони маҳаллӣ Булат Солиев, Турор Рисқулов, Абдулло Авлонӣ, 

Маҳмудхоҷа Беҳбудӣ ва муносибати онҳо ба масъалаҳои мубрами таърихи 

Осиѐи Марказӣ. 

 Нақши таърихи муассисаҳои илмӣ ва донишгоҳҳои Ӯзбекистон дар 

тайѐр кардани мутахассисон. Университети халкии Туркистон. Институти 

шарқии Туркистон. Донишгоҳи давлатии Туркистон. Осорхона, Ёдгориҳои 

таърихӣ, Санъат, Кумитаи ҳифзи табиат Туркистон (Turkkomstaris). Идораи 

марказии бойгонӣ. 

Шарқшиносӣ дар Ӯзбекистон: асарҳои Ю.А.Якубовский, П.П.Иванов, 

Е.Е.Бертелс, А.А.Семенов, В.Л.Вяткин, М.Е.Массон, С.П.Толстов, 

В.В.Бартольд. 

 Асарҳои таърихии Ф.Хӯҷаев, А.Икрамов, Н.Турақулов, Г.Сапаров, 

П.Р.Галуза, С.Д.Муравейский. 

Баҳсҳои илмии 20-30 сол. Тафсири назарияи марҳилаҳои иҷтимоию 

иқтисодӣ; назарияи капитали тиҷорӣ ва нақши он дар ҳаѐти иҷтимоӣ, 

мафҳуми Покровский; пайдоиши таърихи муносибатҳои капиталистӣ, 

мушкилоти империализми Русия, табиат ва хусусиятҳои он. 

 Кушодани факултетҳо ва кафедраҳои таърих (1935-1940). Таъсиси филиали 

Ӯзбекистонии Академияи илмҳои СССР (1940). Таъсиси Академияи илмҳои 

Ӯзбекистон (1943). Т.Н. Кори Ниѐзӣ, И.М.Муминов, Я.Г.Ғуломов, 

Р.Н.Набиев, С.П.Толстов ва саҳми онҳо дар таърихи кишвар. : Таҳсилоти 

мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми 

ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, 

«Агар ман ...», «Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, 

"Insert",  "калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25 

 



Рушди илми таърих дар Ӯзбекистон (миѐнаи солҳои 1930-1950) 

Тадқиқот оид ба бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ дар Ӯзбекистон. Т.Н. 

Қорӣ Ниѐзий, Я.Г.Ғуломов, М.Э.Массон, Р.Н.Набиев, С.П.Толстов. Саҳми 

А.П.Окладников, В.А.Шишкин дар рушди илми таърих. Таъсиси Институти 

тадқиқоти дастхатҳои шарқӣ (1944) ва Институти шарқшиносӣ (1950) ва 

нақши онҳо дар омӯзиши масъалаҳои мубрами таърихи Узбекистон. 

Нашри осори Абӯ ибни Сино, Абурайҳони Берунӣ. С.А.Азимҷонова, 

Я.Г‘.Г‘уломов, Т.Қодирова, Р.Г.Муқминова, Р.Н.Набиев. Саҳми чунин 

олимон, аз қабили О.Д.Чехович, А.А.Семенов, М.Ю.Юлдошев дар рушди 

илми таърих дар Ӯзбекистон. 

Нашри якуми сеҷилдаи "Таърихи халқҳои Узбекистон" (1947-1950). 

Нашри дуввуми "Таърихи ҶШС Ӯзбекистон" (1955-1957). Конфронсҳои 

муштараки илмии Академияи илмҳои СССР дар Тошканд соли 1942 оид ба 

этногенез, соли 1954 оид ба таърихи Осиѐи Миѐна ва Қазоқистон дар давраи 

мустамлика.O‘zbеkistоndа tаriх fаnlаrining rivоjlаnishi (1960 yillаrning o‘rtаlаri-

1980 yillаrdа) 

Омӯзиши маъхазҳои дастнавис, мероси илмии Абӯ ибни Сино, Абурайҳон 

Берунӣ, Заҳириддини Бобур оид ба таърихи илм, фарҳанг, санъати халқҳои 

Осиѐи Марказӣ. 

Омӯзиши давраи Мирзо Улуғбек. Б.А.Аҳмедов, И.М.Мо’минов. Тадқиқоти 

Л.М.Эпифанова, Ш.Зуннунов. 

  Омӯзиши робитаҳои таърихӣ, сиѐсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии халқҳои Осиѐи 

Марказӣ ва кишварҳои хориҷӣ. Тадқиқотҳои Ҳ.З.Зиѐев, Н.Б.Байкова, 

И.Низомиддинов, Б.Маннонов, Г.А.Хидоятов, В.С.Батраков, П.Расулзода. 

Нашри чилдҳои "Таърихи ҶШС Ӯзбекистон", Ду ҷилд "Таърихи Самарқанд". 

Баҳсҳо оид ба масъалаҳои мубрами илми таърих дар нимаи дуюми солҳои 80-

ум. Кӯшиши тағир додани назари таърихнигорони муосир дар таълим ва 

таҷрибаи илмӣ. Омӯзиши таърих дар мактабҳои махсуси илмӣ. Қобилияти 

таҳлили илми таърих аз нуқтаи назари таърихнигорӣ. Пурзӯр кардани 

таҳқиқот дар соҳаи таърих. Афзоиши таваҷҷӯҳ ба кишваршиносии таърихӣ. 

: Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, 

“Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  

ФСМУ, «Агар ман ...», «Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 

3 B, "Insert",  "калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25 

 

                Таърих дар Ӯзбекистон дар солҳои истиқлолият 

     Ҷаҳонбинии нав дар таърих. Афзоиши таваҷҷӯҳ ба таърих, самтҳо ва 

дидгоҳҳои нав ба таърих. Оғози раванди ҳамаҷонибаи омӯзиши мероси илмии 

мутафаккирон ва муаррихони Осиѐи Марказӣ. Пайдоиши шаклу жанрҳои нав 

дар таҳқиқоти ӯ дар соҳаи таърих. 

Дурнамои нави мероси илмии таърихнигорони машҳури маҳаллӣ. Пайдоиши 

мафҳуми нави таърихи миллӣ. Омӯзиши ҳамаҷонибаи ҷадидият, давлатдорӣ, 



давраи мустамлика ва ҳаракати истиқлолият дар Осиѐи Марказӣ. Тадқиқот 

дар соҳаи истеҳсолот, таърихи тиҷорат. Омӯзиши равандҳои сиѐсӣ, 

равияҳо, идеология, масъалаҳои сиѐсӣ ва ҳуқуқӣ Таҳсилоти мушкил. Блис, 

Бинго, Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», 

«Кластер», «Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», 

«Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  

"калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25 

. 

Нақшаи кории мавзӯии тақвимӣ дар мавзӯи "Тарихшиноси ва 

манбашиносӣ" 

№ Мавзўҳои маъруза Соати 

маъруза 
1.  Гурӯҳбандӣ, омӯзиши захираҳо: муайян, барқароркунӣ, 

таҳлил 

2 

 

2.  Гурӯҳбандӣ, омӯзиши захираҳо: муайян, барқароркунӣ, 
таҳлил 

2 

3.  Манбаҳои хаттии қадим ва асрҳои миёна дар бораи таърихи 
Осиёи Миёна (пеш аз арабӣ) 

2 

4.  Манбаҳои хаттии қадим ва асрҳои миёна дар бораи таърихи 
Осиёи Миёна (пеш аз арабӣ) 

2 

5.  Хатти арабӣ (манбаҳои арабӣ, форсӣ ва туркӣ) 2 

6.  Хатти арабӣ (манбаҳои арабӣ, форсӣ ва туркӣ 2 

7.  Хазинаи дастхатҳои шарқӣ 2 

8.  Хазинаи дастхатҳои шарқӣ  

9.  Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиёи Миёна дар асрҳои 
IX- XIV 

2 

10.  Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиёи Миёна дар асрҳои 
IX- XIV 

2 

11.  Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиёи Миёна дар асрҳои 
XV-XVII 

2 

12.  Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиёи Миёна дар асрҳои 
XV-XVII 

2 

13.  Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиёи Миёна дар асрҳои 
XVIII-XIX 

2 

14.  Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиёи Миёна дар асрҳои 
XVIII-XIX 

2 

15.  Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиѐи Миѐна ба 2 



забонҳои русӣ ва аврупоӣ 

16.  Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиѐи Миѐна ба 

забонҳои русӣ ва аврупоӣ 

2 

17.  Манбаҳо оид ба таърихи Узбекистон дар асри ХХ 2 
18.  Манбаҳо оид ба таърихи Узбекистон дар асри ХХ 2 

19.  Манбаҳо оид ба таърихи Узбекистон дар солҳои рушди 

мустақил Ҷамъоварӣ ва ҳифзи сарчашмаҳои таърихӣ 

2 

20.  Манбаҳо оид ба таърихи Узбекистон дар солҳои рушди 

мустақил Ҷамъоварӣ ва ҳифзи сарчашмаҳои таърихӣ 

2 

21.  Пайдоиш ва рушди илми таърих (давраи қадим - охири асри 
XVIII). 

2 

22.  Пайдоиш ва рушди илми таърих (давраи қадим - охири асри 
XVIII). 

2 

23.  Таърих дар Осиѐи Миѐна дар асрҳои аввали миѐна  2 

24.  Таърих дар Осиѐи Миѐна дар асрҳои аввали миѐна 2 

25.  Таърихнигории давраи рушди илми таърих дар Осиѐи Миѐна 

дар асрҳои XII-XIV 

2 

26.  Таърихнигории давраи рушди илми таърих дар Осиѐи Миѐна 

дар асрҳои XII-XIV 

2 

27.  Таърихнигории Осиѐи Миѐна дар нимаи аввали асрҳои XVI-

XIX 

2 

28.  Таърихнигории Осиѐи Миѐна дар нимаи аввали асрҳои XVI-

XIX 

2 

29.  Омӯзиши Осиѐи Шарқӣ ва Марказӣ дар аввали асри 19 ва 

аввали асри 20 

2 

30.  Омӯзиши Осиѐи Шарқӣ ва Марказӣ дар аввали асри 19 ва 

аввали асри 20 

2 

31.  Вазъият ва рушди таърих дар Осиѐи Марказӣ дар даврони 

Шӯравӣ 
2 

32.  Вазъият ва рушди таърих дар Осиѐи Марказӣ дар даврони 

Шӯравӣ 
2 

33.  Рушди илми таърих дар Ӯзбекистон (миѐнаҳои солҳои 1930-

1950) 
2 

34.  Рушди илми таърих дар Ӯзбекистон (миѐнаҳои солҳои 1930-

1950) 
2 

35.  Рушди илмҳои таърих дар Ӯзбекистон (миѐнаҳои солҳои 

1960-1980) 
2 

36.  Мероси илмии В.В.Бартольд оид ба таърихи Осиѐи Миѐна. 2 

37.  Мероси илмии И.М.Муминов, Я.Г. Ғуломов. 2 

38.  Мероси илмии Б.А.Аҳмедов ва С.П.Толстов 2 

39.  Таърих дар Ӯзбекистон дар солҳои истиқлолият 2 

40.  Таърих дар Ӯзбекистон дар солҳои истиқлолият 2 



 Ҳаммаги 80 

                        Мавзӯъҳои тавсияшавандаи семинар 

Сарчашмаҳои Гурӯҳбандӣ.Аҳамияти гурӯҳбандии маъхазҳо барои 

таҳқиқоти таърихӣ. Принсипҳои асосии гурӯҳбандӣ: таснифи сарчашмаҳо аз 

рӯи мундариҷа, пайдоиш ва самтҳояшон. Манбаи таърихӣ. Намудҳои асосии 

манбаъҳо: ѐдгориҳои моддӣ, ѐдгориҳои маънавӣ. Гурӯҳбандии сарчашмаҳои 

таърихӣ аз рӯи шакл ва мундариҷа: манбаъҳои моддӣ; манбаъҳои этнографӣ; 

манбаъҳои забонӣ; сарчашмаҳои шифоҳӣ (фолклор). Манбаъҳои хаттӣ. 

Намудҳои асосии маъхазҳои хаттӣ. Манбаъҳои адабӣ (солномаҳо, хроникаҳо 

ва ғ.). Ёдгориҳои эпикӣ. Ҳуҷҷатҳои марбут ба санадҳо (барчаспҳо, санадҳо, 

мактубҳо, ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ ва ғ.). Манбаъҳои бойгонӣ. Ҳуҷҷатҳои меъѐрӣ ва 

иҷроия; маводи оморӣ-манбаи таърихӣ. Ҳуҷҷатҳои ташкилотҳои ҷамъиятӣ 

ҳамчун манбаи таърихӣ. Ҳуҷҷатҳои дипломатӣ; ѐддоштҳо; матбуоти даврӣ. 

                  

                  Ҷустуҷӯи манбаъ: муайян, барқарорсозӣ, таҳлил. 
Тадқиқот дар соҳаи манбаъшиносӣ. Муайян кардани сарчашмаҳо ва 

аҳамияти илмии он. Ҷобаҷогузории захираҳо аз рӯи мавзӯъ ва шартҳои 

асосии он. Усулҳои таҳлили захираҳо. Сарчашмаҳоро аз рӯи хусусиятҳои 

беруна ва ботинӣ таҳлил кунед. Тавсифи умумии маъхазҳо ва омӯзиши як 

манбаи муайян. Шинохти матн. Манбаи аслӣ. Давра ва маконе, ки манбаъ 

навишта шудааст, инъикоси таърих. Таърихи офаридани сарчашма шарт ва 

меъѐри аслии таърихии он мебошад (дар ҳуҷҷатҳо таърихият тақрибан 

воқеист). Нусхаҳо аз манбаи аслӣ. Масъалаҳои муайян кардани наздикии 

нусхаҳоро ба манбаи аслӣ. Дар бораи сарчашмаи таърихӣ хулосаҳои умумӣ 

бароред.O‘rtа Оsiyo tаriхigа оid qаdimgi vа ilk o‘rtа аsr yozmа mаnbаlаri (аrаb 

yozuvigаchа). 

Сарчашмаҳои қадимаи эпиграфӣ (навиштаҷоти Беҳистун, 

Персепол, Наҳши Рустам, Доро I, Аиритом). 

Ёдгории хаттии қадимаи Авесто; Тавсифи Осиѐи Марказӣ дар Авесто. 

Маълумот дар бораи Осиѐи Марказӣ дар маъхазҳои қадимаи Ҳиндустон. 

Асарҳои муаллифони қадимии юнонӣ ва қадимии Рим сарчашмаҳои муҳими 

таърихи Осиѐи Миѐнаи қадим мебошанд: асарҳои Ҳеродот, Диодор, Арасту, 

Помпей Трог, Арриан, Квинт Куртсий Руфус, Гей Плиний, Плутарх, 

Полибий, Страбон, Клавдий Птолемей. Солномаҳои хитоӣ ҳамчун 

сарчашмаи қадимӣ дар таърихи Осиѐи Миѐна. Хоу-Хан-шу ("Таърихи 

сулолаи баъдии Хан"), Бэй-шу ("Таърихи сулолаҳои Шимолӣ"), Суй-шу 

("Таърихи сулолаи Суй") ва ғайра. Сарчашмаҳои қадимаи туркӣ ҳамчун 

сарчашма дар бораи таърихи Осиѐи Миѐна дар асрҳои аввали асрҳои миѐна. 

навиштаҷоти руникӣ: навиштаҷотҳое, ки дар канори Лена-Байкал, Енисей, 

Муғулистон, Олтой, Туркистони Шарқӣ ва Осиѐи Миѐна ѐфт шудаанд 

(навиштаҷоти Тониюхук, навиштаҷоти Култегин, навиштаҷоти Билга Хогон, 

навиштаҷоти Онгин ва ғ.). Ҳуҷҷатҳои суғдӣ сарчашмаи муҳими таърихи 

Осиѐи Миѐнаи асримиѐнагӣ мебошанд. Ҳуҷҷатҳои дар Қалъаи Муҳ ѐфтшуда, 



ҳуҷҷатҳои суғдие, ки дар Афросиѐб ѐфт шудаанд, ҳуҷҷатҳои суғдие, ки дар 

Туркистони Шарқӣ пайдо шудаанд ва ғ. 

Бо хатти арабӣ (маъхазҳо бо забонҳои арабӣ, форсӣ ва туркӣ). 

Аз таърихи сарчашмаҳои аввалин дар хатти арабӣ. Манбаъҳои хаттӣ бо 

забони арабӣ: Қуръон ва тафсирҳои он; Ҳадисҳо; Асарҳо дар бораи ҳаѐти 

пайғамбар Муҳаммад ва халифаҳо. Манбаъҳои марбут ба Фиҳҳ. 

Сарчашмаҳои илмҳои гуногун, ки бо арабӣ навишта шудаанд (филология, 

луғатҳо, фалсафа, тиб, ҷуғрофия ва ғ.). Асрҳои таърихӣ ба арабӣ (ал-

Мадоинӣ, Табарӣ, ал-Балазурӣ, ал-Яъқубӣ, Берунӣ ва ғ.). Корҳо оид ба 

таснифи илмҳо (Ибни ан-Надим, Абӯабдуллоҳи Хоразмӣ ва ғ.). Паҳншавии 

маъхазҳои арабӣ дар асрҳои IX ва XIII. Аввалин маъхазҳо бо хати арабӣ ба 

форсӣ навишта шуда. Марҳилаҳои гузариш ба хати арабӣ. Намудҳои ҳарфҳо 

дар матнҳои форсӣ. Хаттотӣ касб аст. Афзоиши мероси хаттии форсӣ. 

Қадимтарин дастхатҳои форсӣ (маъхазҳои исломӣ; асарҳо дар соҳаҳои 

гуногун). Дар бораи мероси хаттии форсӣ, ки то ба мо расидааст (Тарҷимаи 

«Таърихи Табарӣ», Ҳудуд-ул-Алам, Ҷаҳоннома, «Зайн-ул-Ахбар» Гардизӣ; 

Фирдавсӣ «Шоҳнома» ва ғ.). Мероси хаттии туркӣ бо хати арабӣ. Миқѐси 

мероси хаттии туркӣ. Сохти расмии мероси хаттӣ ба забонҳои туркӣ; асарҳои 

шоирона, асарҳои исломӣ, асарҳои тарҷумашуда (аз арабӣ ва форсӣ), шарқӣ. 

Нишондиҳандаҳои миқдории дастхатҳои туркӣ бо хатти арабӣ (саҳм ба 

хазинаи дастхатҳои ҷаҳонӣ). Сохтори мундариҷаи дастхатҳои туркӣ: таърих, 

хронология, мукотиба, зиндагинома, дарахти оилавӣ, ҷуғрофия, 

библиография, астрономия, энсиклопедия, тиб, фалсафа, ахлоқ, математика 

ва ғайра. Ҷудо кардани дастхатҳои арабӣ бо хати арабӣ аз рӯи аломатҳои 

берунии онҳо. Омӯзиши дастхатҳои туркӣ: Қутадқу билик, Таърихи мулуки 

аҷам, Тафсири Қуръон, саҳми Рабгузӣ, Шайбониѐннома, Таворихи гузида ва 

ғ.              

Хазинаи дастхатҳои шарқӣ. 

Аз таърихи дастхатҳо ва фарогирии минтақавии онҳо. Мероси хаттӣ бо 

забони арабӣ ва паҳнкунии он. сабабҳои паҳн кардани дастхатҳо дар 

саросари ҷаҳон. Тақсимоти дастхатҳои шарқӣ дар Аврупо. Нишондиҳандаи 

миқдории дастхатҳои шарқӣ дар кишварҳои гуногун. Дастнависҳо: Миср, 

Эрон, Бритониѐи Кабир, Олмон, Туркия, Русия, Узбакистон. Тавсифи 

дастхатҳои шарқӣ ва таърихи каталогҳо. Институти шарқшиносии 

Академияи илмҳои Ӯзбекистон Хазинаи дастхатҳои шарқӣ. 

Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиѐи Миѐна дар асрҳои IX-XV. 
Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиѐи Миѐна дар асрҳои IX-XV. 

Сарчашмаҳои хаттӣ бо забони арабӣ, ки таърихи Осиѐи Марказиро дар 

асрҳои IX-XV инъикос мекунанд: ал-Мадоинӣ "Ахбор ал-хулафо", ал-Яъқубӣ 

"Китоб ал-булдон", Балазурӣ "Китоб футӯҳ ал-булдон", Таърихи Табарӣ ар-

русул ва-л-мулук », Ибни Фазлан« Рисала », ал-Масъудӣ« Муруҷ аз-захаб », 

Утбӣ« Таърихи Яминий », Абуабдуллоҳ ал-Хоразмӣ« Мафатиҳ ал-улум », 

Абу Райҳон Берунӣ» Осор ал-Бақия ", Маҳмуди Кашғорӣ" Девону луғат ат-

турк ", Саъмонӣ" Китоб ал-ансаб ", Ибни ал-Асир" Ал-Комил фи-т-таърих ", 

Ёғут Қамавӣ 'ҷам-ул-булдон », Муҳаммад Насавӣ« Сирот ас-султон 



Ҷалолиддин », Ҷамол против« Мулҳақот ас-сурог ». Сарчашмаҳои хаттии 

форсӣ оид ба таърихи Осиѐи Миѐнаи IX-XV: Наршахӣ "Таърихи Бухоро", 

"Ҳудуд ул-алам", Низомулмулк "Сиѐсат", Низомии Арӯзии Самарқандӣ "Чор 

мақола", Гардизи "Зайн ул-ахбор", Абулфазл Байхақӣ "Таърихи Масъудӣ", 

Авфӣ "Ҷавоми 'ал-ҳикоѐт", Ҷувайнӣ "Таърихи ҷаҳонгушой", Рашидаддин 

"Ҷомеъ ат-таворикс", Ҳамдаллоҳ / азвини "Таърихи гузида". Маъхазҳои 

хаттии таърихии форсӣ дар бораи таърихи салтанати Темуриѐн: Низомиддии 

Шомӣ "Зафарнома", Муиниддин Натанзи "Мунтахаб ат-таворикс", 

Шарафиддин Алии Яздӣ "Зафарнома", Абдураззоқи Самарқандӣ "Матла ас-

садаин", Мирҳанд "Равзат ас-сафо" . 

Сарчашмаҳои хаттӣ бо забони форсӣ-тоҷикӣ оид ба таърихи Осиѐи 

Миѐна дар асрҳои XVI-XIX: 
Мулло Шодӣ "Фатҳнома", Фазлуллоҳ ибни Рузбехон "Меҳмонномаи 

Бухоро", Хондамир "Ҳабиб ас-сияр", Зайниддин Восифӣ "Бадоеъ ул-вақоеъ" 

'", Мирзо Муҳаммад Ҳайдар" Таърихи Рашидӣ ", Ҳофизи Таниш Бухорӣ" 

Абдулланома ", Маҳмуд ибни Валӣ" Баҳр ул-асрор ", Хоҷа Самандар 

Термизӣ" Барномаи ал-мулук ", Муҳаммад Юсуф Муншӣ" Таърихи 

Муқимхонӣ ", Мир Муҳаммад Амин Бухорӣ "Убайдуллона", Абдурраҳмони 

Давлат "Таърихи Абулфайзхон", Мир Муҳаммад Салим "Силсилат ас-

салотин", Муҳаммад Вафо Карминагий "Тухфаи хани", Мир Олим Бухорӣ 

"Фатҳномайи султонӣ", Аҳмади Дониш "Наводир ал-вақое '", Абдуазим Сомӣ 

«Таърихи салатини манғи ития», Мирзо Салимбек «Таърихи Салимӣ», 

Муҳаммад Солеҳ «Таърихи ҷадидаи Тошканд», Ниѐз Муҳаммад Хокандӣ 

«Таърихи Шоҳрухий». Сарчашмаҳои хаттӣ бо забони қадимаи узбакӣ оид ба 

таърихи Осиѐи Миѐна дар асрҳои XVI-XIX: беном "Таворихи гузида" 

("Нусратнома"), Муҳаммад Солеҳ "Шайбониѐннома", Заҳириддини Бобур 

"Бобурнома", Абулғозӣ Баҳодурхон "Шаҷараи тарокима", "Шажарайи турк 

ва могул", Мунис ва Огахи "Фирдавс ул-икбол", Мирзо Олим Тошкенди 

"Ансоб ас-салотин". 

Маъхазҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиѐи Миѐна ба забонҳои русӣ ва 

аврупоӣ. 

Маълумоти хаттӣ дар бораи Осиѐи Марказӣ бо забонҳои аврупоӣ, ки 

пеш аз асри XVII навишта шуда буданд: Рӯзномаҳои Марко Поло, Руи 

Гонсалес де Клавихо ва Антонио Ҷенкинсон. Тавсифи Осиѐи Миѐна дар 

маъхазҳои русӣ ва аврупоӣ дар асрҳои XVII-XVIII: И.Д.Хохлов; "Книга 

Болшому Чертегу"; Б.А.Пазухин ва С.И. Маълумоти Пазухин; Маълумот дар 

бораи Флорио Беневини; В.Н.Татиг‘ев «Лексикаи ҷуғрофӣ ва сиѐсӣ»; 

Маълумот аз Д.Гладшев ва Муравин; Сафарномаи Ф.Ефремов, ѐддоштҳо дар 

бораи сафари Т.Бурнашев ба Осиѐи Марказӣ; Сафарномаи F. Назаров; 

Маълумоти Н.Муравев; Э.К. Мейендорф сафарнома; Материалҳои 

Г.Спасский "Asian Herald" ва дигарон. Таҷовузи Осиѐи Миѐна аз ҷониби 

Русия дар нимаи дуюми асри 19. Таъсиси генерал-губернатори Туркистон. 

Материалҳои канцелярияи генерал-губернатори Туркистон манбаи таърихи 

Осиѐи Миѐна мебошанд. Асарҳои олимони рус, ки Туркистонро ҳамчун 

манбаи таърихӣ омӯхтаанд. Материалҳои маҳфили дӯстдорони 



бостоншиносии Туркистон манбаи муҳими таърихӣ мебошанд. Маълумоти 

оморӣ дар бораи Туркистон дар нимаи дуюми асри 19 ва ибтидои асри 20, 

маводҳои бойгонӣ ва нашрияҳои даврӣ (Turkestanskie Vedomosti, 

Turkestanskiy Vestnik ва ғайра) ҳамчун сарчашмаҳои таърихӣ. 

 

Манбаҳо оид ба таърихи Узбекистон дар асри ХХ. 
Маводҳое, ки инқилоби феврал дар Русия ва равандҳои сиѐсии 

Туркистонро инъикос мекунанд. Маъхазҳо дар бораи ташкили ҳукумати 

шӯравӣ дар Туркистон пас аз рӯйдодҳои октябр ва таърихи давлати нав. 

Указхои Хукумати Советй. Карорхои съездхои советй, хуччатхои 

ташкилотхои партиявй хамчун манбаъ. Ҳуҷҷатҳо оид ба таърихи ҳаракати 

автономия ва истиқлолият дар Туркистон ҳамчун манбаи таърихӣ. Ҳуҷҷатҳо 

оид ба таърихи аломатгузории миллӣ дар Осиѐи Марказӣ. Манбаъҳое, ки 

таърихи Узбекистонро дар солҳои 1925-1941 дар бар мегиранд; ҳуҷҷатҳое, ки 

таърихи репрессияро инъикос мекунанд. Маводҳо оид ба таърихи ҷанги 

солҳои 1941-1945. Ҳуҷҷатҳо дар бораи таърихи Узбекистон дар солҳои 1945-

1991. Маҷмӯаҳои оморӣ. Ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ. 

Маъхазҳо оид ба таърихи Узбекистон дар солҳои рушди мустақил 

Ҷамъоварӣ ва ҳифзи сарчашмаҳои таърихӣ. 

Маводҳо оид ба ташкили давлати мустақили Узбекистон. Асарҳои 

Президенти Ӯзбекистон Ислом Каримов манбаи асосии таърихи Узбекистони 

мустақил мебошанд. Ҳуҷҷатҳо дар бораи таъсиси низоми демократии 

давлатӣ дар Ӯзбекистон ҳамчун манбаи таърихӣ. Фармонҳои Президенти 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон, нашрияҳои Дастгоҳи Президенти Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон, ҳуҷҷатҳои Олий Маҷлиси Ӯзбекистон манбаъҳои муҳими 

таърихӣ мебошанд. Ҳуҷҷатҳои гуногуни даврони истиқлолият, омор, 

нашрияҳо, маводи матбуотӣ ва дигар маълумот ҳамчун манбаъи таърихӣ. 

 

           Дониши таърихии Осиѐи Миѐнаи қадим. 

Омилҳои муайянкунандаи рушд ва тағирѐбии донишҳои таърихӣ. 

Донишҳои таърихӣ дар заминаи фарҳанг. Мутобиқат дар таърих. Ҷараѐнҳо ва 

мактабҳои таърих. 

Ҷузъҳои иҷтимоӣ ва сиѐсӣ дар таърихи таърих. Тадқиқоти муаррихон 

ҳамчун инъикоси ҳаѐти ҷамъиятӣ ва сиѐсӣ. 

Пайдоиши илми таърих ва малакаҳои барвақти омӯзиши гузашта. 

Шаклҳои қадимии омӯзиши гузашта, ба монанди ривоятҳо, шеърҳо, 

маросимҳои динӣ ва намунаҳои фолклор. Пайдоиши навиштаҷот ва нақши он 

дар рушди таърих. Дастхатҳо бо забонҳои арабӣ, форсӣ, юнонӣ ва туркӣ ва 

нақши онҳо дар рушди таърих. 

  Авесто. Беҳистун, катибаҳо дар Персеполис - ҳамчун ѐдгории 

эпиграфияи қадим. 

Асарҳои қадимӣ оид ба Осиѐи Марказӣ - Геродот, Ксенофонт, Арасту. 

Асарҳои Квинт Куртси Руфус, Диодори Ситсилия ва Страбон дар бораи 

сафари Македонский ба Осиѐи Марказӣ. 



Таърихнигории мубориза барои истиқлолият дар Македония алайҳи А. 

Спитамен. 

Пайдоиши давлатдорӣ дар Осиѐи Миѐна ва нақши онҳо дар рушди 

таърих. 

 

                     Таърихнигории асрҳои миѐна дар Осиѐи Миѐна. 
Дастхатҳои шарқӣ ва ҷойгоҳи онҳо дар таърихи тамаддун. Пайванди 

ҷудонашавандаи таърихнигории араб бо санъати мардумӣ, илоҳиѐт ва 

суннатҳои Қуръон. Таҳлили таърихии "Таърихи ар-русул-ва-л-мулук" -и 

Табарӣ, "Таърихи Бухоро" -и Наршоҳӣ, "Осору-л-боқия" -и Берунӣ. 

Таърихнигории таърихи Осиѐи Миѐна дар асрҳои X-XI. 

Пайдоиши Хоразм ҳамчун маркази сиѐсии Осиѐи Миѐна ва ин раванд 

дар «Дастур оид ба хатми мактубҳои муҳим» -и Муҳаммад Бағдодӣ инъикос 

ѐфтааст. 

 Ҷомеъ-ут-таворикс ва мукотибаи Рашидиддин ва таърихнигории 

асримиѐнагии форсӣ. Асарҳои Рашидиддин ҳаѐти иҷтимоию иқтисодӣ ва 

сиѐсии халқҳои Осиѐи Марказиро инъикос мекунанд. 

Дар таҳияи ѐддоштҳои Ибни Батута Зайд ал-Ахбар ва Ҳомидуллоҳи 

Қазвинӣ "Таърихи Гузида" аҳамияти калон доранд. 

Тағироти маъмурӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар аҳди Амир Темур. 

"Оинномаҳои Темур" -и Низомиддин Шомӣ, "Зафарнома" -и Ҳофизи Абро, 

"Зубдат-ут-таворикс" -и Шарифиддин Алии Яздӣ, "Зафарнома" -и 

Абдураззоқи Самарқандӣ, "Матла-ус-садаин маҷма ул баҳрайн", "Равзат-ус- 

сафо ‖-и Мирханд Аҳамияти асарҳои Хондамир« Ҳабиб-ус-сияр »ҳамчун 

сарчашмаи муҳим дар таърихи давраи Темуриѐн. 

Омӯзиши таърихи Амир Темур ва Темуриѐн. Омӯзиши таърихи Амир 

Темур ва Темуриѐн дар солҳои истиқлолият. 

Тадқиқоти таърихӣ ва ҷуғрофӣ дар Осиѐи Марказӣ дар нимаи аввали 

асрҳои XVI-XIX. Муайян кардани таъсири шароити табиӣ, иқлимӣ, табиати 

инсон ва суннатҳои мардумӣ ба рушди илми таърих. Сарчашмаҳои асосӣ: 

"Шайбониѐннома", "Таворихи гузида", "Таърихи Муқимханий", "Таърихи 

Абу Файзхон", "Убайдуллона". 

Таърихи хонигарии Қӯқанд дар "Умарнома" -и Фазлӣ, "Мунтахаб ут-

таворикс" -и Муҳаммад Ҳакимхон. Инчунин асарҳои Абул Убайдуллоҳи 

Тошкандӣ, Муҳаммад Солеҳ Тошкенди, Аваз Муҳаммад Аттори Хокандӣ, 

Муҳаммад Юсуф Тоиб, Мирзо Раҳим Тошкенди, Муҳаммад Азиз 

Марғинонӣ. 

Рушди донишҳои таърихӣ дар Осиѐи Марказӣ дар давраи нав. 

 

Тадқиқоти таърихӣ ва ҷуғрофӣ дар Осиѐи Марказӣ дар нимаи аввали 

асрҳои XVI-XIX. Муайян кардани таъсири шароити табиӣ, иқлимӣ, табиати 

инсон ва суннатҳои мардумӣ ба рушди илми таърих. Сарчашмаҳои асосӣ: 

"Шайбониѐннома", "Таворихи гузида", "Таърихи Муқимханий", "Таърихи 

Абу Файзхон", "Убайдуллона". 



Таърихи хонигарии Қӯқанд дар "Умарнома" -и Фазлӣ, "Мунтахаб ут-

таворикс" -и Муҳаммад Ҳакимхон. Инчунин асарҳои Абул Убайдуллоҳи 

Тошкандӣ, Муҳаммад Солеҳ Тошкендӣ, Аваз Муҳаммад Аттори Хокандӣ, 

Муҳаммад Юсуф Тайиб, Мирзо Раҳим Тошкандӣ, Муҳаммад Азиз 

Марғинонӣ. 

Таъсиси кафедраи забонҳои шарқ дар факултаи забонҳои шарқи 

Донишгоҳи Санкт-Петербург (1854). Таъсиси Департаменти забонҳои Шарқ 

ва Осиѐи Мусалмонӣ. В.В.Григорев (1816-1881). Н.И.Веселовский, Казимбек 

ва саҳми онҳо дар омӯзиши бостоншиносӣ, таърих ва мардумшиносии Осиѐи 

Марказӣ. 

Асарҳои таърихию этнографии В.В.Радлов, А.Гребенкина, 

Л.Н.Соболева, А.Кун, Д.Л.Иванова. 

Асарҳои таърихӣ ва иқтисодии М.С.Андреев, М.Вирский, И.М.Слюский, 

Н.С.Ликошин, Ф.Поспелов, Н.А.Кирпичников, Ю.Ю.Якубовский, 

В.Л.Вяткин. 

Мероси илмии В.В.Бартольд оид ба таърихи Осиѐи Миѐна. 
В.В.Бартольд ва асарҳои ӯ оид ба таърихи қадим ва асрҳои миѐнаи 

Осиѐи Марказӣ, таърихи ислом, фалсафа ва этнографияи халқҳои турк, 

эпиграфия ва нумизматикаи мусалмонон. 

Мероси илмии И.М.Муминов, Я.А. Ғуломов. 
Кушодани факултетҳо ва кафедраҳои таърих (1935-1940). Таъсиси 

филиали Ӯзбекистони Академияи илмҳои СССР (1940). Таъсиси Академияи 

илмҳои Ӯзбекистон (1943). Т.Н. Кори Ниѐзий, И.М.Муминов, Я.Г.Гуломов, 

Р.Н.Набиев, С.П.Толстов ва саҳми онҳо дар таърихи кишвар. 

Мероси илмии Б.А.Ахмедов ва С.П.Толстов. 

Тадқиқот оид ба археология ва этнография дар Ӯзбекистон. Т.Н. Қорӣ 

Ниѐзӣ, Ю.Г.Ғуломов, М.Е.Массон, С.П.Толстов. Саҳми А.П.Окладников, 

В.А.Шишкин, Б.Аҳмедов дар рушди илми таърих. Таъсиси Институти 

тадқиқоти дастхатҳои шарқӣ (1944) ва Институти шарқшиносӣ (1950) ва 

нақши онҳо дар омӯзиши масъалаҳои мубрами таърихи Узбекистон. 

Баҳсҳои илмӣ дар бораи давраи мустамликавии таърихи Осиѐи Марказӣ 

(солҳои 50-60-уми асри 20) 

Тадқиқот оид ба бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ дар Ӯзбекистон. Т.Н. 

Қорӣ Ниѐзий, Я.Г.Ғуломов, М.Э.Массон, Р.Н.Набиев, С.П.Толстов. Саҳми 

А.П.Окладников, В.А.Шишкин дар рушди илми таърих. Таъсиси Институти 

тадқиқоти дастхатҳои шарқӣ (1944) ва Институти шарқшиносӣ (1950) ва 

нақши онҳо дар омӯзиши масъалаҳои мубрами таърихи Узбекистон. 

Нашри осори Абӯ ибни Сино, Абурайҳони Берунӣ. С.Азимҷонова, 

Ю.Г‘.Г‘уломов, Т.Қодирова, Р.Г.Муқминова, Р.Н.Набиев. Саҳми чунин 

олимон, аз қабили О.Д.Чехович, А.А.Семенов, М.Ю.Юлдошев дар рушди 

илми таърих дар Ӯзбекистон. 

Нашри якуми сеҷилдаи "Таърихи халқҳои Узбекистон" (1947-1950). 

Нашри дуввуми "Таърихи ҶШС Ӯзбекистон" (1955-1957). Конфронсҳои 

муштараки илмии Академияи илмҳои СССР дар Тошканд дар соли 1942 оид 



ба этногенез, соли 1954 оид ба таърихи Осиѐи Миѐна ва Қазоқистон дар 

давраи мустамлика  

 

Таърихнигории таърих дар Узбекистон (60-80-асри ХХ) 
     Омӯзиши маъхазҳои дастнавис, мероси илмии Абӯ ибни Сино, 

Абурайҳон Берунӣ, Заҳириддини Бобур оид ба таърихи илм, фарҳанг, 

санъати халқҳои Осиѐи Марказӣ. 

Омӯзиши давраи Мирзо Улуғбек. Б.А.Аҳмедов, И.М.Мо‘минов. 

Тадқиқоти Л.М.Эпифанова, Ш.Зуннунов. 

   Омӯзиши равобити таърихӣ, сиѐсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии халқҳои 

Осиѐи Марказӣ ва кишварҳои хориҷӣ. Тадқиқотҳои Ҳ.З.Зиѐев, Н.Б.Байкова, 

И.Низомиддинов, Б.Маннонов, Г.А.Хидоятов, В.С.Батраков, П.Расулзода. 

Нашри чор ҷилд "Таърихи ҶШС Узбекистон", ду ҷилд "Таърихи 

Самарқанд" 

Мубоҳисаҳои илмӣ дар байни таърихнигорон дар солҳои 80-90-уми 

асри ХХ 
Баҳсҳо оид ба масъалаҳои мубрами илми таърих дар нимаи дуюми 

солҳои 80-ум. Кӯшиши тағир додани назари таърихнигорони муосир дар 

таълим ва таҷрибаи илмӣ. Омӯзиши таърих дар мактабҳои махсуси илмӣ. 

Қобилияти таҳлили илми таърих аз нуқтаи назари таърихнигорӣ. Пурзӯр 

кардани таҳқиқот дар соҳаи таърих. Афзоиши таваҷҷӯҳ ба кишваршиносии 

таърихӣ. 

Усулҳои нав ба омӯзиши таърихи Ӯзбекистон дар давраи 

истиқлолият 
Ҷаҳонбинии нав дар таърих. Афзоиши таваҷҷӯҳ ба таърих, самтҳо ва 

дидгоҳҳои нав ба таърих. Оғози раванди ҳамаҷонибаи омӯзиши мероси 

илмии мутафаккирон ва муаррихони Осиѐи Марказӣ. Пайдоиши шаклу 

жанрҳои нав дар таҳқиқоти ӯ дар соҳаи таърих. 

Дурнамои нави мероси илмии таърихнигорони машҳури маҳаллӣ. 

Пайдоиши мафҳуми нави таърихи миллӣ. Омӯзиши ҳамаҷонибаи ҷадидият, 

давлатдорӣ, давраи мустамлика ва ҳаракати истиқлолият дар Осиѐи Марказӣ. 

Тадқиқот дар соҳаи истеҳсолот, таърихи тиҷорат. Омӯзиши равандҳои сиѐсӣ, 

равияҳо, идеология, масъалаҳои сиѐсӣ ва ҳуқуқӣ. 

 

Нақшаи кории мавзӯии тақвимӣ дар мавзӯи "Тарихшиноси ва 

манбашиносӣ" 

№ Мавзўҳои маъруза Соати 

маъруза 

1 Гурӯҳбандӣ, омӯзиши захираҳо: муайян, барқароркунӣ, 

таҳлил 

2 

 

2 Гурӯҳбандӣ, омӯзиши захираҳо: муайян, барқароркунӣ, 

таҳлил 

2 

3 Манбаҳои хаттии қадим ва асрҳои миѐна дар бораи таърихи 

Осиѐи Миѐна (пеш аз арабӣ) 

2 



4 Манбаҳои хаттии қадим ва асрҳои миѐна дар бораи таърихи 

Осиѐи Миѐна (пеш аз арабӣ) 

2 

5 Хатти арабӣ (манбаҳои арабӣ, форсӣ ва туркӣ) 2 

6 Хатти арабӣ (манбаҳои арабӣ, форсӣ ва туркӣ 2 

7 Хазинаи дастхатҳои шарқӣ 2 

8 Хазинаи дастхатҳои шарқӣ  

9 Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиѐи Миѐна дар 

асрҳои IX- XIV 

2 

10 Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиѐи Миѐна дар 

асрҳои IX- XIV 

2 

11 Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиѐи Миѐна дар 

асрҳои XV-XVII 

2 

12 Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиѐи Миѐна дар 

асрҳои XV-XVII 

2 

13 Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиѐи Миѐна дар 

асрҳои XVIII-XIX 

2 

14 Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиѐи Миѐна дар 

асрҳои XVIII-XIX 

2 

15 Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиѐи Миѐна ба 

забонҳои русӣ ва аврупоӣ 

2 

16 Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиѐи Миѐна ба 

забонҳои русӣ ва аврупоӣ 

2 

17 Манбаҳо оид ба таърихи Узбекистон дар асри ХХ 2 

18 Манбаҳо оид ба таърихи Узбекистон дар асри ХХ 2 

19 Манбаҳо оид ба таърихи Узбекистон дар солҳои рушди 

мустақил Ҷамъоварӣ ва ҳифзи сарчашмаҳои таърихӣ 

2 

20 Манбаҳо оид ба таърихи Узбекистон дар солҳои рушди 

мустақил Ҷамъоварӣ ва ҳифзи сарчашмаҳои таърихӣ 

2 

21 Пайдоиш ва рушди илми таърих (давраи қадим - охири асри 

XVIII). 

2 

22 Пайдоиш ва рушди илми таърих (давраи қадим - охири асри 

XVIII). 

2 

23 Таърих дар Осиѐи Миѐна дар асрҳои аввали миѐна  2 

24 Таърих дар Осиѐи Миѐна дар асрҳои аввали миѐна 2 

25 Таърихнигории давраи рушди илми таърих дар Осиѐи 

Миѐна дар асрҳои XII-XIV 

2 



26 Таърихнигории давраи рушди илми таърих дар Осиѐи 

Миѐна дар асрҳои XII-XIV 

2 

27 Таърихнигории Осиѐи Миѐна дар нимаи аввали асрҳои XVI-

XIX 

2 

28 Таърихнигории Осиѐи Миѐна дар нимаи аввали асрҳои XVI-

XIX 

2 

29 Омӯзиши Осиѐи Шарқӣ ва Марказӣ дар аввали асри 19 ва 

аввали асри 20 

2 

30 Омӯзиши Осиѐи Шарқӣ ва Марказӣ дар аввали асри 19 ва 

аввали асри 20 

2 

31 Вазъият ва рушди таърих дар Осиѐи Марказӣ дар даврони 

Шӯравӣ 
2 

32 Вазъият ва рушди таърих дар Осиѐи Марказӣ дар даврони 

Шӯравӣ 
2 

33 Рушди илми таърих дар Ӯзбекистон (миѐнаҳои солҳои 1930-

1950) 
2 

34 Рушди илми таърих дар Ӯзбекистон (миѐнаҳои солҳои 1930-

1950) 
2 

35 Рушди илмҳои таърих дар Ӯзбекистон (миѐнаҳои солҳои 

1960-1980) 
2 

36 Мероси илмии В.В.Бартольд оид ба таърихи Осиѐи Миѐна. 2 

37 Мероси илмии И.М.Муминов, Я.Г. Ғуломов. 2 

38 Мероси илмии Б.А.Аҳмедов ва С.П.Толстов 2 

39 Таърих дар Ӯзбекистон дар солҳои истиқлолият 2 

40 Таърих дар Ӯзбекистон дар солҳои истиқлолият 2 

 Ҳаммаги 80 

 

                        

         Шакл ва мундариҷаи таҳсилоти мустақил. 

Омӯзиши мустақили донишҷӯ аз «Таърих ва маъхазшиносӣ» ҷузъи 
ҷудонашавандаи раванди омӯзиши мавзӯъ буда, бо манбаъҳои методӣ ва 

иттилоотӣ пурра муҷаҳҳаз мебошад. 

Донишҷӯѐн дар синф лексияҳо мешунаванд ва қайдҳо мекунанд. Берун 

аз синф, донишҷӯ ба дарсҳо омода мешавад, адабиѐтро ҷамъбаст мекунад, 

вазифаи хонагиро ба анҷом мерасонад. Вай инчунин адабиѐти иловагиро 

мехонад, эссеҳо омода мекунад ва дар ин мавзӯъ тестҳо ҳал мекунад, то дар 

бораи баъзе мавзӯъҳо маълумоти бештар гирад. Натиҷаҳои таҳқиқоти 

мустақил дар асоси системаи рейтингӣ баҳогузорӣ карда мешаванд. 



Вазифаи хонагӣ, омӯзиши мустақили дониши нав аз китобҳои дарсӣ ва 

адабиѐти иловагӣ, ҷустуҷӯ ва дарѐфти роҳҳои дарѐфти иттилооти зарурӣ, 

ҷамъоварии маълумот ва таҳқиқот бо истифода аз Интернет, дар доираи 

маҳфилҳои илмӣ ѐ мустақилона омода кардани мақолаҳо ва маърӯзаҳои илмӣ 

бо истифода аз маъхазҳои илмӣ, амиқтар мешавад донише, ки хонандагон 

дар синф аз худ мекунанд, тафаккури мустақилона ва қобилияти эҷодии 

онҳоро инкишоф медиҳад. Аз ин рӯ, бидуни омӯзиши мустақилона омӯзиш 

самарабахш буда наметавонад. 

Вазифаи хонагӣ аз ҷониби муаллиме, ки семинарро мегузаронад ва 

сатҳи азхудкунии рефератҳо ва мавзӯъҳо аз ҷониби муаллиме, ки дар ҳар як 

дарс лексия мегузаронад, санҷида баҳо дода мешавад. 

 

Кори мустақилона дар мавзӯи «Таърих ва маъхазшиносӣ» тамоми 

мавзӯъҳои илмро дар бар мегирад ва ба 14 мавзӯи асосии зерин тақсим 

карда мешавад. 

Мазмун ва доираи омӯзиши мустақили донишҷӯѐн 

№ Мавзӯъҳои омӯзиши 

мустақил 

Супоришҳои 

додашуда Иҷро 

Иҷро 

мӯҳла

т 

Андоза 

дар як 

соат 

1.  Рушди манбашиносӣ ҳамчун 

илм. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

1- 

ҳафта 

6 

2.  Сарчашмаҳои таърихӣ, 

назариявӣ ва амалӣ.  

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

2- 

ҳафта  

6 

3.  Робитаи манбаъшиносӣ бо 

дигар фанҳо.  

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

3-4- 

ҳафта 

6 

4.  Намудҳои асосии маъхазҳои 

хаттӣ. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

5- 

ҳафта 

6 

5.  Солномаҳо Чин Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

6-7- 

ҳафта 

6 

6.  Qаdimgi turkiy mаnbаlаr Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

8- 

ҳафта 

6 

7.  Ҳуҷҷатҳои суғдӣ асрҳои миѐна 

мебошанд 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

9- 

ҳафта 

6 

8.  Манбаъҳои хаттӣ бо забони 

арабӣ 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

10- 

ҳафта 

6 



аѐнӣ 

9.  Аввалин маъхазҳо бо хати 

арабӣ ба форсӣ навишта шуда. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

11-12- 

ҳафта 

6 

10.  Мероси хаттии туркӣ бо хати 

арабӣ.  

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

13- 

ҳафта 

6 

11.  Сабабҳои паҳн шудани 
дастхатҳои дар саросари ҷаҳон 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

14- 

ҳафта 

6 

12.  Институти шарқшиносии 
Академияи илмҳои Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон Хазинаи 

дастхатҳои шарқӣ. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

14 

ҳафта 

6 

13.  Маъхазҳои хаттии таърихии 

форсӣ дар бораи таърихи 

салтанати Темуриѐн 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

15- 

ҳафта 

6 

14.  Маълумоти хаттӣ дар бораи 

Осиѐи Марказӣ бо забонҳои 

аврупоӣ, ки то асри 17 

навишта шудаанд 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

16-17- 

ҳафта 

6 

15.  Маводи канцелярияи генерал-

губернатори Туркистон 

манбаи таърихи Осиѐи Миѐна 

мебошад. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

1- 

ҳафта 

6 

16.  Асарҳои Президенти 
Ӯзбекистон Ислом Каримов 

манбаи асосии таърихи 

Узбекистони мустақил 

мебошанд. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

2- 

ҳафта 

6 

17.  Авесто. Бихустун, навиштаҷот 
дар Персеполис - ҳамчун 

ѐдгории эпиграфияи қадим. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

3-4- 

ҳафта 

6 

18.  Дастхатҳои шарқӣ ва ҷойгоҳи 
онҳо дар таърихи тамаддун. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

5- 

ҳафта 

6 

19.  Хотироти таърихи Осиѐи 

Миѐна дар асрҳои XII-XIV 

ҳамчун манбаи муҳим 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

6-7- 

ҳафта 

4 

20.  Омӯзиши таърихи Амир Темур 
ва Темуриѐн дар солҳои 

истиқлолият. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

8- 

ҳафта 

6 

21.  Тадқиқоти таърихӣ ва ҷуғрофӣ Ҷамъбасти адабиѐт. 9- 6 



дар Осиѐи Марказӣ дар нимаи 

аввали асрҳои XVI-XIX. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

ҳафта 

22.  Омӯзиши Осиѐи Марказӣ аз 

ҷониби олимони рус дар 

ибтидои асри 19 ва аввали 

асри 20 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

10- 

ҳафта 

4 

23.  Баҳсҳо оид ба масъалаҳои 

мубрами илми таърих дар 

нимаи дуюми солҳои 80-ум. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

11-12- 

ҳафта 

6 

24.  Гузаронидани тадқиқот оид ба 
таърихи давлатдории 

Узбекистон дар солҳои 

истиқлолият 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

13- 

ҳафта 

6 

25.   Таърихнигории хонигариҳои 

Осиѐи Миѐна. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

14- 

ҳафта 

4 

26.  Омӯзиши таърихи аморати 

Бухоро дар солҳои 

истиқлолият.  

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

14 

ҳафта 

6 

27.  Омӯзиши таърихи хонии Хева 
дар солҳои истиқлолият 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

15- 

ҳафта 

4 

28.  Омӯзиши таърихи хонигарии 
Қӯқанд дар солҳои 

истиқлолият 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

16-17- 

ҳафта 

6 

29.  Ҳаммаги   160 

 

                                    Nazorat turlari va baxolash mezonlari 

1-§. Nazorat turlari 
5. Oliy ta‘lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish oraliq va 

yakuniy nazorat turlarini o‗tkazish orqali amalga oshiriladi. 

6. Oraliq nazorat semestr davomida ishchi fan dasturining tegishli bo‗limi 

tugagandan keyin talabaning bilim va amaliy ko‗nikmalarini baholash maqsadida 

o‗quv mashg‗ulotlari davomida o‗tkaziladi. 

7. Oraliq nazorat turi har bir fan bo‗yicha fanning xususiyatidan kelib 

chiqqan holda 2 martagacha o‗tkazilishi mumkin. 

Oraliq nazorat turini o‗tkazish shakli va muddati fanning xususiyati va 

fanga ajratilgan soatlardan kelib chiqib tegishli kafedra tomonidan belgilanadi. 

8. Oraliq nazorat turining topshiriqlari tegishli kafedra professor-

o‗qituvchilari tomonidan ishlab chiqiladi va mazkur kafedra mudiri tomonidan 

tasdiqlanadi. 



9. Semestr davomida haftasiga 2 akademik soatdan (tibbiyot oliy ta‘lim 

muassasalarida 4 akademik soatdan) kam bo‗lgan fanlar bo‗yicha oraliq nazorat 

turi o‗tkazilmaydi. 

10. Talabaning amaliy, seminar, laboratoriya mashg‗ulotlari va mustaqil 

ta‘lim topshiriqlarini bajarishi, shuningdek uning ushbu mashg‗ulotlardagi faolligi 

fan o‗qituvchisi tomonidan baholab boriladi. Baholash mazkur Nizomning 15-
bandida nazarda tutilgan mezonlar asosida amalga oshiriladi.  

Talabani oraliq nazorat turi bo‗yicha baholashda, uning o‗quv 

mashg‗ulotlari davomida olgan baholari inobatga olinadi. 

11. YAkuniy nazorat turi semestr yakunida (tibbiyot oliy ta‘lim 

muassasalarida fan yakunida) tegishli fan bo‗yicha talabaning nazariy bilim va 

amaliy ko‗nikmalarini o‗zlashtirish darajasini aniqlash maqsadida o‗tkaziladi. 

12. YAkuniy nazorat turini o‗tkazish shakli tegishli fan bo‗yicha kafedra 

tomonidan belgilanadi. 

13. YAkuniy nazorat turi oliy ta‘lim muassasasining tegishli fakultet 

dekani yoki o‗quv-uslubiy bo‗lim tomonidan ishlab chiqiladigan hamda o‗quv 

ishlari bo‗yicha prorektor tomonidan tasdiqlanadigan YAkuniy nazorat turlarini 

o‗tkazish jadvaliga muvofiq o‗tkaziladi. 

14. Tibbiyot oliy ta‘lim muassasalarida oraliq va yakuniy nazorat turlari 

ob‘ektiv tizimlashtirilgan klinik sinov yoki ob‘ektiv tizimlashtirilgan imtihon 

shakllarida o‗tkazilishi mumkin. 

 

2-§. Talabalar bilimini baholash mezonlari 

15. Talabalarning bilimi quyidagi mezonlar asosida: 

talaba mustaqil xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil 

mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo‗llay oladi, fanning (mavzuning) 

mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) 

bo‗yicha tasavvurga ega deb topilganda — 5 (a‘lo) baho; 

talaba mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo‗llay oladi, 

fanning (mavzuning) mohiyatni tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi 

hamda fan (mavzu) bo‗yicha tasavvurga ega deb topilganda — 4 (yaxshi) baho;  

talaba olgan bilimini amalda qo‗llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatni 

tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo‗yicha 

tasavvurga ega deb topilganda — 3 (qoniqarli) baho; 

talaba fan dasturini o‗zlashtirmagan, fanning (mavzuning) mohiyatini 

tushunmaydi hamda fan (mavzu) bo‗yicha tasavvurga ega emas deb topilganda — 

2 (qoniqarsiz) baho bilan baholanadi.  

16. Nazorat turlarini o‗tkazish bo‗yicha tuzilgan topshiriqlarning mazmuni 

talabaning o‗zlashtirishini xolis (ob‘ektiv) va aniq baholash imkoniyatini berishi 

shart.  

3-bob. Talabalar bilimini baholash 

17. Talabalar bilimini baholash 5 baholik tizimda amalga oshiriladi. 

18. Oraliq nazorat turini o‗tkazish va mazkur nazorat turi bo‗yicha 

talabaning bilimini baholash tegishli fan bo‗yicha o‗quv mashg‗ulotlarini olib 

borgan professor-o‗qituvchi tomonidan amalga oshiriladi.  
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YAkuniy nazorat turini o‗tkazish va mazkur nazorat turi bo‗yicha 

talabaning bilimini baholash o‗quv mashg‗ulotlarini olib bormagan professor-

o‗qituvchi tomonidan amalga oshiriladi.  

Tegishli fan bo‗yicha o‗quv mashg‗ulotlarini olib borgan professor-

o‗qituvchi yakuniy nazorat turini o‗tkazishda ishtirok etishi taqiqlanadi.  

YAkuniy nazorat turini o‗tkazishda kelishuv asosida boshqa oliy ta‘lim 

muassasalarining tegishli fan bo‗yicha professor-o‗qituvchilari jalb qilinishi 

mumkin. 

19. Tibbiyot oliy ta‘lim muassasalarida oraliq va yakuniy nazorat turlarini 

o‗tkazish, shuningdek talabalarning bilimini baholash tegishli kafedra mudiri 

tomonidan tashkil etiladigan komissiya tomonidan amalga oshiriladi. 

Komissiya tarkibi tegishli fan professor-o‗qituvchilari va soha 

mutaxassislari orasidan shakllantiriladi. 

Komissiya tarkibiga kelishuv asosida boshqa tashkilotlarning soha 

mutaxassislari ham jalb qilinishi mumkin. 

20. Oliy ta‘lim muassasasida nazorat turlarini o‗tkazilishi tegishli oliy 

ta‘lim muassasasining ta‘lim sifatini nazorat qilish bo‗limi tomonidan doimiy 

ravishda o‗rganib boriladi. Bunda nazorat turlarini o‗tkazilish tartibi buzilganligi 

aniqlangan hollarda, o‗tkazilgan nazorat turlarining natijalari bekor qilinishi hamda 

tegishli nazorat turi qaytadan o‗tkazilishi mumkin. 

21. Talaba tegishli fan bo‗yicha yakuniy nazorat turi o‗tkaziladigan 

muddatga qadar oraliq nazorat turini topshirgan bo‗lishlari shart.  

22. Oraliq nazorat turini topshirmagan, shuningdek ushbu nazorat turi 

bo‗yicha «2» (qoniqarsiz) baho bilan baholangan talaba yakuniy nazorat turiga 

kiritilmaydi. 

YAkuniy nazorat turiga kirmagan yoki kiritilmagan, shuningdek ushbu 

nazorat turi bo‗yicha «2» (qoniqarsiz) baho bilan baholangan talaba akademik 

qarzdor hisoblanadi. 

23. Talaba uzrli sabablarga ko‗ra oraliq va (yoki) yakuniy nazorat turiga 

kirmagan taqdirda ushbu talabaga tegishli nazorat turini qayta topshirishga fakultet 

dekanining farmoyishi asosida ruxsat beriladi. 

24. Bir kunda 1 tadan ortiq fan bo‗yicha yakuniy nazorat turi o‗tkazilishiga 

yo‗l qo‗yilmaydi. YAkuniy nazorat turlarini o‗tkazish kamida 2 kun oralig‗ida 

belgilanishi lozim. 

25. Bitiruvchi kurs bo‗lmagan talabalar kuzgi semestr natijalari bo‗yicha 3 

tagacha fandan (fanlardan) akademik qarzdorligi bo‗lgan hollarda talabaga bir 

oygacha, bahorgi semestr natijalari bo‗yicha 3 tagacha fandan (fanlardan) 

akademik qarzdorligi bo‗lgan talabaga tegishli fan (fanlar) bo‗yicha oraliq va 

(yoki) yakuniy nazorat turlarini yangi o‗quv yili boshidan qayta topshirish uchun 1 

oy muddat beriladi.  

Bitiruvchi kurs talabalariga bahorgi semestr natijalari bo‗yicha 

o‗zlashtirmagan fandan (fanlardan) qayta topshirish uchun yakuniy davlat 

attestatsiyasi boshlangunga qadar ruxsat beriladi. 



Fanlardan akademik qarzdorligi 4 ta va undan ko‗p bo‗lgan talabalarga 

qayta topshirishga ruxsat berilmaydi va ular oliy ta‘lim muassasasi rektorining 

(boshlig‗ining, filial direktorining) buyrug‗i bilan kursdan qoldiriladi. 

26. Talabaga oraliq va (yoki) yakuniy nazorat turini qayta topshirish uchun 

berilgan muddat davomida talaba tomonidan qayta topshirishlar soni 2 martadan 

ko‗p bo‗lmasligi kerak. 

Talaba oraliq va (yoki) yakuniy nazorat turini birinchi marta qayta 

topshirishdan o‗ta olmagan taqdirda, fakultet dekani tomonidan komissiya tuziladi. 

Komissiya tarkibi tegishli fan bo‗yicha professor-o‗qituvchi va soha mutaxassislari 

orasidan shakllantiriladi.  

Ikkinchi marta oraliq va (yoki) yakuniy nazorat turini o‗tkazish va talabani 

baholash mazkur komissiya tomonidan amalga oshiriladi.  

27. Berilgan muddat davomida mavjud bo‗lgan qarzdorlikni topshira 

olmagan talaba bo‗yicha fakultet dekani bildirgi bilan oliy ta‘lim muassasasi 

rektorini (boshlig‗ini, filial direktorini) xabardor qiladi va ushbu talaba rektor 

(boshliq, filial direktori) buyrug‗i asosida kursdan qoldiriladi.  

28. Talaba uzrli sabablarsiz malakaviy amaliyotga qatnashmagan, 

shuningdek malakaviy amaliyot yakunlari bo‗yicha «2» (qoniqarsiz) baho bilan 

baholangan hollarda, u akademik qarzdor hisoblanadi va kursdan qoldiriladi.  

29. Kursda qoldirilgan talaba fanni (fanlarni) o‗zlashtirmagan semestr 

boshidan to‗lov-kontrakt asosida mazkur o‗quv yilining tegishli semestri uchun 

tasdiqlangan o‗quv rejaga muvofiq o‗qishni davom ettiradi.  

30. Baholash natijasidan norozi bo‗lgan talabalar fakultet dekani tomonidan 

tashkil etiladigan Apellyasiya komissiyasiga apellyasiya berish huquqiga ega. 

31. Apellyasiya komissiyasi tarkibiga talabani baholashda ishtirok etmagan 

tegishli fan professor-o‗qituvchilari orasidan komissiya raisi va kamida to‗rt nafar 

a‘zo kiritiladi.  

32. Talaba baholash natijasidan norozi bo‗lgan taqdirda, baholash natijasi 

e‘lon qilingan vaqtdan boshlab 24 soat davomida apellyasiya berishi mumkin. 

Talaba tomonidan berilgan apellyasiya Apellyasiya komissiyasi tomonidan 2 kun 

ichida ko‗rib chiqilishi lozim. 

33. Talabaning apellyasiyasini ko‗rib chiqishda talaba ishtirok etish 

huquqiga ega. 

34. Apellyasiya komissiyasi talabaning apellyasiyasini ko‗rib chiqib, uning 

natijasi bo‗yicha tegishli qaror qabul qiladi. Qarorda talabaning tegishli fanni 

o‗zlashtirgani yoki o‗zlashtira olmagani ko‗rsatiladi. 

Apellyasiya komissiyasi tegishli qarorni fakultet dekani va talabaga 

etkazilishini ta‘minlaydi. 

4-bob. Baholash natijalarini qayd qilish 

35. Talabalar bilimini baholash tegishli fan bo‗yicha professor-o‗qituvchi 

tomonidan Talabalarning fanlarni o‗zlashtirishini hisobga olish jurnalida (bundan 

buyon matnda Jurnal deb yuritiladi) qayd etib boriladi. Professor-o‗qituvchi 

qo‗shimcha ravishda talabalar bilimini baholashni elektron tizimda ham yuritishi 

mumkin.  



Professor-o‗qituvchi Jurnalda talabaga qo‗yilgan baholarni shu kunning 

o‗zida qayd etib boradi. Agar talabaning bilimini baholash yozma ish shaklida 

o‗tkazilgan bo‗lsa, bunda professor-o‗qituvchi talabalarning natijalarini 3 kundan 

ko‗p bo‗lmagan muddatda Jurnalga qayd etishi lozim.  

36. Nazorat turi bo‗yicha talabaning bilimi «3» (qoniqarli) yoki «4» 

(yaxshi) yoxud «5» (a‘lo) baho bilan baholanganda, nazorat turini qayta 

topshirishga yo‗l qo‗yilmaydi.  

37. Talaba nazorat turi o‗tkazilgan vaqtda uzrli sabablarsiz qatnashmagan 

hollarda Jurnalga «0» belgisi yozib qo‗yiladi. 

38. Jurnal tegishli fan bo‗yicha o‗quv mashg‗ulotlarini olib borgan 

professor-o‗qituvchi, kafedra mudiri va fakultet dekani tomonidan imzolanadi 

hamda fakultet dekanatida saqlanadi. Jurnalning saqlanishi uchun fakultet dekani 

mas‘ul hisoblanadi. 

39. Talabalarning yakuniy nazorat turi bo‗yicha baholari Jurnalga qayd 

etilganda, shu kunning o‗zida talabaning Baholash daftariga ham yozib qo‗yilishi 

kerak. 

40. YAkuniy nazorat turi bo‗yicha talabaning bilimi «2» (qoniqarsiz) baho 

bilan baholangan yoki Jurnalga «0» belgisi yozib qo‗yilgan hollarda ushbu baho 

yoki belgi talabaning Baholash daftariga yozilmaydi. 

41. Jurnalning o‗z vaqtida, to‗g‗ri va to‗liq yuritilishi, shuningdek undagi 

baho va boshqa ma‘lumotlarga asossiz o‗zgartirishlar kiritilmasligi uchun fakultet 

dekani va tegishli fan bo‗yicha professor-o‗qituvchi mas‘ul hisoblanadi. 

42. Tegishli o‗quv yili yakuni bo‗yicha ishchi o‗quv rejadagi fanlar 

bo‗yicha «3» (qoniqarli) yoki «4» (yaxshi) yoxud «5» (a‘lo) baho bilan baholangan 

talaba oliy ta‘lim muassasasi rektorining (boshlig‗ining, filial direktorining) 

buyrug‗iga asosan keyingi kursga o‗tkaziladi.  

43. Baholash natijalari kafedra yig‗ilishlari, fakultet va oliy ta‘lim 

muassasasi Kengashlarida muntazam ravishda muhokama etib boriladi va tegishli 

qarorlar qabul qilinadi. 

44. O‗zbekiston Respublikasining oliy ta‘lim muassasalarida talabalar 

o‗zlashtirishini baholash tizimini 5 baho yoki 100 ballik tizim va ilg‗or xorijiy 

davlatlar oliy ta‘lim tizimida qo‗llaniladigan baholash tizimiga qiyosiy taqqoslash 

hamda ularga o‗tkazish mazkur Nizomning ilovasiga muvofiq jadvallar asosida 

amalga oshiriladi.  

1-jadval 

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o„tkazish  

JADVALI 

5 baholik 

shkala 

100 

ballik 

shkala 

 

5 baholik 

shkala 

100 

ballik 

shkala 

 

5 baholik shkala 
100 ballik 

shkala 

5,00 — 4,96 100 
4,30 — 

4,26 
86 3,60 — 3,56 72 

4,95 — 4,91 99 
4,25 — 

4,21 
85 3,55 — 3,51 71 
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4,90 — 4,86 98 
4,20 — 

4,16 
84 3,50 — 3,46 70 

4,85 — 4,81 97 
4,15 — 

4,11 
83 3,45 — 3,41 69 

4,80 — 4,76 96 
4,10 — 

4,06 
82 3,40 — 3,36 68 

4,75 — 4,71 95 
4,05 — 

4,01 
81 3,35 — 3,31 67 

4,70 — 4,66 94 
4,00 — 

3,96 
80 3,30 — 3,26 66 

4,65 — 4,61 93 
3,95 — 

3,91 
79 3,25 — 3,21 65 

4,60 — 4,56 92 
3,90 — 

3,86 
78 3,20 — 3,16 64 

4,55 — 4,51 91 
3,85 — 

3,81 
77 3,15 — 3,11 63 

4,50 — 4,46 90 
3,80 — 

3,76 
76 3,10 — 3,06 62 

4,45 — 4,41 89 
3,75 — 

3,71 
75 3,05 — 3,01 61 

4,40 — 4,36 88 
3,70 — 

3,66 
74 3,00 60 

4,35 — 4,31 87 
3,65 — 

3,61 
73 3,0 dan kam  60 dan kam 

 

2-jadval 

Oliy ta‟limda talabalar o„zlashtirishini baholash tizimlarini qiyosiy taqqoslash 

JADVALI 

Taklif 

etilayotgan 

O„zbekiston 

tizimi 

Rossiya 

tizimi 

(MDU)* 

Evropa 

kredit 

transfer 

tizimi 

(ECTS — 

European 

Credit 

Transfer 

System) 

Amerika 

tizimi 

(A- F) 

Britaniya 

tizimi 

(%) 

YAponiya 

tizimi 

(%) 

Koreya  

tizimi 

(%) 

O„zbekiston 

tizimi 

(%) 

«5» «5» «A» 

«A+» 
70 — 100 

80 — 100 
90 — 

100 
90 — 100 «A» 

«A-» 65 — 69 

«4» «4» 

«B» «B+» 60 — 64 

70 — 79 
80 — 

89 
70 — 89,9 

«C» 
«B» 

50 — 59 
«B-» 



«3» «3» 

«D» «C+» 45 — 49 

60 — 69 

70 — 

79 

60 — 69,9 
«E» 

«C» 

40 — 44 

«C-» 

«D+» 
60 — 

69 
«D» 

«D-» 

«2» «2» «FX» «F» 0 — 39 0 — 59 0 — 59 0 — 59,9 

 

 

Bilimlarni baholash usullari, mezonlari va tartibi 

Baholash usullari Testlar, yozma ishlar, og‗zaki so‗rov, prezentasiyalar va h.z. 

 

 

 

 

 

Fan bo‗y‗icha 

talabalar bilimini 

nazorat qilish va 

baholash 

Nazorat shakllari 

     Talabalar bilimini nazorat qilish oraliq va yakuniy baholashlar 

shaklida tashkil etiladi. Barcha baholashlar ―5‖ ballik tizimda 

o‘tkaziladi.  

Tegishli fan bo‘yicha auditoriya soatlari yig‘indisi 34 soatdan 68 

soatgacha bo‘lsa bitta, 69 soat va undan ortiq bo‘lsa ikkita oraliq 

baholash o‘tkazish belgilangan. Ushbu baholashlarning har biridan 

olingan baholarning o‘rtachasi oraliq nazoratlarning umumiy natijasi 

hisoblanadi.  

           Oraliq baholashlar  fan xususiyatidan kelib chiqqan holda 

so‗rovlar, og‗zaki savol-javob, nazorat ishlari, yozma ish, test sinovlari 

yoki boshqa ko‗rinishda o‗tkazilishi mumkin. Bunda talabaning 

darsdagi faolligi, uy bazifalarini bajarishi, mustaqil ta‘lim mavzularini 

o‘zlashtirishi hisobga olinadi.  

      Laboratoriyalari mavjud fanlardan talaba laboratoriya ishlari 

topshirib ijodiy baho olgandagina yakuniy baholashga qo‘yiladi. 

      Kurs ishlari mavjud fanlardan talaba kurs ishini yakuniy nazoratga 

qadar topshirishi shart, aks holda yakuniy nazoratga qo‘yilmaydi. 

 Yozma ish yoki test shaklidagi sinovlar fakultet dekani tomonidan 

tasdiqlanadigan jadval asosida darsdan tashqari paytlarda, boshqa 

ko‘rinishdagi sinovlar esa amaliy mashg‘ulot darslari paytida 

o‘tkaziladi. 

       Talaba oraliq nazoratdan ijobiy (5 (a‘lo), 4 (yaxshi) va 3 

(qoniqarli)) baho bilan baholansa yakuniy nazoratga qo‘yiladi. Talaba 

oraliq nazoratdan 2 (qoniqarsiz) baho olsa yoki oraliq nazoratni 

topshirmasa yakuniy nazoratga qo‘yilmaydi. 

      Talabaning fan bo‘yicha bahosi yakuniy nazoratda olgan baho 

bo‘yicha aniqlanadi. 

      Yakuniy nazorat o‘quv ishlari prorektori yoki o‘quv – uslubiy 

boshqarma boshlig‘i tomonidan tasdiqlagan jadval asosida yozma ish 

yoki test ko‘rinishida o‘tkaziladi. 



       Takroriy baholashlar ―OTM talabalari bilimini hazorat qilish va 

baholash tartibi to‘g‘risidagi nizom‖ talablari asosida tashkil etiladi. 

      Baho Fan bo„yicha talabalar bilimini bahalash mezoni 

 

5 (a‘lo) 

Talaba mustaqil xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay 

oladi, mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo‘llay 

oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay 

oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb 

topilganda; 

4 (yaxshi) Talaba mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda 

qo‘llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, 

ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga 

ega deb topilganda; 

 3 (qoniqarli) Talaba olgan bilimini amalda qo‘llay oladi, fanning 

(mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi 

hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda; 

   2 (qoniqarsiz) Talaba fan dasturini o‘zlashtirmagan, fanning (mavzuning) 

mohiyatini tushunmaydi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega 

emas deb topilganda; 
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                                                   Муқаддима. 

Пас аз ба даст овардани истиқлолият, Ӯзбекистон ба таърихи диққати бештар 

диққат медиҳад. Махсусан, таваҷҷӯҳ ба таърихи кишварҳои хориҷа афзоиш 

меѐбад. Ҷавонони имрӯза, ғайр аз шиносоӣ бо таърихи Ватан инчунин 

зарурати таҳқиқи амиқи дастовардҳои таърихӣ ва фарҳангии таърих, ки 

донишҳои амиқи таърихӣ ва фарогирро талаб мекунад.Бешубҳа, бе 

донистани таърихи таърихи Ӯзбекистон ва ҷаҳон мушкилоти зиѐдтар ба роҳ 

монда мешавад, то ки рушди онро рушд дихад ва масъалаҳоеро, ки аз нуқтаи 

назари ҳозира ҳал карда шудаанд, фаҳманд. Муҳимияти омӯзиши таърихи 

таърихи таърихи ватанамон ва кишварҳои хориҷии Ӯзбекистон, , яке аз 

вазифаҳои муҳимтарини таърихи илм ба шумор меравад, ки таърихи рушдро 

аз замонҳои қадим то замони кунунӣ фаро гирад. . Нақш ва аҳамияти 

таърихии дар системаҳои илмҳои таърихӣ инъикос додани мероси ғании 

таърихшиносон дар ҳама вақт, дастовардҳои бузургтарини онҳо, ташаккули 

истиқлолияти миллӣ дар ҷомеаи ҷавонон ва истифодаи ҷомеаи нав дар 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон мебошад. 

 Таърихи илмшиносӣ инкишофи пешрафти ҳодисаҳои гуногуни 

инкишофи иҷтимоиву тағирѐбиро, ки дар он ҷо, кай ва чӣ гуна онҳо, инчунин 

эволютсияҳои инсон, равандҳои эволютсионии эволютсионалӣ ва ғайра 

баррасӣ мекунанд, баррасӣ мекунанд. 

 Таърих тариқи тариқе, ки бо ҷомеаи шахсияти худ муносибат 

мекунад, хусусан дар омӯзиши ҳаѐт, тарзи зиндагӣ, дин ва эътиқоди 

аҷдодони бузурги мо. Ба ибораи дигар, президенти мӯҳтарам, Каримови ман, 

якчанд маротиба изҳор дошт, ки "худдорӣ аз дониши таърихӣ сар мешавад. 

Ин факт, ки равшан нашуда буд, бояд ба сатҳи сиѐсати давлатӣ табдил ѐбад. " 

 Дар оғози солҳои 90-уми асри 20, бо таъсиси давлатҳои мустақил 

дар ҳудуди собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ таърихи илм ба таври ҷиддӣ тағйир ѐфт. 

Аз он вақт инҷониб, Ӯзбекистон ба саҳифаҳои нодуруст ва нодурусти 

таърихи кишвар дар давраи Шӯравӣ ноил гардидааст. . Бинобар ин, таҳияи 

назарияи назариявӣ-методикии таърихшиносон, таърихчиѐни махсус дар 

система ҷойгиранд. . Мавқеи таърихӣ бо омӯзиши ҷои кишвари мо дар бораи 

ақидаи иҷтимоию ҷомеаи ҷомеаи мо ва рушди фарҳанги маънавии халқи мо 

муайян карда мешавад. Ҳаѐти таърихи таърихи ҳозираи замонавӣ ва таърихи 

муосир таълим медиҳад, моҳияти аҳамияти омӯхтани таърихи воқеиро аз 

назарияи идеяи миллии истиқлолият муаррифӣ мекунад, омӯзиши тамоми 

таърихҳои методӣ-методологӣ ва мушаххасро дар доираи ҳадафҳои таърихӣ 

муаррифӣ мекунад. 

        Консепсияи таърихӣ дар ду тарз истифода мешавад: 



1. Илм дар соҳаи инкишофи донишҳои таърихӣ ва усулҳои тадқиқоти 

таърихӣ. 

2. Таҳқиқи тадқиқоти марҳилаи таърихӣ ѐ проблема (масалан, таърихи 

муосири муосир, давраҳои миѐна, таърихи таърихи қадимаи ҷаҳонӣ, ва ғайра) 

Таърихи таърихи Ӯзбекистон тадқиқоти таърихие аст, ки манбаи таърихи 

халқи Ӯзбекистон мебошад, ки аз замонҳои қадим то имрӯз, яъне таърихи 

муосир. Ҳамин тариқ, дар асоси дониш аз тариқи таърихи таърих, таърих, 

осорхонаҳо, археологҳо, философияҳо, таърихшиносон ва ҷомеашиносон дар 

бораи таърих, нақш ва таърихи таърихи омӯхтани илмҳо омӯхта мешаванд.                                                                                                

                Дар маҷмӯъ, илмҳои таърих яке аз соҳаҳои муҳимтарини илмҳои 

таърихист, ки дониши воқеъбинона ва ҳадафмандонаи таърихи мамлакати мо 

ба мо мерасанд, ба мо кӯмак мекунад, ки дар бораи маданияти сарватманд ва 

маданӣ фаҳмем 

2. Таҳлили муқоисавии манбаъҳои таърихӣ ва адабиѐт. 

Кай ва чӣ тавр таърихшинос табдил ѐфт? Ин таҳлили муқоисавии манбаъҳои 

таърихӣ ва адабиѐт аст. Барои ҷавоб ба ин савол, мо ба манбаъҳои таърихи 

қадим нигарем. 

Мо ҳамчун як сарчашмаи таърихӣ фаҳмида метавонем?                                                               

Сарчашмаи таърихӣ инъикосҳои моддӣ ва маънавӣ, ки дар гузашта гузашта 

буданд, инъикос ѐфтаанд ва гузашта ва ҳозираи табиат ва ҷомеа. 

          Анъанаҳои матоъӣ, ѐдгориҳои таърихӣ, шаҳракҳо ва қабристонҳо, 

харобаҳои шаҳрҳо, қасрҳо ва қаҳваҳо, асбобҳои барқӣ ва ғайра мебошанд. 

           Ҳуҷҷатҳои қадим, навъҳои анъанавӣ, намунаҳои фолклор, ҳикояҳо, 

ѐдгориҳои хаттӣ - дастнависҳо, китобҳо, ҳуҷҷатҳо ва архивҳо мебошанд. 

Бояд қайд кард, ки таърихи таърихи ҷаҳони қадим ѐ таърихи асрҳои миѐна, ѐ 

таърихи навини таърих, сарфи назар аз он ки манбаъи он, он кор намекунад. 

Масалан, манбаъҳои археологии омӯзиши таърихи қадимаи ҷаҳонӣ инҳоянд: 

шаҳрҳои қадим, қалъаҳо, биноҳои об ва обхезӣ, асбобҳои корбурдӣ ва 

заргарӣ сарчашмаи аввалиндараҷа мебошанд. . Асрҳои миѐна, махсусан 

асрҳои VIII-XIX, наметавонанд ба дастнависҳо бо забони арабӣ, форсӣ, 

туркӣ, чинӣ ва Ҳиндустон пайравӣ кунанд. Ҳангоми омӯзиши таърихи 

навраси нав, бе он ки ҳуҷҷатҳоеро аз сарварони давлат ва ҳокимиятҳои 

маҳаллӣ, яъне бе архив, омӯхтанд, омӯхта наметавонанд. Дар як ҷой нуқтаи 

дигар вуҷуд дорад. Албатта, манбаи танҳо истифода намешавад. Барои ин, 

тадқиқотчӣ бояд пеш аз ҳама қобилияти истифодаи забонҳои хориҷӣ, 

инчунин таҳлили муқоисавии манбаъҳои таърихӣ ва адабиѐти дар ин забонҳо 

навишташуда бошад. 



 Дар як калима таърихи адабиѐт бе таҳлили муқоисавии манбаъҳои 

таърихӣ ва адабиѐт омӯхта намешавад. 

3. Омилҳое, ки ба рушди донишҳои таърихӣ таъсир мерасонанд 

Ҳоло синтезиография дар марҳилаи ибтидоии он оғоз меѐбад. Сабаби ин аст, 

ки таърихи таърихи қадим, махсусан асрҳои миѐна, аз ҳама камтар омӯхта ва 

проблемаи таърихи солонаи мо мебошад. . Синну соли калонсолон ва миѐна 

дорои таҷрибаи кам ѐ омӯзишанд. Таърихҳои шаҳрҳои қадим, роҳи ҳаѐт ва 

кори асосии мардум, дин ва эътиқоди онҳо, кишварҳои дигар, хориҷӣ, 

иқтисодӣ, сиѐсӣ ва фарҳангӣ бо давлатҳои ҳамсоя, таърихи асрҳои миѐна, 

фондҳои феълӣ, шаклҳо ва намудҳои он, ҳаѐти одамон, муборизони онҳо 

барои озодӣ ва истиқлолият ва робитаҳои иқтисодӣ, сиѐсӣ ва фарҳангӣ байни 

давлатҳои ҳамсоя. Ин омӯзиши амиқи дастнависҳо ва ҳуҷҷатҳоест, ки дар 

бисѐр китобхонаҳо ва осорхонаҳо ҷамъ шудаанд ва ҳанӯз ҳам тадқиқотчиѐни 

онҳо интизоранд,аз ҷумла тавассути омӯзиши амиқи мушкилот ва 

мушкилоти таърихи муосир дар кишвари мо. Бо вуҷуди ин, омилҳои зерин ба 

рушди донишҳои таърихӣ таъсир мерасонанд. 

 Омили якум ин набудани маводҳои таълимӣ дар кишвари мо 

мебошад, ки илмро дар бар мегирад. . Дар ин мавзӯъ якчанд китобҳо, 

дастурҳо ва барномаҳо мавҷуданд ва ба донишҷӯѐни аспирантура ва 

хатмкунандагон пешниҳод карда шудаанд Хусусан дар ин соҳа, кори 

Бурибой Ахмедов фаъолияти самаранок буд. "Таърихи таърихи Ватан" 

(1999), "Дарсҳои Амир Темур" (2000), "Манбаъҳои таърихи Ӯзбекистон 

(Солҳои қадимӣ ва миѐна)" (2001), "Сабоқхо аз тарих" (1993) ), "Стратегияи 

Стратегияи Миллии Иттилоотии Стандартҳои Стратегияи Миллӣ" (Pismenye 

pamyatniki) "(1985)," Олимони Ӯзбекистон: Иттилооти библиографӣ "(2003). 

Дар байни олимон, ки дар соҳаи таърих навишта шудаанд, DAAlimova, 

TSSaidkulov, EVRtveladze, MAAkhunova, BVLunin, RXAminova, A.Sagdullaev, 

Ҳамид Зоиев, Доно Зиѐева, Азамат Зиѐ, А. Аскаров, Қ.Шоҳниезов. 

4. Мақсад ва вазифаи асосии омӯзиши таърихи халқҳои Ӯзбекистон. 

Таҷрибаи таърихии раванди бунѐди давлати ҳуқуқбунѐди демократӣ дар 

Ўзбекистон дар кори Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон И.Каримов, ки 

барои сохторҳои давлатӣ дар байни халқҳои Ӯзбекистон аҳамияти калон 

дорад, инъикос ѐфтааст. . Ҳамин тариқ мақсад ва вазифаи асосии омӯзиши 

таърихи халқҳои таърихи Ӯзбекистон муайян карда мешавад. Ин аст, ки 

вазифаи асосӣ - таҳияи методологияи илмии омӯзиши мақсадноки таърихи 

давлатдории халқҳои Ӯзбекистон, муайян кардани номҳои таърих ва олимон, 

ки дар асоси таърихи таърихи халқи Ӯзбекистон ва давлатдории ӯ, махсусан 

дар наслҳои ҷавон. Бо дарназардошти ин факт, аз соли 2000 дар соҳаи 

таълими ақсоми Ӯзбекистон ва ҳисси ѐдгориҳои таърихӣ якҷоя бо Институти 



санъат ва таърихи Академияи илмҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурияти 

Ӯзбекистон, Академияи санъати Академияи санъати Ҷумҳурии Ӯзбекистон, 

ба таҳқиқи илмии асоснок шурӯъ кардани таърихи бузурги 3 давраи 

бронзинӣ аз замони охири Бронзамин то имрӯз мебошад. Аз ҷумла, олимони 

шинохтаи Т. Ширинов пешниҳод карданд, ки давлатҳои аввалини 

Ӯзбекистон «давлати бодия», «шаҳрҳои шаҳр», Месопотамия, Мирзо, Чин ва 

Носия дар давлати Мозамбибия буданд. Дар воқеъ, таҳлили таърихӣ нишон 

медиҳад, ки давлат дар давлатҳо инкишоф ѐфта, инкишоф меѐбад, тавассути 

қонуни дохилии худ. Ин аст, сохтори давлат аз хориҷа нест, он дар ҷомеаи 

ҷомеа бекор карда шудааст. Давлати давлати Ӯзбекистон истисно нест. Яке 

аз ин саҳифаҳои аҷибе масъалаи таърихи Ӯзбекистон мебошад. Мо фикр 

мекунем, ки ин мушкилотро аз нуқтаи назари таърихи адабиѐт омӯхтани 

баъзе усул ва корҳои таърихии таъри                                                                                                                                                                                   

Аввалин Академияи илмҳои Ҷумҳурияти Ӯзбекистон мебошад. «Консепсияи 

таърихи давлати Ӯзбекистон» (таърихи Ӯзбекистон, 1999, № 1, саҳифаҳои 

31-34), ки аз ҷониби олимони Институти таърих анҷом дода шудааст.х, 

археологҳо, санъати таърихӣ, олимон оварда мерасонад.  

       Дуюм, мақолаи Академияи Аҳмадбек Аскаров ном дорад, ки "Таърих 

Ӯзбекистон: Нишондиҳандаҳои Transformation" (Таърихи Туран, ҷамъияти 

маъмулӣ, 2003, "Science" -17-21). 

    Сеюм, мақолаи академик Акбар Ҳомидов «Нақши фарҳанг ва санъат дар 

ташаккули давлатдории Ӯзбекистон» (Мозиѐдан Садои, №3-4 (19-20), 2003, 

саҳ. 6-18). 

        Шумо мебинед, ки инсоният ва таърихи он хеле қадимаву мураккабанд. 

Ин якчанд сад ҳазор сол аст. Дар ин чандин ҳазорсолаҳо, инсоният як қатор 

давраҳо ва марҳилаҳои таърихиро, ки ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ, сиѐсӣ ва 

этно-фарҳангии он марбутанд, бартараф месозад. . Дар аввал, то тадқиқоти 

археологии дар Осиѐи Марказӣ, ки дар асрҳои гузашта дар Осиѐи Марказӣ то 

солҳои 1960-ум таъсис ѐфта буд, ва бидуни истифодаи захираҳои археологӣ 

дар таърихи халқҳои халқ, Б.Болол системаҳои даврии таърихи кишварҳои 

Осиѐи Марказӣ дар асоси манбаъҳои хаттӣ таҳия карда шуд.Аз ин лиҳоз, 

таърихи халқи Осиѐи Марказӣ «давраи давраи пеш аз Ислом», «замони 

Муғулҳо», «Муғулистон» ва «Темуриѐн» ба шумор мерафтанд. 

Таърихи даврҳо Таърихи ҷомеаи инфиродӣ дар шакли панҷ намуди 

иҷтимоию иқтисодӣ (ҷомеаи ибтидоӣ, ғуломӣ, феодализм, капитализм ва 

сотсиализм) асос ѐфтааст. 

Бо вуҷуди он, ки солҳои охир мо проблемаҳои воқеии таърихи худро бо 

ақидаҳои нави худ фаҳмондем, мушкилоти интиқоли таърихи Ӯзбекистон 

ҳанӯз ҳалли худро наѐфтааст. 

 



Мавзӯи 2: Рушди дониши таърихӣ дар асрҳои миѐна дар асрҳои 

миѐна. 

      Нақша. 

1. Мавқеи таърихии муносибатҳои байни кишварҳои Осиѐи Марказӣ ва 

Ҳиндустон. 

Таърихи Ӯзбекистон дар асрҳои V-VI бо таърихи Эпидиелӣ алоқаманд аст. 

Эфсӯс мекӯшад, ки фарзандони масҷидҳо бошанд. Эффатиѐн ҳукмронии 

худро дар як майдони хеле калон гузоштанд.  

Дар асри VI, муносибатҳои аввалини замин дар заминаи хукукшиносии 

Туркия ташкил карда шуданд. Дар натиҷаи ҷангҳои байниминтақавӣ, 

Ҳастали ғарбии ғарбӣ кишвари мутамарказ аст, Тақрибан 15 хочагони 

мустақил, аз Бухоро аз Бухоро, Бухоро дар ҳудуди Бухоро ва шӯришгарони 

Фергана  

Баъзе одамоне, ки аз Ҳакан, Суғд, Хоразм, Хоруғ, Тахарқа, Фергана буданд, 

аз ҷониби коргарон ва тиҷорати шаҳр кор мекарданд, аксарияти минтақаҳои 

кӯҳистон ва дурдасти чорводорӣ буданд. Таърихи муносибатҳои байни 

кишварҳои Осиѐи Марказӣ ва Хитойи Туркистон дар корҳои Тайбулқулов, Л. 

Гумилев Абуши Ҳасан Ато ва Туран Осман 

. Дар байни ин корҳо Насимхон "Ханати Туркия" ҷои махсусест. Гарчанде ки 

олиме филолог аст, ӯ дар бораи эътиқодҳо, фарҳангҳо ва тарзи ҳаѐти халқҳои 

қадимии Туркистон маълумоти муфассал медиҳад. Фаъолияти ин кор дар 

асоси равиши нав ба мероси илмии таърихшиносон, аз ҷумла Н.Б. Бичурин, 

С.К.Каратто, VALivishchits буд. 

 2. Таъсири Арабҳо оид ба рушди донишҳои таърихӣ. 

    Арабҳо дар ҳудуди Ӯзбекистон 674 ҳуҷум ба сар мебурданд. Аз соли 705 

ҳабси арабии Ӯзбекистон афзоиш меѐбад. Қутайба бин Муслим,  ноиби 

арабҳо дар Хуросон, соли 715 дар ноҳияи Ҷалол-Кудуқи вилояти Андиҷон 

қарор дорад, ки ҳоло дар қабристони Шурунӣ воқеъ аст, ки дар асри  Килич 

мозор кушта шудааст. 

         Ҳабси арабӣ ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии Ӯзбекистон 

таъсири зиѐде расонд, шаҳрҳои зиѐди бузург ва сарватҳоро вайрон кард ва 

ҳазорҳо одамонро ғарқ кард ва дар китобхонаҳои Марв, Бухоро, Самарқанд 

ва Хоразм нигоҳ дошта шуд. Артиши беҳамто гум шуд. 

      Халқҳои Ӯзбекистон аксаран ба ҳуҷумҳои арабҳо муқобилият мекунанд. 

Дар байни онҳо дар бораи истиқлолияти давраи Шӯравӣ, ки дар 769-776 дар 

зери роҳбарии Муққана(783 сол) рӯй дод, .Дар солҳои мустақили 

тарихшуносии ин сарбардори чуқур омухта шуд. Масалан, Гулом Карим, 

«Қузғалони Муққана дар талқини дастнависҳо», // Таърихӣ, 8 феврали 2003, 

15 феврали 2003.                                                                                                



Ибни Ҳакимхон менависад, ки номи Муққана‖Ато‖ аст. Таърихоти 

арабологии асри миѐнаи асрҳои миѐна метавонад падари "падари" нависанда 

бошад. Дар он замон Туркистоне, ки ба ислом табдил ѐфтанд, ҳам номи 

туркий ва номи арабӣ ѐ лақабҳо дошта будан. 

             Бояд қайд кард, ки дар сарчашмаҳои қадимии таърихӣ нишонаҳои 

мухталифи Муққана низ будандДар асрҳои миѐна, асарҳои сафед дар асарҳои 

Абубакр Narshaxiy «Таърих ба Бухоро», ибодати Иброҳим "Аҳбарӣ Муққана" 

("Паѐмҳо дар бораи Муққана") зикр шудаанд. АкадемикВ.В. Бартолд фикр 

мекунад, ки муаллифи ин кор бояд Иброҳим ибни Аббас - Шоҳиди машҳуре 

бошад, ки аввалин нависандаи туркий ва Офаридгор дар араб буд.Абу Райҳон 

Берунӣ дар китоби худ "Ёдгориҳо аз халқҳои қадим" навиштааст: "Хабарҳо 

дар бораи Муққана ки аз забони форсиро ба забони арабӣ тарҷума кардам ва 

онро дар китоби ман, ки" либосҳои сафед ва нубувватҳо "шарҳ додем. Дар 

бори сарбордори либосҳои сафедпўшон,ҳамчуни Табарй, Балавий, Гардизий, 

Абулфараж Яҳудиӣ, Яқубиӣ, Ибн ал-Асир ва дигарон ба корҳои худ дохил 

мешаванд.  

          Муққана тадќиќотчиѐн ва нависандагони муосирро барои эљоди 

композитњои илмї ва бадеї тањия намуд. Дар асри ХХ, Садриддини Айни, 

А.Якубовский, Т. Кадиров ва Пойн Равшанов оид ба ҳаракати «либосҳои 

сафед» тадқиқотҳои муҳим ба даст оварданд.   

          Шеъри маъруф Ҳамид Олимҷон Драмаҳои таърихии "Муинна", ки аз 

ҷониби Мирзапўлат Тошпулатов навиштааст, дар бораи «Гулхан дар кўҳи 

Санам» аст. Таҳқиқоти илмӣ инчунин дар кишварҳои хориҷӣ ва нависандаи 

эронии Сайф Нафисӣ ва нависандаи машҳури Аргентина Жорж Луис Боргсро 

дар бораи Муққана навиштанд.                                                                                                                                                                          

Хабари арабӣ рушди донишҳои таърихиро қатъ кард. Дар таърихи инсоният 

халқҳо ҳеҷ вақт дар як ҷой зиндагӣ намекарданд. Ин дар контексти 

диалектикаи зинда имконнопазир буд 

 3. Асосҳои таърихии рушди фарҳангӣ дар Осиѐи Марказӣ дар асрҳои IX-XII. 

Фарқиятҳои калон дар рушди иқтисодӣ ва фарҳангии халқҳои Халиҷи араб, 

ки дар байни аҳолии маҳаллӣ ва ишғолкунандаҳо ба вуҷуд омаданд, ба он 

сабаб, ки Сомониѐн дар Мундарѐн (819 сол) ба қудрат омаданд. Ин боиси 

афзоиши иқтисодӣ ва фарҳангии кишвар гардид.                                                                                                                                                    

Мовароунаҳр мафҳуми махсуси ҷуғрофии байни арабҳо дар асрҳои VII-VIII, 

махсусан аз замони ҷанги арабӣ ва маънои "аз дарѐи Амударѐ" буд. 

     Дар ҳақиқат, аз ҳамон лаҳза шӯҳрати Мовароунаҳр ба дунѐ омад. 

Moвароунаҳр дунѐи илм аст. Ӯ заминҳои муқаддас аст, ки олимони исломӣ, 

хусусан ҳамчун таърихшинос ва географи дунѐ, ки дар тамоми ҷаҳон 

маъруфият ба даст овардаанд, афзоиш ѐфтааст. Рушди фарҳанги манотиқи 

IX-XII-и Ватанамон ба давраи таърихи шарқӣ бармегардад. 



          Дар китоби "Таърихони Ӯзбекистон" (Тошканд, 2003), китоби Бўрибой 

Ахмедов, асрҳои VIII-XIX дар Ӯзбекистон, таърих ва фаъолияти илмӣ ва 

корҳои муҳимро дар бар мегирад. Дастур аз ду қисм иборат аст. Қисми якум 

таърихшиносон ва ҷуғрофияро дар бар мегирад ва қисми дуввум дар бораи 

биографистҳо ва корҳои муҳим (тазкира) маълумот медиҳад Рисола дар 

бораи таърихчиѐн пешниҳод мекунад, ки ба ҳашт соати асосии фарҳангӣ, ки 

дар асрҳои IX-XII зиндагӣ ва кор мекарданд, саҳм гузоштанд. Инҳоянд: 

Абул-Абдуллоҳ Муҳаммад ал-Хоразмӣ - олиме, ки дар асрҳои 8-9-ум (789-

850) олими қомусий Хоразм. Корҳои таърихии Ал-Хоразмий номи китоби 

―Китоб ут-тарих‖ ва баъзе қисмҳои он ба воситаи китобҳои дар-ат-Табарий 

(839-923) ва Ибн-ал- Асир (1160-1234) ба мо омадаанд. 

Балъамий тарихнависи Бухоро ва давлатдорони асри X мебошад. 

Ҳамчун ,дар давлати Сомонийҳо дар фаолияти вазир буд. китоби Табарий 

"Таърихи ул-анбиѐ" ва "ра                 Абу Наср Муҳаммад Утбий (961-1022) як 

таърихчии бузурги асри Х арабӣ мебошад. "Таърихи Ямини" (Ямин - араб, 

дасти рост, ки аз тарафи Султон Муҳамад ба номи Халифа Ал-Қадар (991-

1031) навиштааст. Кор дар таърихи таърихи қадим навишта шуда буд, ки 

дар тарзи аслӣ навишта шудааст.сул ва хулофо" дар порсӣ навишта 

шуд, аз ин рӯ истифодаи корро осон мекунад. 

Абу Ҳафс ал-Насафӣ (таърихшиноси Самарқанд), ки дар 1142-43 мурда 

буд. Ӯ дорои китоби «Китоб ул-қанд фи тарихи  Самарқанд» мебошад. Ин 

кор дар бораи биографияҳои қаҳрамон ва олимони Самарқанд маълумот 

медиҳад. 

      Мутаассифона, нусхаи арабии кор наҷот ѐфт. Қабл аз он ки "Кичик 

қандия" ном дорад. 

      Саминий олиме, ки дар асри ХII зиндагӣ зиндагӣ мекард, мебошад. 

Сомоний  ѐдгории бузург мемонад. Ӯ муаллифи ду корҳои асосӣ, ба монанди 

китоби Kitab al-ansab (Китобномаи бадминтон) ва китоби 20-юми тариқии 

“Тарихи Марв”таърихӣ мебошад. 

Ҳамин тавр, болоравии асрҳои IX-XII дар ҳаѐти халқҳо, ки фарҳанги 

рушд доранд, ки тӯли муддати тӯлонӣ таҳаввул меѐбанд.                                                                                                                                 

 4. Услуб ва тафакури асари “Тарихи Бухоро”и Наршахий 

Наршахий асари қимматбаҳои худро "Таърихи Бухоро" номид. Ин 

китоб аввалин бор дар забони араб навишта шуда буд, аммо матни арабӣ 

нигоҳ дошта нашуд. Мо танҳо тарҷумаи кӯтоҳи форсӣ гирифтем.                                                                                                                           

     Дар асари ―Тарихи Бухоро, мавқеи ҷуғрофии шаҳрҳо ва деҳот дар поѐни 

поѐни заҳмати Зарафшон, ҳузури аҳолии маҳаллӣ дар асрҳои VII-X, биноҳои 

Бухоро, ишғоли Осиѐи Марказӣ аз ҷониби арабҳо, давлати Сомониѐн (819-

1005). вале кӯтоҳтарин таърихи сиѐсии солҳои 1920-умро тасвир мекунад. 

      Таърихи Бухоро бешубҳа барои таърихи таърихи имрӯза мебошад. 

Ҳикояи Бухоро баргашт 1128, вақте ки Абу Наср Аҳмад ибни Муҳаммад 



ибни Наср ал-Қубби китобро ба порсӣ тарҷума кард. Губович менависад, ки 

ин китобро ба тасвирҳо ва ҷойҳои нолозим дар тарҷума тарҷума мекунад, 

аммо маънии аслӣ ва мазмунро тарк мекунад ва ба рӯйдодҳои таърихии 

зерин илова мекунад: Китоб дар Тошканд соли 1966 бо Саддик Мирзаев дар 

Тошканд чоп шуда буд. Дар охирҳои соли 1991 дар Ӯзбекистон нашр 

шудааст, ки дар нашрияи Борбей Ахмедов чоп шудааст ва дар бораи 

рӯйдодҳои воқеии таърихӣ он ба сарчашмаи арзишнок оварда мерасонад. 

    5. Мазмуни нав дар таҳияи донишҳои таърихӣ, шакли нави 

прагматизм. 

          Бузургии саҳми олимон аз Осиѐи Марказӣ ба хазинаи илмҳои ҷаҳонӣ 

таърихшиносонро қайд мекунад, ва таърихшиносон мунтазам хондаанд. 

Имрӯз, ки номҳои "рақами арабӣ" дар асрҳои пеш аз он, ки Мусо Мусо 

Хоразмиддин дар Ҳиндустон сафар карданд ва дар мамлакатҳои аврупоӣ 

тибқи тартиби папаи Румӣ СилвестрII (999-1003) ҷорӣ карда мешаванд. 

         То он вақт, шумораи рамзҳои Русия хеле бад буданд. СилвестрII 

намояндаи омӯзишии замони худ дар араб буд, вақте ки ӯ дар Испания 

таҳсил кардааст. Аввалин донишгоҳҳои аврупоӣ танҳо дар шӯъбаҳои тиббӣ 

математика доранд. 

Дар асрҳои миѐна, табибон бисѐр математикаҳо буданд. Номи Ибни 

Сино аз ҷониби Aben Sena дар забони модарии худ тарҷума шудааст. Ин ном 

дар забони оддӣ ба мисли Aven Sina, ва Avicenna дар тарҷумаи лотинӣ 

истифода шудааст. Дар назари мо, беморхонаҳо дар Аврупо танҳо дар 1500 

сол вуҷуд доранд. Онҳо беморонро бо усулҳои Ибни Сино ва Ар-Розӣ 

муолиҷа мекунанд.‖ Ал-Қанун‖ 16 маротиба дар давраи то 1500, вақте ки 

китоб ҳанӯз чоп карда мешавад. Ин танҳо роҳнамоӣ ва китобҳои дарсӣ дар 

Аврупо то охири асри XVII буд. Он ҳамчун роҳнамоӣ ва китобҳои дарсӣ дар 

Аврупо то охири асри XVII истифода бурда шуд, инчунин омилҳои 

философӣ ва методологии мероси эҷодӣ, ҳангоми таҳлили онҳо аз нуқтаи 

назари онҳо хеле муҳим аст. Дар асл, ин роҳи дигарест, ки ин меросро 

истифода мебарад. Дар Осиѐи Марказӣ далелҳои кофӣ мавҷуданд, ки 

олимони юнонӣ ва Ҳинд ба хулосае омадаанд, ки илм илмҳои илмиро бо 

идеяҳои илмӣ пурра ба даст овардааст.. 

        Инчунин, дар тавсифи таърихӣ ва ҷуғрофии минтақаҳои Осиѐи Марказӣ, 

на танҳо ошкор кардани қонунҳои пешрафти итолиѐвӣ дар таърих, балки 

танҳо дар робитаи берунӣ ва пайдарпайӣ ҷараѐнҳои прагматизм вуҷуд дошт.              

               Ин хатсайр низ мушкилоти худро дорад. Ин омӯзиши амиқи асарҳои 

шарқшиносон, инчунин шиносоӣ бо генезиҳои колонияҳо дар давоми 

ташаккули фалсафаи миѐнаравии миѐна ва таҳлили муқоисавӣ мебошад. Ин 

дар навбати худ маҷмӯи китобҳои дарсӣ барои муассисаҳои олии таълимиро 

талаб мекунад. Дар ин мақолаҳои таълимӣ мо бояд ба натиҷаҳои моделилмии 

классикии Осиѐи Марказӣ аз нуқтаи назари муосир арзѐбӣ кунем. 



 

                       Мавзӯъ -3: Таҳияи Дониши таърихӣ дар Осиѐи Марказӣ 

Нақша 

1. Проблемаҳои таърихи таърихи давлати Хоразм. 

2. Муаллифияти давлати давлати Ғаза, сулолаҳои Селекқон ва 

мухторияти Хориҷӣ. 

3. Саѐҳати сиѐси таърихчиѐни таърихи XI-XII ва омўзиши таърихи 

онҳо. 

мушкилот. 

4. Омӯхтани таърихи халқҳои Шарқ ва таърихи он. 

5. Масъалаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва сиѐсии мардуми Осиѐи 

Марказӣ дар тӯли ҳукмронии Муғулистон дар Мундарѐн. 

6. Таърихоти таърихи ҳаѐт ва мубориза бо Салтанати Ҷалолиддини 

Мангамберди. 

                 1. Проблемаҳои тарихишуноси тарихи давлати Хоразм.                                     

       Яке аз бузургтарин давлатҳои Ҳилоли Халифаи Халифаи давлати 

Сомониѐн (819-999) буд. Дар охири асри X ҷудоӣ аз фоҷиаи фоҷиавӣ зиѐд 

шуд.Ҳамадон, Исфахан, ва Рэйда, Бувачиѐн, Тоберистон ва Ҷургон, 

истиқлолият пайдо карданд. Дар 962, Алптакин, котиби Иттифоқи Сомониѐн 

дар Ғазни, истиқлолияти худро эълон кард. 

       Замин дар рости дарѐи Сирдарѐ, инчунин Чагони ва Хоразм, ба 

Сомониѐн итоат накарданд. 

Омӯзиши таърихии давлати Хоразм, махсусан пас аз таъсиси Ҷумҳурии 

мустақили Ӯзбекистон. Азамат Зиѐ, Озод Машарпов, Мататов Моратоев, 

Абдулло Сотлиқов, Анатолий Сиддуллаев ва дигарон дар ин самт самаранок 

буданд. 

Мо саҳми кишвари худро ба водии водии мо такрор кардем. Раванди 

сиѐсӣ, ки дар Хоразмҳои қадим дар ибтидои асрҳои XI-XIII ва таъсири он дар 

минтақа ба вуқӯъ мепайваст, дар инҷо хеле шавқовар аст. 

 

Хулоса, Ҳорисмаҳан дар асл намояндаи соири диндорест, ки дар водии 

Хуросон ҳукмронӣ мекунад, яъне ҳукмрони Хоразм (подшоҳ). Дар муддати 

тӯлонӣ, мо медонем, ки як қатор динорҳо дар ин минтақа зери унвони 

«Хоруғ» фаъолият мекунанд. . Бо вуҷуди ин, Масалан, дар асрҳои IV-X, 

хонаи хонагӣ, солҳои 995-1017, Мамунҳо (Мамун I, Абулҳасан Алӣ, Мумун 



II), ва дар солҳои 1017-1041, олтинтошийҳо (Олтмунош, Харун, Ҳондон) ки 

ба сатҳи пинҳон доштани кишвар, ки ба сатҳи ҳокимияти худ ворид нашуд, 

бе маҳдудияти он кишвар, дар сатҳи минтақавӣ (1097-1231) қарор дошт. 

      Дар соли 1017, Ҳорсзм Маҳмуди Ғазнавиро ишғол кард ва сарвари 

Хатибро ба ҳокимияти Хоразм бо унвони Хоразм таъин кард. 

      Дар соли 1043, Хоразм ба давлати Салжуқиҳо дохил шуд. Роҳбари 

исѐнгарии Отсиз, Хоразмшоҳ, бо истифода аз сустии селжуқиҳо, сиѐсати 

мустақилона оғоз кард ва бунѐди заминаи нав дар Хоразмро гузошт.   Дар 

давраи ҳукмронии Хоразмаҳ (1172-1200) қисми шарқии Эрон ба Хоразм 

илова карда шуд. Ҳангоми писари худ Муҳаммад Хӯсмаҳмад, Хоразм 

давлати пуриқтидортарин дар Шарқи Наздик шуд. . Мутахассиси таърих 

Озоди Машарифов дар мақолаҳои худ "Сахифаҳо аз тарихи Хоразм" 

(Тошканд, 1994), Матѐқуб Матниѐзов ва Абдулло Сотлиқов "Хоразм дар 

тарих ва фарҳанги ҷаҳон" (Urgench, 1999) нашр кардааст. Арзиши онҳо ин 

аст, ки онҳо аз таърихи имрӯза таърихи муосирро ғанӣ мегардонанд. Бо 

вуҷуди ин, маълумоте, ки Ануштегин аз қабилаҳои Туркӣ ва қабилаи 

сутунҳои Бекдили офарида шуда буд, дар асарҳои таърихи таърихи адабии 

форсии тоҷикии Рашидудин пайдо шуд. 

        Сулолаи Ғазнавийҳо 962 сол аст, саркардаи Сомони Алптакин шаҳри 

шаҳри Газна ишғол мекунад, ки дар он ҷо Ҳиндустон бунѐд ѐфтааст. Дар 

тӯли зиѐда аз ҳафт сол дар хизмати давлатӣ дар шӯъбаи хазинадорӣ, Абул 

Файзи Байхакӣ «Таърих Масуд» ѐ «Таърихи Байхақий» таъсис додааст. 

       Ҳангоми таҳияи давлати Ғазнавӣ, олимони бузург дар хонаҳо ва шаҳрҳо 

(Берунӣ, Юбиѐ, Абулфазли Байҳақ, Гардизӣ, Фирдавсӣ ва дигарон) пас аз 

марги Маҳмуди Ғазнавӣ, давлати Ғазза суст гардиданд. 

        Дар давраи Масуди Ман (1030-1041), Хорецм Ҳанатро тарк кард ва 

Караканис дар соҳилҳои болоии Амударѐ дар Мундарѐн кӯчид. Дар солҳои 

70-юми асри дуввум ҳокимони ҷазираҳои Ҳиндустон ба шимоли Ҳиндустон 

партофта шуданд ва Лаҳоро сармояи онҳо гардиданд. Дар 1186, бино низ 

Лоҳурро ишғол кард. 

Давлати Салжуқиҳо (1038-1194) аз Салжуқ, сардори қабилаи Туркӣ-

Оғуз гирифта шуд. Салжуқий Туркқонӣ дар Хуросон дар cолҳои 30  асри 

XII.аз барои хизматҳои ҳарбии худ, аз ғазнавийҳо мулкҳо мегирифтан. 

           Тибқи таърихи олимони таърихшинос Азамат Зиѐ«таърихи давлати 

Ӯзбекистон», таърихшиноси сегреги Садриддин Дӯстӣ Али Ҳусейнӣ, «Зубдат  

ат-таворих», «Тарихӣ Салажуқа», «Роҳат ас- Судур» оғоз меѐбад. Мӯҳлати 

охирини он фактест, ки Агодянов С. бо корҳои "Ocherki istorii oguzov i 

Turkmen Sredney Azii IX-XII vv" (M., 1969) идома дорад. 

     Аз охири асри XI, Салҷуқи давлат ба харобазор сар кард. Азбаски дар 

натиҷаи суқут кардани якум, Селяҳо аз қисмҳои сахт дар Антария ҷудо 

мешаванд. Аз сабаби муноқишаҳо ва низоъҳои дохилӣ, баъзе писарони 



писарони Суғурқон Сулҳҳои мустақилро ташкил карданд, ки дар натиҷа 

давлати Салолқ ба ду гурӯҳ тақсим шуданд. Аввалин пойтахти Ҳамадон, 

дуюм - Марв. Хоразмшоҳ Такаш Марвро забт карда, Сулаймонии 

қадимтарини Хамадан то асри 12 ҳукмронӣ мекард. 

        А.Сагдуллаев, Б. Минминов, О.Марлонов, Н.Норқулов «Таърих 

Ӯзбекистон: Рушди давлат ва ҷомеа. Қисми I (Тошкент, Академия, 2000) ягон 

иттилоотро дар бораи Салҷуқҳо таъмин намекунад. Бо вуҷуди ин, дар 

саҳифаҳои 424-425-и китоби «Lessons from History», Борбей Ахмедов, 

давлати Салҷуқӣ ба таври мухтасар шарҳ медиҳад. 

        Дар таҳкими иллатҳо ва тухмиҳои Туркистон, давлати исломӣ, 

Каракхонҳо (927-1212), ки дар вилоятҳои Шарқии Туркистон, Этисвув ва 

Ҷануби Тангрӯқ таъсис ѐфтаанд, нақши муҳим мебозанд. Давлати Караканид 

дар Югославияи пешин (756-940) ташкил карда шуд. Муассиси он Sotug 

Bugrokhon (915-955) мебошад. Дар 942 ӯ губернатори Болосогро зад ва худро 

вориси худ номид 

         Қабилаҳои ду кабил-кабили-қабилаҳо ба Каракхон муттаҳид шуданд. 

Мутахассиси Каракхон бо корҳое, ки аз ҷониби «Девон Латифӣ», 

Маҳмадалии Кошғари ва Зейс-лоборт «Гардиз» оғоз меѐбад. Баъдтар, 

хикояти Юсуф Хожиб дар ин самт дар китоби Қутатгу Билиг навишта 

шудааст. 

 Дар солҳои 60 ва 70-уми асри XIII, Karakhanidҳо аз тарафи 

Салҷуқиѐн заиф шуданд. Дар соли 1212, Муҳаммад Хоразмаҳаи 

Қарохониѐнро пурра бекор карданд. 

3. Сифати ҷаҳонии сиѐсатгузориҳои таърихи асри XI-XII ва аҳамияти 

таърихии он мушкилоти омӯзишӣ. 

        Дар асрҳои XI-XII, муносибатҳои молу мулкӣ дар Осиѐи Марказӣ таҳия 

шудаанд. Ин давра ҳамчунин таърихи рушди шаҳр ва рушд, истеҳсоли молҳо 

ва рушди умумии иқтисодиѐт буд. Тағироти сиѐсӣ низ ба илм ва фарҳанги 

кишварҳои Осиѐи Марказӣ таъсир гузошт. 

        Ҳикоя дар бораи назарияи сиѐсӣ ва омӯзиши таърихии хусусиятҳои 

умумии корҳои таърихӣ, ки дар араб эҷод шудааст, ошкор мекунад. Гарчанде 

ки онҳо ба забони арабӣ навишта шудаанд, ҳамаи онҳо ба таърихи умумӣ, ба 

монанди таърихи таърих ҳамчун таърихи дунѐ тамаркуз мекунанд. 

        Дар таърихи таърих таърихшиносон инчунин мехостанд, ки дониши 

худро дар бораи оятҳои Қуръон, ҳифз ва тафсирҳо, ҳикояҳои динӣ нишон 

диҳанд ва истифода аз воқеаҳои маъруф ва маъруф, чорабинӣ, ахлоқ ва 

эътиқодро истифода баранд. 

Кори қадимтарини асарҳои адабии арабӣ дар Қуръон ал-Қарми, Қуръон 

ва Кофирӣ навишта шудааст. Дар асри 15, истифодабарии калимаи талхшуда 

омад. Варақаҳои алоҳида ва ҳуҷҷатҳо дар матн навишта шудаанд. 



Дар асарҳои таърихи мо мо унвони Худои Қодири Қадим - Таврот, 

Паѐмҳои Паѐмбари мо, чаҳорум Саъоба ѐ Саъдоро Рашид дорем ва баъд аз 

он, Ва он гоҳ нависандаи фурӯтан дар бораи худ, муаллиф, номи муаллиф ва 

моҳияти кориаш навишта буд. 

Дар охири кор, дар колофон, ба шарофати кори хаттии муаллиф ба 

шарафи Худо, ба даст овардан дар бораи кор, нусхабардорӣ, ҷой ва таърихи 

ва нома маълумот медиҳад. 

Гарчанде Berunyi дуруст қайд мекунад, ки таърихи Араб хеле эҷодкор 

ва сарватманд нест, эҷодкор ва арабӣ, ки аз тариқи юнонӣ, эронӣ, яҳудӣ ва 

масеҳӣ пас аз таъсиси Хилофаи араб ки ба таърихи халқҳои ҷаҳони араб, 

инчунин халқҳои Халифаи арабӣ, ѐ қавмҳои ҳамсоя саҳми бузург 

гузоштаанд. 

 Таърихоне, ки аз кишвари мо омадаанд, саҳми арзандае ба таърихи 

забони арабӣ эҷод мекунанд, эҷодкорон бо корҳои бузург дар араб, махсусан 

Берунӣ, Сомоний, Шоҳобидин Нисовий 

                 4. Омӯхтани таърихи халқҳои Шарқ ва таърихи он. 

        Таълими таърихи халқҳо ва таърихи он дар бораи он яке аз мушкилоти 

фаврии таърихи муосир мебошад. Ин мушкилот аз ҷониби олиме, ки бо номи 

"Борисса Аҳмедов" таҳия шудааст, таҳлили "Дарсҳои таърихӣ" (1994, 1994).                                                                                                                    

Дар нимаи дуюми асри XIII қабилаҳои туркии Дашти Кипчоқ, аз ҷумла 

Рӯйхати сафед ва халқи Шайронон, "ӯзбекҳо" номида шудаанд ва ин 

минтақаи васеъ "минтақаи ӯзбек" номида шудааст.   Ӯзбекистон натиҷа 

намедиҳанд, ки Дашти танҳо дар нимаи дуюми асри ХII дар Кипчақ пайдо 

шудааст. Ӯзбекистонҳо, инчунин Қазоқистон, Қароқалпак, Башкиристонҳо, 

халқҳо ва дигар халқҳои туристӣ, ки дар айни замон дар ҳамон минтақа 

ҳамчун қавм зиндагӣ мекарданд, зиндагӣ мекарданд. 

          Дар таърихи "Таърих Абулхайрхон" -и Масуд ибн Усмон Кўҳистоний, 

дар бораи Ӯзбекистон ва давлати онҳо дар асри 15 иттилооти арзишманд 

мавҷуданд. 

         Дар "Шайбонинома" аз ҷониби Камолиддин Биноий (1453-1512) ӯ 

менависад, ки дар 80-уми асри 15 қабилаи қабилаҳои Шайбонихон вуҷуд 

дошт. 

        Mahmud ibn Vali (1596-16….) «Bahr ul-asror fi manoqib ul-aqyor» 

«Oliyjanob kishilarning jasorati haqida sirlar dengizi») nomli asarida yozilishicha, 

ko`chmanchi o`zbeklar qo`shinida uyrot, mojor va qipchoqlarning lashkarlari ham 

bo`lgan. 

Абулхайр Фазлуллоҳ Рузбеҳи "Меҳмонномаи Бухоро" низ дар бораи 

Ӯзбекистон иттилооти пурарзишро пешниҳод мекунад. Ба қавли ӯ, 

Ӯзбекистон асосан аз се садақа иборатанд: сибти Шайбаон (Шайбонӣ), 

қозоқҳо ва Манғитиѐн. 



         Узбекистон дар он замон мустақилияти худро дар аксарияти 

Қазоқистони муосир ва Сибирии Ҷанубӣ қарор доданд. Таърих, таҳаввулот ва 

нобудшавии ин давлат дар таърихи ҳаѐт ва ҳаѐти иҷтимоию сиѐсии 

кабилаҳои туркии Туркистон, ки дар ин майдони васеъ дар асри XV зиндагӣ 

мекунанд, ба таври васеъ омӯхта нашудааст. 

Дар маҷмӯъ, таърихи мамлакатҳои ҷаззоб таърихи кӯчдиҳӣ номида 

мешавад. Аз ин рӯ, тадқиқоти таърихи таърихи Ӯзбекистон, ки пас аз ҷанги 

Ӯзбекистон бунѐд ѐфтааст, на танҳо барои фаҳмиши дақиқи масъалаи 

ташкили як халқ ва халқи имрӯзаи Қазоқистон ҳамчун як халқ аст. мумкин 

аст. 

        5. Масъалаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва сиѐсии мардуми Осиѐи 

Марказӣ     дар тӯли ҳукмронии Муғулистон дар Мундарѐн. 

        Аз солҳои 1219 то 1221 Ӯзбекистон аз Mongolian ғалаба карда шуд. 

Писари дуюми Чингизхон Чиғатой (1227-1241) савдогари машҳури Хоразм  

Маҳмуд Ялов (1125-1238) ва бо писари Маъсудбек (1238-1289) идора кард.                                                                              

       Дар давраи ҳукмронии Муғулҳог, мардуми Мовароунаҳр дубора ба сар 

мебаранд - ҳокимони тундравон бо таҳқирҳо, бегонагон ва соҳибони хона 

зери таъқиб қарор мегирифтанд. 

Дар ин давра, Рашидуддин  Фазлуллоҳ ибни Имаддддовро Абулхайр ал-

Ҳомидоний" "Ҷоме ут-таворих" ("Мажмуаи тарих") ҷойгир мекунад. Ин 

китоби навест, ки дар адабиѐти шарқии Шарқии Шарқ аст. Таърихи Шарқ яке 

аз таърихи ҷаҳон, таърихи умумӣ, таърихи давлатҳои мусулмонӣ, таърихи 

кишварҳои Ғарбӣ, Чин ва Ҳиндустон мебошад. 

Муҳокимаи таърихи халқҳои Осиѐи Марказӣ, аз ҷумла таърихи 

масҷиди Ютубия, хусусан таърихи санъати туркӣ мебошад. 

Ҳомдодулло Қағарвӣ, муаллифи китоби "Тарихи гузида" (―Сайланган 

тарих‖), соли 1281 дар Қазвин, Эрон ва Азарбайжон таваллуд шудааст. Дар 

ин бози, аз замони қадим то соли 1330, рӯйдодҳо дар Эрон ва қисман дар 

Осиѐи Марказӣ сабт шудаанд. 

Китобхонаи "Чингизнома" аз тарафи Ҳунайн Ҳоҷӣ дар нимсолаи аввали асри 

16 бо фармони Еш султон,ки аз сулолаи шайбониҳо буд, ки дар Хоразм бо 

фармонҳои Султон (1558) ҳукмронӣ карда буд, навишта шудааст. Ин кори 

таърихӣ аз таърихи қадимаи Қазоқистон ва таърихи қадимаи Қазоқистон, аз 

таърихи асри XIII-XVI мебошад. Дар китоби "Чингизнома" манбаи муҳими 

фарогирии канори торикии асрҳои миѐна ва таърихи Хоразм мебошад. 

 

               6. Таърихоти таърихи ҳаѐти Султони Ҷалолуддин                                    

             МангамберӣФатҳ кардани Мовароунаҳрро ба муғулҳо осон набуд. 

Халқҳои Хоразм - писари калонии подшоҳ мардумеро, ки то охири ҳаѐти худ, 

Ҷалолиддин Мангамберди ва Демир Маликро муборакбод мекарданд, 



роҳбарӣ мекарданд. Дар давоми даҳ сол, онҳо бо ҷанговарони ҷанговар 

ҷанговарон, ҷанговарон, афғон, ҳиндуҳо ѐ Эрон, ҳадди аққал дар Қафқоз 

мубориза мебурданд ва ба Муғулистон баргаштанд. 

             Китобҳои бузурги таърихӣ дар бора онҳо маълумот медиҳанд 

―Тарихи жаҳонкушой‖ ("Жахонгир(Чингизхон)тарихи") (муаллиф) таърихи 

асри XIII Алоуддин Ҷувайди мебошад. Падари таърихшинос Баҳриддин бо 

душман дар якҷоягӣ бо бӯҳрони Султон Ҷалолидин аз бӯҳрони муғул ҳамроҳ 

буд. Дар таърихи Ӯзбекистон, Қисми I-II аз "Тарихи Жаҳонкушой" - ин 

муҳим аст. 

Таҳқиқи таърихи Султон Мангамберӣ, Шаҳобиддин Муҳаммад 

Муҳаммад-Насайи "Ҷанги Султони Ҷалолуддин Мангуберди" (Тошканд, 

1999) нақши хеле муҳим дорад. Илова бар ин, монополияи "Ануштагин 

Хоразмшаҳсҳо (1097-1231)" дар бораи таърихи Султони Ҷалолуддин аст. 

         Ҷалолуддин Мангуберди 17 август ва 12, 1231 кушта шуд. Гарчанде ки 

Ҷалолидин кушта шуда буд, тарафдорони ӯ - ҳокимони Хоразм ва ҳазорҳо 

сарбозони зери аскарони худ буданд. Ӯ дар ҳошияҳо ва ташкили муслимин 

хуб омӯхта шудааст ва дар муддати панҷоҳ сол пас аз марги Усмон Ҳасан - 

Султон Ҷалолидин дар ҳаѐти сиѐсии Ироқ, Осиѐи майда, Сурия ва Миср буд. 

биѐед. 

          Дар асоси қудрати худ, динорҳои маҳаллӣ дар шарқи Миѐна ба 

Димишқ, Каир ғалаба карданд. Дар 1241, мардуми Хоразм Ерусалимро забт 

карданд. Дар натиҷа, ин шаҳри муқаддаси аз 1229-юраи Крусаддрҳо ба 

мусулмонҳо бармегардад.  
Пас, дар таърихи таърихи мо, мо ҳеҷ гоҳ гуфта наметавонем, ки 

Ҷалолидин як Могул ва Шарқи Миѐна, Аврупо мебошад. Ҳамин тавр, ба 

шарофати Ватан, Султони Ҷалолуддин Мангамберӣ дар таърихи Хоразм 

бузургтарин аст.  

 Пас, дар таърихнигории мо, агар бигӯем, ки Ҷалолиддин сарбанди 

байни муғулҳо ва Ховари Миёна, Аврупо буд, муболиға намешавад. Ин аст, 

ки ба шарофати ватан Султон Ҷалолиддин Мангубердӣ бо номи Хоразмшоҳи 

Бузург ба таърихи мо ворид шуд ва то абад боқӣ мемонад. 

 

 

                     

 

 

 

 



Мавзӯъ 4 Таърихи  давлатшиноси  Амир Темур 

Нақша: 

1. Мавқеи таърихии Амир Темур. 

2. Таърихи ҷаҳонии Амир Темур. 

3. Амир Темур қайдҳои дипломатӣ бо кишварҳои Аврупо. 

4. Оғози Амир Темур ва Музеи таърихии Темураи Фонди Амир Темур. 

 

         Дар нимаи дуюми асри XIV, низоъҳои сиѐсӣ дар ноҳияи Мунҷуннн, 

қисми шимолии ҷануби Чигайк қавитар шуданд. Амир Темур аз Барлас 

Амирзадаш тақсим карда шуд, ва дар 1370 ӯ ҳокимияти олӣ гирифт. Ӯ 1370-

1379 буд. тадриҷан кишварро тарк карда, Ҷунайднн ва Хоразмро таслим 

кард. 

        Дар соли 1381-1402, Амир Темур кишварҳои ҳамсояро ишғол карда, 

Ирон, Қафқоз, Ироқ, Анадолия ва Ҳиндустонро забт карда, Горди Ҳолли 

Ҳилла (1376-1395) ғалаба карда, Сарой Брока . 

        Амир Темур ва Темуриѐн аз ҷониби халқҳои хурд идора мешуданд. Дар 

давраи ҳукмронии Амир Темур, Суғуратт (1370-1380 ва Султон Маҳмудхон 

(1380-1402), расман расман аз қабилаи Чинган эълон карданд, ки ғолибан 

Ҳенсро эълон кард ва ҳукмронии олии подшоҳ эълон кард. Дар ин давра, илм 
ва фарҳанг инкишоф ѐфт. Масалан, Алмей Навой ва Абдураҳмон Ҷомӣ, 

Бисачӣ Самарқандӣ ва Ҳоҷа Исматилла Бухоро, Шейх Аҳмад Сухайй ва 

Камолиддин Байнин, аз ҷумла Низомиддин Шамӣ ва Ҳофизи Абру, 

Шарафуддин Алӣ Ёдӣ ва Абдураззоқ Самарқандӣ, Муҳаммад Мирханд ва 

Гийосидин Хондамир, як шоири бузург ва олим. Фақат як ҷанбаи Амир 
Темур дар соҳаи тадқиқоти қадимтарини таърихӣ - фаъолияти ӯст. Дар 

таърихи 15 соли охир, таърихшиносони ҷумҳурӣ, ки аз ҷониби истиқлолият 

шаҳодат медиҳанд, як қатор ҳуҷҷатҳои илмӣ дар бораи Амир Темур, 

муаллиф ва китобчаҳо чоп кардаанд. Муаллифони маъруф монанди Ахмедов, 

Ашраф Ахмедов, Аҳмадалӣ Аскаров, Аҳмадалӣ Аскаров, Амриддин 

Бердуродов, Абдулат Муҳаммад Муҳаммадов, Шоди Каримов, Rustambek 

Шамсутдинов, Тургун Файзиев ва дигарон ҳастанд, ки дар Узбекистони 

садақа дар бораи таърихи тиллоӣ - кори онҳо махсусан самаранок буданд. 

            Ҷамъияти таълимии Амир Темур, ки соли 1992 аз тарафи гурӯҳи 

олимон, нависандагон, рассомон ва журналистон таъсис ѐфтааст, дар ин соҳа 

таърихи таърихи Ӯзбекистон нақши муҳим бозид. Барои ҳамин, роҳбари 

Ӯзбекистони мустақил дар дили худ ба пири Тошканд монанд ва 1996-юми 

асир Амир Темур эълон кард. , "Дар бораи Фонди Амир Темур" ва "Тадбирҳо 
дар бораи таъсиси Осорхонаи таърихии Темуриѐн". Саҳми давлатҳои Туркия 



ба тамаддуни ҷаҳонӣ дар соҳаи илм, фарҳанг ва санъат мустақиман ба 

давлати Темуриѐн, ки Амир Темур бунѐд кардааст, алоқаманд аст.  

        Саҳми мардуми Туркистон ба тамаддуни ҷаҳонӣ дар соҳаҳои илм, 

фарҳанг ва санъат бо давлати Темуриѐн, ки Амир Темур таъсис ѐфтааст, дар 

соли 1996 бо ҷашни миллии Ӯзбекистон, Алишер Навой 

         Ҳамин тавр, моҳи сентябри соли 1995 дар Элет, Федератсияи Русия 

конфронси илмии байналмилалӣ оид ба "600-солагии наҷоти Русия аз Темур" 

ба сарфи назар аз як қатор нуқтаҳои мусбии таърихи ҷаҳон тааҷҷубовар буд. 

Боиси ифтихор аст, ки бузургии шахсияти Темур, ки аз тариқи таърихи 

таърихи Шарқ ва аврупоӣ таҳлил карда шудааст, равшантар аст. . Боиси 
ифтихор аст, ки бузургии шахсияти Темур, ки аз тариқи таърихи таърихи 

Шарқ ва аврупоӣ таҳлил карда шудааст, равшантар аст. Индекси 

библиографии адабиѐт ва мақолаҳои марбут ба таърихи таърихи Амир 

Темур.Он ҳазор ва чор сад китоб ва рӯйхати мақолаҳо дорад. Аз 240 инҷониб 

дар хориҷа нашр шудааст. Аз ҷумла, Темуршунослик минтақаи мустақили 

Мактаби таърихии Фаронса мебошад. . Имрӯзҳо, дар таърихи таърихи 
Ӯзбекистон, давраи нави Темур ба марҳилаи нав ворид шуда, таърихи 

давлатдорӣ бояд бо тамоми мушкилоти он ба таври лозимӣ тарҷума карда 

шавад ва бидуни ифтихори пуртаҷриба ва олӣ.                                                                  
Дар ҳақиқат, шахсияти саховатманд ва дар айни замон зиддият дорад. Амир 

Темур баъд аз худаш бисѐр осебҳоро тарк кард ва ҳоло омӯзиши тадқиқот 

барои муаллимони гузашта мебошад. 

           Дар кӯтоҳ, шахсияти Амир Темур хеле фаровон аст ва хусусияти он 

алоҳида мебошад. Мо бовар дорем, ки дар таърихи давраи нав, корҳои зиѐди 

илмӣ мавҷуданд. 

                    2. Таърихи ҷаҳонии Амир Темур. 

         Соҳибдарр Темур санаи бузург дар таърихи халқҳои ҷаҳон мебошад.  

Намоиши Амир Темур дар қариб ҳамаи навъҳои адабиѐти адабӣ тасвир 

шудааст. Ҷодугарони калисои Машараб мехостанд, ки тасвирашро ранг 

кунанд, то ошкор кардани асрҳои падидаҳоро ошкор созанд. 

          Корҳои Соҳибдар Темур метавонанд ба ду гурӯҳ тақсим карда шаванд. 

Дар аввал яке аз илми илмӣ-таърихӣ ва ѐдоварӣ, дигар корҳои асарҳои адабӣ 

мебошад. Сураи Амир Темур дар аввалҳои офаридашудаи таърихӣ ва 

ѐддоштаро офаридааст. Инҳо аз тариқи "Таърихи Амир Темур", Ибни 

Арабшӣ, Рю Гонесал де Клавико, "Рӯзи сафарӣ ба қасри Темур дар 

Самарқанд" ва дигар корҳои дигар дохил мешаванд. 

          Намоиши Амир Темур дар вақти Амир Темур оғоз ѐфт. Махсусан 

заминаҳои давраи истиқлолияти аврупоӣ ба шахсияти ӯ хеле шавқовар 

буданд. Ҳиндустоне, ки аз баргардонидани онҳо кӯшиш мекунанд, ки 

инсонҳои бад, физикӣ ва рӯҳан баркамол шаванд. 



        Муаллифони машҳури Э.Гиббон, Ф. Шлосер, Г. Вебер, Жан Павлус ва 

дигарон дар бораи фаъолияти Амир Темур навиштаанд. 

Қисмати таърихи Амир Темур, ки арзиши назаррас ва илмии корҳои 

бунѐдии таърихиро дар таърихи муосир фарқ мекунад, дар бораи таърихии 

рус нақл мекунад. Амир Темур шахсияти ӯ ва нақши ӯ дар таърихи империяи 

Руссия роҳнамоии асосии таърихшиносони шӯравӣ буд. 

         Корҳои V.V.Bartol, А. Якубовский ва дигарон ба якчанд забон тарҷума 

шудаанд ва ба рушди тамоюлҳои ҷаҳонӣ таъсир мерасонанд. 

          Б.В. Лунин, Т.Н.Грановский, С. Соловiev, В.В.Бартол ва А.Ю. 

Якубовский оид ба таърихи Амир Темур дар корҳои зерин баромад 

намуданд.                                                                                                                                                        
Яке аз хусусиятҳои таърихи фаронсавии русӣ дар солҳои 20-80-уми асри ХХ 

дар он буд, ки таъсири шуғнони рус дар таърихи таърихи ин давра асосан 

нигоҳ дошта шуда, ба он навъҳои нави манфӣ илова карда шуданд. 

Ин як ҳизб ва синфхона буд, ки бар асоси таърихи идеологияи коммунистӣ, 

омӯзиши таърих ва ҳаѐт ва фаъолиятҳои таърихшиносон буд. 

       Дар натиҷа, фишори амирии Амир Темур зиѐдтар шуд, ва он танҳо дар 

рангҳои манфӣ аст. Ин падида, махсусан дар солҳои 70-уми асри 20 маълум 

шуд. Дар соли 1973, рисолаи номзадии А.П. Новоселццев дар маҷаллаи 

Voprosy Istorisi, мақолаи "Остенки Остенк Temura", ки аз Амир Темур хонда 

шудааст, чоп карда шуд. Баъд аз он, дар солҳои 1970 ва 80-уми асри 20, ягон 

тадқиқот оид ба Амир Темур нашунида шуда буд, ки аз сатҳи илмҳои илмии 

феодалӣ фарқ мекард. 

       

        3. Амир Темур мукотиботи дипломатиро бо кишварҳои Аврупо. 

       Дар охири асри XIV қувваҳои империяи Туркия ба Аврупои Ғарбӣ 

ҳаракат мекарданд. Роҳбарони аврупоӣ, ки бо ин амалҳои Султони Баязид 

таҳдид мекунанд, (1354-1403), ба ҳабсхонаҳои дигар мераванд, ҷамъоварии 

қӯшунҳо бар зидди ӯ. 

        Дар ҳамин ҳол, дигар марди туркӣ дар Осиѐи Марказӣ, ҳамсари амирии 

Амир Темур ҳузур дорад. Сангин шудани ду ҷигаристон ва заиф кардани 

қудрати онҳо барои ҳокимони аврупоӣ якхела буд. . Бо ин мақсад, император 
Бизанзод менависад, ки Амир Темур аз ӯ мепурсад, ки Ялсин Байазид аз 

постдорологҳои палеолог (аз император худдорони подшоҳони Аврупои 

Ғарбӣ) ва онҳо ба вазифаашон вазифаҳои оянда хоҳанд дод. 

        Кен Генри III аз Салтанати Кастилия ва Кинг Чарлз аз Фаронса 

миссионерони католикӣ ба Амир Темур фавран, агар Папа Бенедикт XIX буд, 

Папа Бенедикс XIX буд. 

       Амир Темур сафари худро ба Султон Ёилим Бейзид фиристод, то 

вазъиятро нарм кунад. Бо вуҷуди ин, Йилим Базазид қасд дорад, ки ба 

аҷдодони бузурги мо Яхангир иқрор кунад. 



       Амир Темур сафирони Ҳенри III аз Трастамара (1379-1406), подшоҳи 

Кастил, рӯзи дигар пас аз омадани Анкара дар 28 июл 1402 қабул мекунад. 

Як сол баъд аз он, сафироне, ки аз тарафи Подшоҳи Кастил Кинги Ҷоези 

Кенигио роҳбарӣ мекарданд, 8 сентябри соли 1404 дар Қасри Темур дар 

Самарқанд қарор гирифт.                                                                                                                                                                                 
Дар ҳамин ҳол, Archbishop of Sultoniya (шаҳри Эрон), Иоан де Горуб, ки 

мактубҳоро аз император қабул мекунад, хабари Амир Темурро дар Султан 

Байазид ба Фаронса ва Шоҳи Англия фиристод. Иоан дар Самарқанд дар 

соли 1404 ба Самарқад омад. 

      Ба  вуҷуди ин, ҳеҷ далеле вуҷуд надорад, ки Карл VI де Валуа ва Генрих 

IV Ланкастер ба Арбобхотободи Арон Архипбопоп Иоан оварда шудаанд. 

Ammo Karl VI de Valua va Genrix IV Lankaster nomalari arxiepiskop Ioan 

bobomiz Amir Temurga olib kelib topshirgani haqida aniq ma`lumot yo`q. 

Дар ҳоле, ки мундариҷаи муоширати Амир Темур ва сарварони 

аврупоӣ, аллакай ва интихоби тарҷумаи ин унвонҳо дар китобҳои Париж, 

Мадрид ва Лондон ҷойгир шудаанд. Ин чизест, ки мо аз ѐдгориҳои таърихии 

таърихамон метавон омӯхтем. 

Ин маълумотҳо Керен Л. салтанати Амир Темур // тарҷумаи забони 

французи. Автор аз шарҳҳо: Б. Ерматов, муҳаррири махсус: X.Султон; сар 

забон Луи Базен. -Т.: "Рӯҳонӣ", 1999, саҳ. 224. китобҳо. 

         Таърихи мукаммали тамоми тафсилот: дар адабиѐти ҷаҳонӣ # 1 (104) 

январи 2006; Муҳаммадҷон Холбеков "Навиштаи Амир Темур бо подшоҳони 

аврупоӣ". Сомканд, 1996, саҳ. 

         Тарихи Самарқанд аст. Том 1: - Тошкент, Изд. "Фан", 1969, саҳ. 

Умняков I.N. Сеждународные отнотения Sredney Azii v nachale XV 

века. Snoteniya Temura s Vizantiey i Francesiey // Труда Узбекский 

государственного университета им. Н.Навони. Силсилаи Novaya. № 61. -

Самарканд: сайр. UzGU, 1956.-179-197. 

           4  . Ташкили Фонди Байналмилалии Амир Темур ва кушоиши 

Амир Темур ва Музеи таърихии Темуриѐн 

       Дар давраи истиқлолият вақти барқароршавии Темур буд. Сирибкирӣ 

"Мо Туран, Аморати Туркистон ҳастем. Суханҳои мо, ки аз ҳама қадимтарин 

ва муҳимтарини халқҳо ҳастанд, қисми асосии туркҳо ҳастанд, «барои 

фаҳмидани мо дар бораи шахсияти миллӣ, анъанаҳои бузург ва асримиѐнагӣ 

асос мебошанд. 

       "Ман дар бораи Амир Темур қоидаҳои омӯхтам, - гуфт президент Ислом 

Каримов," чуноне ки ҷавоб ба мушкилоти бузурги имрӯза буд, 

        Дар моҳи декабри соли 1995 президенти Ислом Каримов соли 1996 

ҳамчун соли Амир Темур эълон кард. "Фармоишҳои Темур" дар якчанд забон 

чоп карда шуданд. Замони таърихӣ ва фарҳангӣ дар ин давра ба адабиѐти 



илмӣ тарҷума шудааст. Мавҷудияти Амир Темур идома дорад. Дар як 

муддати кӯтоҳ музеи таърихии Темуриѐн бунѐд ѐфта, ба ҷаҳони табиии 

бобои худ мувофиқат мекунад. 

        Президент Каримов гуфт, ки 24 октябри соли 1996 дар Тошканд 660-

солагии Сирибкирӣ Амир Темур гуфт: "Дар таърихи мо, Амир Темур, як 

санаи бузург, мерос ва панду ҳунари ӯ бо ҳаѐти имрӯзаи мо аст. , зеро, ки мо 

бо мушкилиҳое, ки рӯ ба рӯ мешавем, мубориза мебарем, мо бе он ки 

бевосита ба ин мерос хабар надорем, ҳақ надорем. Бинобар ин ман мегӯям, 
"Амир Темур ифтихор, ифтихороти мо, ифтихори мо!", Аз ин ранг, ба 

тамоми мардуми Ӯзбекистон ва тамоми ҷаҳон ва ман гумон мекунам, ки ман 

хато намекунам ». 

        Бояд қайд кард, ки тақрибан 660-солагии Амир Темур дар зиѐда аз 50 

кишвари дунѐ ҷашн гирифта шуд ва тақрибан 30 олимон аз тамоми ҷаҳон дар 

конфронси илмии байналмилалӣ ширкат варзиданд, ки ба омӯхтани мероси 

бузурги аҷдодони бузурги мо. 

         Амир Темур 660-солагии 21-24 апрели соли 1996 дар Париж, Фаронса 

бо ташаббус ва зери роҳбарии UYNESCO, ки Президенти Ҷумҳурияти 

Ӯзбекистон, И.Каримов иштирок ва суханронии бузург дода буд, ҷашн 

гирифта шуд. 18-уми октябри соли 1996, ифтитоҳи бузурги Осорхонаи 

таърихии Темуриѐн ҳамчун намунаи беназирии меъмории шарқии миллӣ, ки 

ба хотираи Амир Темур Юд, собиқ фармондеҳи бузург, ҳокимияти бузург ва 

раҳбари бераҳм бахшида шудааст. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5.Матривҳо: Таърихи халқи Осиѐи Марказӣ дар нимаи аввали асри                                  

                                              ХVI-XIX 

Нақша 

1. Ҳаѐти таърихи ҳаѐти сиѐсӣ ва иқтисодии мардуми Осиѐи Марказӣ дар 

асрҳои XVI-XVII. 

2. Абулқос Баҳодирхон ва кори ӯ "Шаҷарӣ Турк". 

3. Ҳафиз ибни Бухоро " Шарафномаи Соний". 

4. Таърихи хонии Бухоро. 

5. Таърихи хонии Қуқанд. 

6. Таърихи хонии Хива  

 

1. Ҳаёти таърихи ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодии мардуми Осиёи 

Марказӣ дар асрҳои XVI-XVII. Дар солҳои 1980 ва аввали солҳои 90-ум, 

парокандашавии афзоянда, хусусан беитоатӣ аз Тошканд, Фергана ва Ҳисор 

ба ҳукумати марказӣ, муборизаи ҷавони Тимуритон барои тахт баргашт. 

         Муҳаммад Шайбонӣ (1500-1510) - давлати Шайдон (1500-1601) таъсис 

ѐфтааст. Бо вуҷуди он, ки Шайбонӣ ба пешрафти назарраси иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ ва фарҳангӣ муваффақ гашт, онҳо ҳанӯз бо ҷудо кардани соҳибони 

заминҳои маҳаллӣ дастгирӣ намекарданд. 

          Абдулахон соний 1557 дар Бухоро ҷойгир шуда, баъди ҷангҳои тӯлонӣ 

(1557-1582) ба Мунаруннаҳр ҳамроҳ шуд. Вай давлатро идора мекард, вале 

баъд аз марги худ (8 феврали соли 1598), ҳаракати мунаққидон афзудааст                                                                                                                                              

         Дар чунин ҳолат, соҳибони заминҳои калонҳаҷми 

заминистифодабарандагон, ҳамроҳ бо коҳинон ва подшоҳон, 

Иорҳаммаҳонро, писари сеюмини Ҷўжи, аз сибти Тараҳай Темур қарор 

доданд. Насли нав ҳамчун Аштархониҳо (1601-1785) дар таърихи (Асли Ҳоҷи 

Тархон (Астрахан)) маъруф аст. 

        Дар ин давра, ҷудошавии паҳншуда дар кишвар афзудааст. Дашти 

Қипчоқ, асосан аспҳои Қазоқистон ва гулҳо, аксар вақт ҳокимони Хоразм 

Абулғозихон ва Анушахон Мунаруннаҳро ба ҳуҷум овардаанд ва ба шаҳрҳо 

ва деҳоти Чоржўй, Бухоро ва Самарқанд афтоданд. 

       Ҳукумдорҳои Эрон ва Ҳиндустони шимоли дар корҳои  дохилии 

Бобуриҳоро дахолат карданд. Дар ноороми Убайдуллохони  соний(ногаҳонӣ 

1702-1711) ноустувор дар кишвар хеле зиѐд шуд. Роҳбарони улус, дар Балх 

Маҳмуд, ҳукумати марказӣ маҳфузанд. 

         Подшоҳи Эрон Нодиршоҳ (1736-1747) дар фасли тирамоҳии соли 1740 

бо хати хулафои Бухоро истифода шуд, бо истифода аз фишор ва ноустувор 



дар Мундарѐн. Пас аз он, ҳукуматҳо Муҳаммад Раҳимбий, як зумраи 

заминдорон, пуштибони сангин, сибти бузурге аз сибти Манқитиѐн 

гирифтанд. Абулмўмин (1747-1751) ва Убайдуллахон (1751-1753), ки баъд аз 

марги Абулфайзхон кушта шуданд, аз ҷониби давлати Муҳаммад Раҳимбий 

буданд. 

      16 декабри соли 1753 Муҳаммад Раҳимбий хан буд. Аз ҳамин рӯз, 

хулафои Бухоро, ки аз тарафи сохтаи Манғит, ки то сентябри соли 1920 

шурӯъ шуда буд, бартарӣ дошт. 

Дар соли 1709 дар Халиҷи Фонди Кангур (1709-1876) бо сабаби заифии 

ҳукумати марказӣ ташкил карда шуд. 

         Дар асри XVIII-XIX дар ҳудуди Аморати Бухоро, Ҳива ва хони Қўканд 

ҷойгир шудааст, Русия тадриҷан бо ин минтақа рӯ ба рӯ шуд ва мавқеи 

колониашонро таъсис дод.                                                                                              
    Таъсири ҳодисаҳои сиѐсӣ на танҳо таърихӣ ба бор овард. Дар натиҷа 

таърихи муосир дар рушди худ тағйироти назаррас ба даст овард. 

 2. Абулгази Баҳидӣӣ ва кори ӯ "Шаҷарӣ Турк". 

        Таърихи Ӯзбекистон бе таърихи Хоразм тасаввур карда намешавад. 

Азбаски мардуми Ӯзбекистон, ҳамчунин яке аз ҷойгоҳҳои давлат ва 

фарҳанги он, оозизми қадимии Хоразм аст. 

        Хива Хан (1644-1663), олим муосир ва духтур Абулгази Баҳодирхон, 

намояндаи хилофати шибайдиҳо (1512-1688), ки дар Хоразм ҳукмронӣ 

мекард. 

        Абулғозихон дар ҷараѐни таҳияи мушкилоти иҷтимоию сиѐсӣ дар 

давлати даҳшатнок, дар натиҷаи муборизаи шадид, дар тахти Хива буд. Вай 

барои сарнагунии сиѐсии феълӣ ҳамчун сарвари давлат мубориза бурд, то ки 

истиқлолияти кишварро мустаҳкам кунад ва мустаҳкам кунад. 

         Баъд аз марги Абулғозихон, қувваи ҳунар кам шуд. Анъектиҳо таъсири 

онҳо дар сиѐсати давлатӣ дар натиҷаи "хон кўтариш ўйини" -и шоҳзодаи 

махсусро тақвият дод. «Аз хонҳои Шайбони, пас аз Абулғозихон ,» 

менависад Мулла Олим Маҳдум Ҳожи, «Танҳо хании салтанати ханатҳо бо 

қудрат ва қудрати ханӣ ҳукмронӣ мекунад. ва бутҳоеро, 

       Мутахассиси машҳури В. Вамбери мегӯяд: "Абулғози Бобурро дар 

тамоми ҷонибҳои ҳаѐти ӯ исбот мекунад." 
        Агар шоир ва олим Заҳириддин Муҳаммабои Bob Bobur дар асри XV дар 

асри XVIII дар забонҳои қадимии Ӯзбекистон ва Cigatay, адабиѐти 

муҳимтарине, ки ба халқи Ӯзбекистон ва забони адабии он мусоидат 

намудааст, Абулқосӣ узви асри XVII ба хашму ғазаби таърихи таърихи 

муосир табдил ѐфт. Хизмати ӯ ҳамчун бунѐди давлати мутамарказ аст. 

      Абулқосӣ, ки якчанд забонҳоро медонист, забони туркиро на забони 

арабӣ, форсӣ, балки дар анъанаҳои худ офаридааст. «Ман ин хабарро ба 

одамони хуб ва бад гуфтам, - гуфт ӯ дар Туркия. 



            Ва дар айни замон ман метавонам бигӯям, ки Туркия интихоби бузург 

аст ". Яке аз корҳои ӯ "Шаҷара Тарокима" номида мешавад, ки бо хоҳиши 

сарварон ва раҳбарони Туркманистон дар соли 1658-1611 навишта шудааст. 

Ин кор дар шаҳри Санкт-Петербурги соли 1958 аз ҷониби академик 

А.Кононов (1900-1986), матнҳои матнӣ, тарҷумаи русӣ ва тадқиқоти илмӣ 

чоп шудааст. Инчунин дар забони муосири муосир нашр шудааст. 

 

       Корҳои дуюми Абулғозихон"Шажараи Турк ва Могул" номида шуданд, 

ки дар соли 1664 навишта шудааст ва аз сабаби марги ӯ ба анҷом 

нарасидааст. Тартиб ва писари Асар Абулғозӣ аз ҷониби Маҳмуд ибни 

Муҳаммад Урганжий бо супориши Анушахонанҷом ѐфт. 

Ин китоби кӯтоҳ 9 бобҳо,иборат буда, аз Одам ато, то Муғулхони туркҳо ва 

ба Чингизхон ва Шайбонихонан, ки насли онҳо аз Моваруннаҳ, Шарқи Осин, 

Муғулистон, тасвирҳои ҷамъиятиро тасвир мекунад.  

         Дар боби охирини IX, ки дар бораи хилофати Шайбонӣ дар Хоразм нақл 

мекунад ва қисми арзиши он мебошад. Он дар бораи кабилаҳои туркии 

Туркистон, пайдоиши онҳо, номҳои онҳо ва зисти онҳо маълумот дорад. 
Таърихи таърихӣ ва сиѐсии он таърихи улуси Шайбониѐн , пайдоиш ва 

марзҳои он, охири асри XVI ва ибтидои асри XVI, давлати Хоразм дар 

нимсолаи аввали асри XVI, муносибати Хива ханат бо ҳукуматҳои Русия, 

Қазоқистон ва Бухоро Мавқеи ҷойгиршавӣ дар омӯзиши мушкилот ва 

мушкилоти таърихии таърихи Ӯзбекистон хеле муҳим арзишманд аст.. 

        Ин кор Абулғозихон ҳамчун таърихшинос ба ҷаҳон муаррифӣ намуд. Ин 

асри 18 ба забони аврупоӣ тарҷума шуд. Дар ниҳоят, соли 1992, кор дар 

рӯзномаи рӯзноманигори Б.Ахмедов дар ин рӯз нашр шуд. 

        Абулғози Баҳодирхон ва корҳои ӯ, чунон ки дар боло зикр шуд, ба ӯ 

имкон медиҳад, ки ба илмҳои таърихӣ мусоидат кунад. 

 

             3. Ҳофиз Таниш Бухорийнинг " Шарафномаи Соний". 

         Дар таърихи давлатдории Ӯзбекистон, ҳокимияти Шайбониҳои 

Шайбибӣ нақши муҳим мебозанд. Тадқиқотчиѐни маъруф, аз қабили А.А. 

Семѐнов, А.Й.Якубовский, Б.Ахмадов ҳақ доранд, ки дар хангарии Бухоро, . 
Тибқи тадқиқот П.Иванов, таъсири шоҳ Исмоил дар қудрат дар инкишофи 

фарҳанг дар Ҳанони Бухоро дар давраи Шайбонӣ дар Эрон ба таҳдиди 

таҳрими сунниҳо дар Эрон ва Ҳирот оварда расонид. . Аз сабаби танқидҳо, 
рақамҳои фарҳангӣ, шеърҳо, олимон инҷо омада, ба Хонии Бухоро омаданд. 

Боиси ифтихор аст, ки дар Хонии Бухоро дар соҳаи адабиѐти таърихи 

адабиѐт, тарҷумаи тарҷумавӣ, хатиравӣ, меъморӣ мавҷуд буд. 

Махсусан, мувофиқи Бартолд, шумораи корҳое, ки дар соҳаи таърихи 

адабиѐт ва адабиѐт дар давраи Шайбонийҳо таъсис дода шудаанд, ба таври 

назаррас афзоиш ѐфтанд. Махсусан, зарур аст, ки кори Хафиз Таниш 

Бухорий "Шарафномаи Соний‖ қайд карда шавад.Муаллифони китоби 



«Абдулланма» ѐ « Шарафномаи Соний» - нависандаи инқилоби Бухоро 

ҲафизТаниш Бухорий, шоири Бухоро ва таърихи бузурги асри 16 мебошад. 

Дар соли 1549 дар Бухоро дар як олими олӣ таваллуд шудааст. 

Ҳафиз Таниш Бухорий яке аз халқҳои шинохтаи шинохтаи замони худ 

буд, ва соли 1584 Абдуллохон Сонй (1583-1598) бо таваллуди 

Қулбобо,кўкмдот мушовири шахсӣ ва таърихчӣ ба наздикӣ наздик буд. 

Ҳафиз Таниш Бухорий то охири умри худ дар ин вазифа кор мекард. Молео 

Самарқандий маълумот медиҳадки, Ҳафси Таниш аз ҷониби занаш дар соли 

1589 заҳролуд шудааст. 

Дар китоби "Шарафномаи Соний", таърихи Ӯзбекистон, Қазоқистон, ва 

қисмате аз Афғонистон ва Эрон дар асри 16 миллати сиѐсӣ мебошанд. Илова 

бар ин, дар бораи муносибатҳои байни хулқи Бухоро ва Эрон, Ҳиндустон, 

Ғошғар ва Русия иттилооти арзишманд вуҷуд дорад. 

          Кор дар охири асри 16 анҷом ѐфт.Замондоши Ҳофиз Таниш Бухорий 

шоир ва адабиѐтшунос олим Матрубий гувоҳи медиҳад ки, Тибқи фанни 

муосири муосир ва эҷодиѐти адабиѐт, Мехрибе, қисми охирини кор аз 

ҷониби падари Паж-Саъдӣ навишта шудааст (дар соли 1602 фавтидааст). Бо 

вуҷуди ин, манбаъҳои дигар ин идеяро дастгирӣ намекунанд. . 

 “Шарафномаи Соний" дар шеър, ѐ дар тарҳҳои комплексӣ, бадеӣ 

навишта шудааст. Бисѐре аз шеърҳо, аз ҷумла Фирдавс, Рӯдакӣ, Садди, 

Камолиддин Биноий, Мустафоқ ва муаллифи он, ‖оятҳои Қуръон карим‖ва 

―Ҳадиси Шариф‖ҳастанд.Дар солҳои 30 -60-уми асри 16, як силсила 

ѐдгориҳои рӯзона дар қасри рӯйдодҳо ба мероси калонсолон, ки рӯйдодҳои 

муҳими сиѐсӣ ва воқеаҳои солҳои 1970-умро ишғол карданд, дар асоси 

маълумоти воқеӣ ба таври шахсӣ ҷамъ оварда шудааст. 
         Бисѐре аз нусхаҳои ин дастурҳо вуҷуд доранд. Дар байни солҳои 1995-

1997 китоби Бўрибой Аҳмадов, ки аз ду қисмат ҷудо буд, нашр шуд. 

 

                           4. Таърихнависии хонии Бухоро. 

         Дар таърихи давлати Ӯзбекистон дар даври Хонии Бухоро сетоҳ сулола 

ҳукмрони карданд. Ин яке аз вазифаҳои фаврии таърихи таърихи худ аст, ки 

таърихи тахассуси ҳар як ҷинсро омӯхтааст, ки Шайбаниҳо (1500-1601), 

Аштархонийҳо (1601-1756) ва сулолаҳои Манғитиҳо (1776-1920) қарор 

доштанд.  
     Сарваре, ки ҳамчун "бунѐдкори дуввуми Осиѐи Марказӣ" аз ҷониби 

академик В.В. Бартолд, муҳаққиқи бузург дар таърихи Шарқ меномид, 

ҳокимияти низомии асри ширин, як давлати бузург ва соири аз сулали 

Шайбоний Абдулаҳан II буд. Агар Муҳаммад Шайбоний асосгузори давлати 

Шайбонӣ бошад, дар таърихи халқи Ӯзбекистон ва Ӯзбекистон, Убайдулло 

Хон ҳамчун калисои худ шинохта шудааст, ӯ асосгузори давлати мутамарказ 



ва ахлоқии сиѐсии Абдулла буд. Ё, дар суханони Аҳмад Дониш: "Дар соли 
ҳаштуми нӯҳуми ҳиҷри, раисони давлат ва ҷомеа ба вуқӯъ мепайвандад. Дар 

оғози асри ХХ, Абдуллақим дар Бухоро барқарор шуд. " 

         Имрӯз, вақте ки ӯ бо олиме, ки бо як олим муоширати наздик дорад, 

профессор Зиѐдулло Муқимов, мегӯяд: "Ӯ некӯаҳволии худро дар давлати 

мутамарказ, инчунин шукуфоӣ ва фармоиш дар Туркистон маълум аст". 

         Дар давраи Абдуллахон, баъзе аз корҳои ҷолиб дар соҳаи 

таърихшиносӣ, масалан, Ҳасанҳожи Нисорийро "Музаккири анбоб" 

("Ёдномаи дӯстӣ"), ки дар Бухоро офарида шудааст, таъсис ѐфтааст. Ин кор 

дар бораи 228 нафаре, ки дар Мовароунаҳр дар асри 16 ва ҳамчунин 

Афғонистон, Ҳиндустон, Эрон, Туркия ва Кашгар иттилоот доранд. Дар 
байни онҳо шоири бузург, аз қабили Бабур, Ҳилоли, Мағӣ, Хоҷа, Шайбоний, 

Увайсий, Комрон, Байрамхон, Мушфиқий, ки ба инкишофи адабиѐти ӯзбекӣ 

ва тоҷикӣ саҳми бузург гузоштаанд маълумот вуҷуд дорад. Дар бораи 

Абдуллохон II маълумотҳо мавҷуд аст. Ин коре, ки бо номи Абдулахон II 

навишта шудааст, "Тазкираи шуаро" пас аз "Тазкират Шукуро" аз ҷониби 

Алишер Навой, "Majilis un-nafois" мебошад ва дар фарогирии муҳити атроф 

дар Осиѐи Марказӣ, Эрон ва Ҳиндустон дар асри 16 ва масъалаҳои дигари 

адабиѐт аҳамияти калон дорад. як кор.  
          Яке аз дастовардҳои бузурге, ки дар таърихи давраи Шайбоний буд, 

арзиши илмии бузург, аз ҷумла асарҳои Муҳаммади Салом, "Шайбонинома" 

ва  Дар ин давра Мубаракун ба дастовардҳои назарраси санъат, аз қабили 

ранг, хатиравӣ, санъати мусиқӣ, фиқҳ ва дигар илмҳои дигар: тиб, мантиқӣ, 

геометрия ва астрономия дастовардҳои назаррасро ба даст оварданд.ирзо 

Муҳаммад Ҳайдар "Таърих Рашидӣ" 

      "Муҳаммади амалӣ шабака" (1550), "Рисола дар илми ҳисоб",‖Васият дар 

чоҳор қисм аз ҷониби халқи Бабақалони Самарқанд, "Маърифат самти 

қибла",  аз ҷониби Муҳаммад Ҳусайн Минажжим Бухорий ва дигар корҳои 

дигар ба болоравии илмҳои мушаххас шаҳодат медиҳанд. 

        Дар Бухоро дар замони Шайбонӣ, корҳое, ки дар соҳаи тиб навишта 

шудаанд, махсусан афзоиш ѐфтанд. Усулҳои табобат, ташхис ва тайѐр 

кардани доруҳо ба анъанавии асри миѐнаи мусулмонии шарқӣ дар асри 16 

шаҳодат медиҳанд. 

      Ҳокимияти Бухоро дар давраи ҳукмронии Шайбонӣ, ӯ фарҳангеро, ки дар 

замини Турон вуҷуд дошт, сарпарастӣ кард ва онро ба сатҳи нав табдил дод. 

 

              5. Таърихи хонии Коканд. 

Таърихи илмӣ ва таърихшиносӣ дар Қўқоннда хеле дертар дар 

марказҳои фарҳангии қадимтарини Бухоро, Самарқанд ва Хива (Хоразм) 

буданд. Сабаби ин Хонии Қўқон дар асри XVIII буд. 



 Дар ҳамин солҳо, Коканд Ханес, аз Шоҳрухи Бухоро таъсис ѐфт. 

Пешвоѐни Коканди худро пешвои "празоворҳо" ѐ "bis" номиданд. Дар байни 

онҳо олимон (1798-1810) аввалин шуда, худро «хан» номиданд. Дар давраи 

ҳукмронии Муҳаммад Алӣ (1822-1842), Коканд Ханнат пас аз он ки дар 

қаламрави Қазоқистон, Курд ва тоҷикон ҷойгир аст, давлати хеле калон ва 

пурқувват шуд. 

       Бо вуҷуди ин, пас аз он ки ханат ташкил карда шуд, кӯчиши таърихии 
Қўқон дертар оғоз ѐфт. Таърихи адабиѐт дар Назир ва хатти навишта шуда 

буд. Мафҳуми онҳо метавонанд ба воқеъанависи (баѐнҳо), хотираҳо, корҳои 

ҷуғрофӣ ва таърихи умумӣ ѐ умумиро фаро гиранд.. Ин аст, ки дар чунин 

кор, муаллиф сухан аз ибтидои Одам, аз офариниши олам оғоз меѐбад. Он 

ҳамчунин таърихи бисѐр мамлакатҳо дорад. Дигар корҳои дигар ба таърихи 

тамаддунӣ бахшида шудаанд ва зиндагии Хон ѐ сулолаи махсус равшан аст. 
        Корҳои аввалин дар таърихи 1237/1823 дар Қўқон анҷом ѐфтанд. 

Муаллиф - Мирзо Қаландар Исфарағий. Вай ҳамчунин ҳамчун Мутафӣ ва 

шоира Мушрикӣ дар қасри Умархон (1810-1822) маълум аст. Корҳо 

"Шоҳномаи Умархоний", "Шаҳнома" ва "Тарихи Амир Умархоний", 

"Шоҳномаи Нусрат Паѐм" номида мешаванд.  
        Ин кор аз Мушриф аз оятҳои авали‖ Умарнома‖ иборат аст ва дар шеъри 

Абдуррақим Наманган, як падидаи маъмули "Umame" асос ѐфтааст. 

Mushrifning mazkur asari «Umarnoma» manzumasining nasriy bayonidan 

iborat bo`lib, «Umarnoma»ning o`zi «Fazliy» taxallusi bilan mashhur bo`lgan 

sho Ин кори Марҳилаи II низ дар 1237/1823 ба анҷом расид. Ба ибораи 

дигар, баъд аз хатми он, Умархон ба Мушриф барои таҳияи изҳороти пешакӣ 

дод. Эҳтимоли он аст, ки ӯ дар забони худ боэҳтиѐт аст.ir Abdulkarim 

Namangoniy qalamiga mansubdir. 

      ―Мунтахоб ат –таворих‖, ки аз ҷониби Хонии Қуқон офарида шудааст, 

Муншаб мебошад. Муаллиф Муҳаммад Ҳакимхонтура, кор дар 1259-1843 

навишта шудааст. Ин китоб яке аз таърихи таърихи умумист, ки воқеаҳои он 

бо таъсиси дунѐ оғоз меѐбад ва то соли 1845 давом мекунад. 

     Ҷамъоварии кор аз якчанд китобҳои дигар дар асоси китобҳои дигар 

иборат аст.Дар байни асарҳои таърихӣ, ки дар Хонии Қўқон, аз ҷумла 

―Мирот-ул-футуҳ‖, ―Туҳфат ат-таворихи хони‖ва ―Тарихи Шохрухий‖ 

номбар шудаанд, метавонанд зикр карда шаванд. ―Мирот-ул-футуҳ‖дар 

Туркистон навишта шудааст ва дар 1281/1865 навишта шудааст. Дар китоби 

―Туҳфат ат-таворих‖ дар 1286/1869 аз ҷониби Авазмуҳаммад Aттодир 

навишта шудааст. Муаллифи "Таърихи Шоҳроҳи", ки дар 1288/1871 навишта 

шудааст, Муло Ниѐз Муҳаммад Ҳоъқиндийдир мебошад. 

        Илова бар ин, "Ansob as-salotin tavorix al-khavin" (асрҳои 80-уми асри 

19), "Таърихи Шарқи Ферганна", ки аз тарафи Кади Олиабек навишта 

шудааст, пас аз марги Коканд Хасани империяи Русия навиштааст. Андиҷон), 

инчунин корҳои "Муҳофали таърихӣ Фурдона" (муаллифи китоби Муҳаммад 



Муҳаммад Фазилбек, писари Кази Олиабек), бо забони Uzbek навишта 

шудааст. Бо вуҷуди ин, онҳо таҳлили амиқи илмӣ накардаанд, зеро ҳикояҳо 

дар корҳои худ такрор мешаванд.  

                          6. Таърихнигории хонии Хева. 

       Хонни Хива давлате мебошад, ки дар поѐни Амударѐ дар хати қадимии 

Хоразмѐи қадим дар аввали асри 16 ташкил ѐфтааст ва дар ибтидои асри 

XVII давлати мустақил ба ҳисоб мерафт. 

     Соли 1763 намояндаҳои қавмҳои ӯзбек - иноқҳо - дар Хива ҳукмронӣ 

мекунанд. Дар соли 1873, пас аз Русия, Русия ба Русия вобаста буд. Соли 

1920 Болшевикҳо пурра бекор карда шуданд. 

        Хоразм яке аз кишварҳоест, ки дорои таърихи таърихии худ мебошад. 

Дар корҳое, ки ба таърихи Хонии Хива бахшида шудаанд, мо мебинем, ки ин 

анъанаҳои қадим муддати тӯлонӣ нигоҳ дошта мешуданд. Баъд аз он, Мунис, 

Огаҳий ва Муҳаммад Юсуф Баѐнийҳо филиалҳои мактаби таърихие, ки 

Абулғозихон таъсис додааст, давом медоданд. 

       Самти характери муҳити табии Хоразм аст, ки тамоми корҳои таърихӣ ва 

санъатӣ, ки дар ин минтақа сохта шудаанд, дар Ӯзбекистон навишта 

шудаанд. 
        Дар ибтидои асри 19, таърихшиносии сарвати шоир Шермуҳаммед ибни 

Амир Авазӣ Мирал Мунис (1778-1829) китоби «Фирдавс ul-iqbol» навишт, ки 

бо фармони Муҳаммад Раҳимхон 

        Ин китоб, ки дар забони ўзбеки навишта шудааст, низ "Иқболнома" 

номида мешавад. Ин кор, ки маълумоти таърихӣ дар бораи таърихи XVIII-

XIX асрҳои Хива мебошад, баъдтар аз ҷониби Оллоқулихон бо номи Жияни 

Мунис Муҳаммад Риза Охаҳӣ ва бо шарҳи таърихи Хонии Хива то соли 1872  

  Корҳои таърихӣ, аз қабили ―Зубдат ут-таворих", "Риѐз уд-давла" ва 

"Ҷомиъ ул-воқеоти султоний", ки аз ҷониби Огаҳий сохта шудаанд, 

намунаҳои каме аз мактаби таърихии Хоразм мебошанд. 

        Дар байни корҳое, ки ба таърихи Хонии Хива бахшида шудаанд, китоби 

«Шажараи Хоразмшоҳий» аз ҷониби Муҳаммад Юсуф ибн Бобожонбек 

Баѐний (1859-1923) аҳамияти калон дорад. Маълумоти арзишманд оид ба 

ишғоли Воҳаи Хоразм аз ҷониби артиши Русия вуҷуд дорад. 

       Баѐний корро "таърихи Хоразм", мутаассифона он пурра нигоҳдорӣ 

нашуд. Тавсифи шахсони мансабдорони ҳунар ва ситораҳои Ҳано, махсусан 

тавсифи Хоҷа Ҳан Муҳаммад Раҳимхон II (Феруз) ҳамчун подшоҳ ва шоир 

хеле фарқ мекунад ва тасаввуроти пурраи фазои маънавии Хоразмро 

медиҳад.  
         Дар Хоразм, барои тарҷума кардани асарҳои муаллифони миѐндавлати 
миѐна ба Ӯзбекистон корҳои зиѐде ба анҷом расиданд. 

      Махсусан Огаҳий дар асрҳои миѐна, якчанд нашрияҳои таърихии 

муаллифони мусулмон асри Мирхонд «Равзат Ус-Сафо», Маҳфий       



Астрабодий ва Муҳаммад Носир, «Нодирнома», Кайковуснинг «Қобуснома» 

ва дигар корҳои дигар ба забони ӯзбакӣ тарҷума шудааст, тарҷумони 

Хоразмм мактабро давом дод.Огаҳий бахшида дар бораи тарихи Хоразм 

панж асар навист. Академик В.Бартол мегӯяд: "Таърихҳои таърихии таърихӣ 

ва аксарияти далелҳо, ки дар онҳо рӯй додаанд, новобаста аз он ки 

камбудиҳои асарҳои адабӣ ва таърихӣ аз ҷониби Мунис ва Oгаҳий ҳамаи 

корҳои ӯро паси пушти ӯ гузоштаанд ". Ин хеле қимат аст, чунки таърихи 

Хоразм таърихи таърихи Ӯзбекистон аст, ки дар он ҷо аст. 

       Дар давраи ҳукмронии Муҳаммад Раҳимхон (Феруз) коргарони таърихи 

арабӣ Ал-Маъсудий (асри X) ва Ибн-ал Асир (XII-cаршавии асри XIII), аз 

ҷониби Байони асри (Тарихий Табарий) ба забони ўзбеки тарҷума шудаанд.  
Мавҷудияти таърихии Хонии Хива дар замонҳои муосир дар асоси дунѐи 

нав ба таври ҷиддӣ омӯхта шудааст. Дар соли 2005 маҷаллаи "Moziydan 

Sado" дар бораи корҳое, ки таърихшиносии таърихӣ - сардори ферментанд 

нашр кард. 

 Дар айни замон, таърихи таърихи таърихи Хоразм бо доираи васеи он 
оғоз ѐфт. Шубҳае нест, ки ӯ сарватманд ва ҳоло ҳам камтар таҳсилкарда буд. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мавзӯи 6: Таърихшиносии таърихи халқи Ӯзбекистон    дар нимсолаи 

дуюми асри 19 ва асри 20 

 

 1. Рушди истиқлолият ва таърихи мардуми Осиѐи Марказӣ дар 

нимсолаи аввали асри 19 

Русия бештар аз таъсири Шарк аз дигар ҷуғрофӣ аз макони ҷуғрофии 

дарозтарин вобаста аст. Русия муддати тӯлонӣ аз давраи қадим бо Шарқ 

алоқаманд буд. Бо вуҷуди ин, таъсири ғарбиҳо дар таҳияи шиддатнокии 

шӯравӣ дар Русия хеле ногузир аст. 

         Махсусан, доираҳои саросарии Аврупои Ғарбӣ бо ҷаҳони нав, 

кишварҳои Африқо ва минтақаи зериобии Африқои Ҷанубӣ аз замони 

ҷустуҷӯи ҷуғрофии ҷуғрофӣ ва аз лаҳзаи пешрафти капиталистӣ машғул 

буданд. Дар ин муддат аз Осиѐи Марказӣ аз ҳаракатҳои сиѐсӣ ва ҳарбӣ дар 

Ғарб дур буд. 

         Дар асри нуҳум, бисѐре аз сайѐҳони Аврупои Ғарбӣ ѐ сайѐҳоне, ки 

ташриф овардаанд, ба Осиѐи Марказӣ сафар намуда, дар бораи кишвар 

иттилооти нав ҷамъ овардаанд. 

         Гарчанде, ки иттилоот дар бораи Аврупои Ғарбӣ дар Осиѐи Марказӣ 

хеле баланд аст, он муҳим аст. Бояд гуфт, ки бисѐре аз сайѐҳони Аврупои 

Ғарбӣ аз супориши махсус омадаанд ѐ танҳо ба омӯзиши чизе 

манфиатдоранд. 

         Дар тадқиқоти Александр Гумболут (1769-1859), ки дар асри XIX дар 

Осиѐи Марказӣ омада, дар бораи ин замин,немис олимлари Франс 

Фердинанд фон Рихтгофен, Вилгелм Сиверс, Фридрих фон-Гелвалд, 

Маълумоти таърихӣ ва ҷуғрофӣ дар бораи Осиѐ пайдо шудааст. Баъзеи онҳо 
дар Осиѐи Марказӣ ҷойгир шудаанд, ва дар дигар ҷойҳо, ки дар он ҷо дар 

бораи он иттилооти илмии муҳими илмӣ дар кишвар ҷамъ омадаанд. Аз 

иттилооти онҳо, доираҳои сиѐсӣ ва академикӣ барои ҳадафҳои худ истифода 

кардаанд. 

         Дар ин давра, Осиѐи Марказӣ минтақаи минтақа гардид, ки манфиатҳои 

сиѐсӣ ва ҳарбӣ ба миѐн меоянд. Бо ин сабаб, бисѐр намояндагиҳои ғарбӣ дар 

кишвари худ диданд. Онҳо асосан дар бораи ҷараѐни амалиѐти низомии 

Русия дар қаламрави кишвар ва вазъ дар давлати пасошӯравӣ иброз доштанд. 

        Туркманистон-генерал-губернатори Русия ва аморати Бухорои нисбї, 

Хиво хано, сиѐсати худро мунтазам иљро намуданд. 

       Николай Потанин, Aлександр Бѐрнс, П.И.Демизон,П.С Савелев, 

И.В.Виткевич, K.Ф.Бутенов, Г.И.Данилевский, Н.В.Хаников, A.И.Бутаков, ки 

дар XIX аср дар Осиѐи Марказӣ омадаанд, Борис Лунин дар бораи 

В.В.Веляминов-Зернов, А.Р.Хорошхик,В.В.Крестов, Г.А.Аминов ва Aрмений 

Вамберий маълумот медиҳад. Ин ҷамъоварии маълумот дар бораи биографи 

муаллифон ва тафсилоти корҳои онҳо иборат аст. 



      Ҳамчунин, дар саҳифаҳои матбуоти ҷумҳуриявӣ мақолаҳо дар бораи 

Владимир Петрович Наливкин ва А.Г. Серебренников, ки дар бораи таърихи 

сиѐсии ҷамъиятии Туркистон дар семоҳаи охири асри 19 кӯшиш карда 

буданд, нашр гардид. 

2. Нақши В.В.Бартолд дар омӯхтани таърихи кишварҳои Осиѐи 

Марказӣ нақши муҳим дорад. 

         Бартолд Василий Владимирович соли 1869 дар Санкт-Петербург 

таваллуд шудааст ва дар соли 1930 таваллуд шудааст, шарқшинос, академик. 

Маълумот дар бораи Бартол Дар як сутуни Энсиклопедияи миллии 

Ӯзбекистон, 641-642, Ашраф Ахмедов мо мехонем: 

         "Аз 685 нашршуда, 320 нафар дар таърихи Осиѐи Марказӣ мебошанд. 

Бартол дар интиқол додани алифбои Orient аз Шарқ ба Латинӣ ба Латинӣ 

фаъол буд. Ӯ дар 246 мақолаи Энсиклопедия иштирок карда буд. Гарчанде ки 

Бартол дониши амиқи таърих, этнография ва психологияҳои кишварҳои 

Осиѐи Марказӣ дорад, ӯ фарҳанги мардуми Туркистонро напазируфт ва ба 

таври ҷиддӣ арзѐбӣ накард, 

        Он вақт дар кори ―Улуғбек ва унинг даври‖ фаҳмида мешавад. Азбаски 

Бартолд идеологии сотсиализм дар Русияи Чор буд, ӯ ҳукмронии эффортро 

ба Афитиѐн табдил дод ва ҳамчун асосҳои илмӣ ва идеологӣ хизмат кард. " 

           Академик Бўрибой Аҳмадов, китоби «Тарихдан сабоқлар» дар 

саҳифаҳои 5-11, фаъолияти В.В. Бартолдро дар Тошканд тасвир мекунад. Ин 

ҳақиқатест, ки олимон дар соҳаи илм сахт меҳнат карда, мероси бузурги 

илмиро тарк карданд. 

       Профессор И.Умнаков инчунин дар бораи усулҳои илмӣ ва педагогии 

худ оид ба омӯзгорони худ дар 30-солаи В.В.Бартолд маълумотҳои муфассал 

медиҳад. 

        Амалиѐти И.И.Умнаков пурра аз тариқи таърихи мероси илмии 

В.Бартолд фаро гирифта шудааст. Мутаассифона, И.И.Умнаков инчунин 

метавонад ба таври васеъ кор кунад, ки "Библиография трудов В.В.Бартолд" 

(ин асар дар Китобхонаи илмии Университетеи давлатии Самарқанд). 

         То имрӯз, Бартолд маҷмӯи ҳаҷми 9-умро нашр кардааст, сарватмандон 

дар маводҳои воқеӣ, илмӣ ва дақиқ ва имрӯзҳо бо таблиғгариҳо, таърихчиѐн, 

географ ва филолог ба он одат кардаанд. 

 

 3. Таърихи Туркистон дар асри 20. 

       Чораке, ки дар ин давра рух дода буд, як тараф аз ҷониби муаллифони 

рус дар ҳуҷҷатҳои расмии онҳо якхела буданд. Аз ин рӯ, зарур аст, ки дар 

таърихи 20-уми асри 20 дар Туркистон дар бораи таърихшиноси таърихӣ дар 

асоси фикру ақидаи мардуми маҳаллӣ ва муқоиса кардани фикру 

мулоҳизаҳои ҳизбҳои гуногун дар асоси муқоисавӣ тамаркуз кунанд. 



Назарияи ғарбиҳои ғарбии ғарбӣ ва нависандагони русӣ таърихшиносони 

Туркистон низ таъсир мерасонанд. Дар натиҷа, шумораи хонандагон ва 
тарҷумаҳои рекламавӣ дар байни аҳолии маҳаллӣ тадриҷан афзоиш 

ѐфтанд.Ба шарофати истиқлолият, брошураҳо дар бораи чунин шахсони 

ботаҷриба чоп карда шуданд. 

        Ба шарофати истиқлолият, брошураҳо дар бораи чунин шахсони 

ботаҷриба чоп карда шуданд. 

        Масалан, олиме, ки шинохташудаи Қўрғон Бўронов  шинохта шудааст, 

Сатторхон Абдуғафаров зиндагӣ мекард, ки дар асри XIX зиндагӣ мекард ва 

дар рушди фарҳанг ва маърифати миллӣ саҳми арзанда гузошт. Брошюра 

«Атоқли ўэбек маърифатпарвар олим Сатторхон» дар нашрияи мероси 

умумиҷаҳонии ба номи Абдулло Қодирий. Ин брошюра дар бораи фаъолияти 
Сатторхон Абдуғафаров ва баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ дар чорабиниҳои 

гуногуни иҷтимоӣ нақл мекунад. 

Дар ибтидои асри 20, вақте ки мо дар бораи таърихи Туркистон сӯҳбат 

мекунем, китоби таърихии таърихи таърихи бузургтарин Бўрибой Ахмедов 

«Тарихдан сабоқлар» дида мебароем. 

"Дар тӯли 1902 ба В.В. Бартолд, якчанд китобҳои дар Тошканд нашршуда: 

генерал Ҷурабек (1840-1906); Муҳиддин қози, Саид Боқихон қози, Мирзо 

Абдулло Исмуҳаммедов, ҳамчунин китобҳои шахсии китобҳои шахсии 

Беккулибек дар Писент, ки дар он ҷо зиндагӣ мекард, дастгир шуданд ». 

        Ин маънои онро дорад, ки дар айни замон китобҳои маҳаллӣ барои 

омӯзиши таърихи худ саҳми сазовор додаанд. 

     Дар байни онҳое, ки ба ҳимояи шаҳри Тошканд саҳм гузоштаанд, 

Муҳаммади Салиҳ Қорахўжа, писари ҳамон вақт низ китоби "Тарихи жадиди 

Тошкант" (таърихи навини Тошканд) дорад. 

Мунавварқори Абдурашидхонов (1878-1931) ба таърихи адабиѐти халқи 

Туркӣ дар охири асри 19 ва асри 20-ум саҳми шоиста гузошт. Дар 90-уми 

асри 19 ба ҳаракати Ҷидда илова шуд ва соли 1901 мактаби "Усули ҷадиди" 

дар шаҳри Тошканд кушода шуд. 

        Дар вақти матбуоти Ӯзбекистон, хидмати Mунавварқори хеле бузург 

буд. Ин яке аз нишондиҳандаҳои асосии ҳаракати ҷамъиятӣ ва сиѐсии Осиѐи 

Марказӣ дар ибтидои асри XX буд. 

         Мунавварқори Абдулло Авлоний дар театр дар Туркистон истода буд. 

    Инқилоби октябрро Мунаввар Қори бо ташвишу саросима пешвоз гирифт. 

Дар соли 1931 ӯ ҳамчун душмани халқ ва режим кушта шуд. 

                

            4. Ҳолати таърихи Хонии Хива ва аморати Бухоро. 

     Дар бораи тарихнависии Хонии Хива дар ибтидои асри ХХ дар кори 

Солий Ҳасанов"Хоразм маърифати-олам кўзгуси" (Т. Ўқитувчи, 1997). 



    Вақте мо дар бораи хусусиятҳои мусбати ин таҳқиқот гап мезанем, мо 
ҳамчунин бояд ба яке аз масъалаҳои мураккабтарин аҳамият диҳем, ки 

арзиши одилонае, ки ба ҳаракати Ҷадидӣ дар (Yosh Hivaliklar) дар Хоразм 

дода шудааст.Муаллиф таҳлили воқеъии ҷонибҳои мусбат ва манфии 

ҳаракати Ҷадиди ―Ҷавонони Хива‖ дод. Ташаббускорони Ташкилоти 

―Ҷавонони Хива‖ва жадидҳо фаъол Бобохун Салимов, Полвонниѐз, Ҳоҷи 

Юсуф, Ислом Хўҷа, Ҷуманиѐз Ҳоҷӣ ибн Ҳувақий, Ҳасанмурод Лаффасий, 

Камил Хоразимий, Муҳаммад Расул Мирзо, Аваз Отар Оғли, Аҳмад 

Табибий, Мутриб, Рожий, Фақирий, Байоний, Собх, Чокар, Девони, 

Ҳудойберган Девонов, Отадон Абдалов, Ҳусейнбек Матмурод Девонбек 

ўғли, Мулла Матмурод, Мулла Бекчон, Муродов, Исомиддин Эшон, 

Низомохун, Отажон Хўжаниѐзов, Раҳимберган Якубов, Муҳиддин Умаров, 

Ходояберган Матитиязов беэҳтиромӣ мекунанд. Зеро, бо вуҷуди он, ки 
номҳои номбаршуда бо номҳои дар боло номбаршуда муносибати манфӣ 

доранд ва фаъолияти худро дар соҳаи маориф ва педагогикӣ ва китобҳои 

дарсии онҳо маҳкум мекунанд, муаллиф хидмати худро таҳлил мекунад ва 

дар асоси истиқлолият ва таҳияи системаи нави таълимӣ мутобиқат мекунад. 

баҳо медиҳад Ҳанни Ҳива ба ҳисси таърихӣ оварда мерасонад. 
   Таърихи Аморати Бухоро дар таърихи халқи тоҷик ва Ӯзбекистон Аҳмад 

Довиш (1827-1897) нақши калидӣ дошт. Бо фармони Императори Бухоро, ӯ 

чандин санадҳои таърихи, тиббиву фалсафиро якчанд сол нусхабардорӣ 

намуд. Солҳои 1857, 1873 Аморати Бухоро ба Санкт-Петербург рафт, то ки 

сафиронашро ба ҳузур пазируфт. Вай барои зиндагии ҳаѐт ва фарҳанги Русия 

шинохта шуда буд, омӯзиши забони русӣ дошт. Вай дар китоби таърихии 

«Таржимаи аҳволи амирони Бухоро» навиштааст.  
     Мирзо Салимбек Самимий аз Бухоро (1850-1930) тарихнавис ва шоир 6 

адад илм асари тарихи  навиштааст. Дар байни онҳо аз ҳама муҳимтарин 

"Тарихи Самимий" мебошанд. Ин яке аз корҳои муҳимтарини Салимбек аст 

ва дар бораи охиртарин 3 даври 60 солагии Аморати Бухоро  маълумоти 

арзишманд ва муфассал дорад.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Мавзӯи 7: Ташкили ҳукмронии Советҳо дар Осиѐи Марказӣ ва 

таърихишиноси таърихии халқҳои Ӯзбекистон 

1.Тарихшиносии ташкилии ҳукмронии  Советҳо дарОсиѐи Марказӣ. 

2. Мавқеи таърихии Қувваҳои Мусаллаҳ бар зидди режими Шӯравӣ. 

3. Китобхонаи илмӣ ва муассисаҳои таълимии Ӯзбекистон. 

4. Масъалаҳои илмии асри 20-ум. Кушодани факултаҳои таърихиву 

таърихии таърих.  

          1.Тарихшиносии ташкилии ҳукмронии  Советҳо дарОсиѐи 

Марказӣ. 

       Асри бистум дар таърихи Иттиҳоди Шӯравӣ ҳукмронӣ мекард (1917-

1991). Махсусияти ин давраи он он аст, ки бо мураккабии он ва ихтилофоти 

он фарқ мекунад. 

       Осиѐи Марказӣ Имрӯз бисѐре аз халқҳои мутарақи мустақил таъсис 

ѐфтаанд. 

        Бо вуҷуди ин, чорабиниҳо дар ояндаи наздики ин кишварҳо як 

иттиҳодияи умумӣ мебошанд. Ҳабси болшевикҳо аз моҳи октябри соли 1917 

бо саҳифаи нави колония, ки дар таърихи халқи Шӯравии пешин, аз ҷумла 

халқҳои Ӯзбекистон, тақрибан 75 сол давом кард. Дар натиҷа империяи 

колония «империяи сурх» иваз карда шуд. 

        Мардуме, ки зери ҳокимияти нависандаи нав зиндагӣ мекарданд, тамоми 

мушкилоти худро аз таҷрибаи ҷомеашиносии Болшевикҳо медиданд. 

Бадтарин чиз ин аст, ки раванди мураккаб ва баҳсноки таърихи иҷтимоию 

сиѐсӣ дар кишвар боиси зиѐди талафот, зӯроварии фарҳангӣ ва маънавӣ 

мегардад. 

     Дар посух ба суолоти рӯзноманигори Туркистон, Президенти Ҷумҳурияти 

Ӯзбекистон И.А. Каримов ба давраи режими шӯравӣ ва ҳокимияти шӯравӣ 

ҷавоб дод: "Мо ба таври мунтазам танқид ва таҳаммулпазирии режими 

кӯҳиро то ҳоло ба даст овардаем. 
        Албатта, дар солҳои аввали ҳамла, албатта, барои мо фаҳмидани тамоми 
маҷмӯи ҳаѐти даҳшатангезе, ки мо дидем, комилан зарур буд. Аммо он 

имконнопазир аст, ки бо навиштани он ба поѐн наравад ва онро рад кунад    

... "  Ин аст, ки чаро мо аҷдодони худро бо ранги ҳақиқӣ довар намекардем, 

балки барои фаҳмидани ҳаѐти худ ва мафҳуми вақти онҳо. . Муҳокимаи 

таърихи системаҳои сиѐсӣ ва таърихи халқҳо, бе табъиз ва фарогирии илмии 

илмӣ фарқ мекунад . 

    Дар давраи таърихи шиканҷа, барои омӯхтани давраи шӯравии Ӯзбекистон 
(солҳои 1917-1991), таърихи истиқлолият то истиқлолият корҳо анҷом дода 

шуданд.. . 



       Бо вуҷуди ин, раванди таърихӣ дар бисѐр ҷиҳатҳо далели яктарафа, 

яктарафа, таърихи таърихӣ ва бесаводии рӯйдодҳо мебошад ва аз ҷониби 

идеологияи коммунистӣ ҷамъбаст карда шудааст. 

      Бинобар ин, мо фикр намекунем, ки ҳамаи ҷанбаҳои методологӣ бояд аз 

алифбои даврони Шӯравӣ ҷудо карда шаванд, ки дар як идеологияи ягона 

сиѐсианд. 

      Шартҳои мусоид барои соҳибихтиѐрии СССР дар Осиѐи Марказӣ аз 

тариқи таърихи истиқлолияти Ӯзбекистон ба даст омаданд. 

       Аз нуқтаи методологӣ, принсипҳои асосии чунин муносибатҳо дар 

корҳои Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон И.А.Каримов ва инчунин 

Қарори Девони Вазирони Ҷумҳурияти Ӯзбекистон «Таърихи таърихи навини 

Ӯзбекистон» дар моҳи декабри соли 1996 ва 1998 " ". 

  Дар ин ҷо баъзе мисолҳои рушди сиѐсӣ, маъмурӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар 

Осиѐи Марказӣ дар Осиѐи Марказӣ мебошанд. 

          2. Мавқеи таърихии Қувваҳои Мусаллаҳ бар зидди режими 

Шӯравӣ 

       Ҳаракати мусаллаҳона бар зидди режими Шӯравӣ дар минтақаи 

Туркистон, ки дар давраи Шӯравӣ нодида гирифта шуд, аз ҷониби 

Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон Ислом Каримов, «Ӯзбекистон дар асри 

XXI: 

    (1997), «идеологияи ҷомеаи мо ба мардум - миллат, миллат» (1998), 

«Замони бе хотираи таърихӣ» (1998) мебошад. 

            3. Китобхонаҳои илмӣ ва муассисаҳои таълимии Ӯзбекистон. 

     Муваффақияти истиқлолият, бекоршавии ҳамаи ҳизбҳои сиѐсӣ дар 

низоъҳо, болшевикҳо ба як ҳизб табдил ѐфтанд. . ӯ таъсири амиқи худро дар 
бораи ҳамаи ҷонибҳои ҳаѐти ҷамъияти ҷисмонӣ нигоҳ дошт.                                                              
Махсусан, ин одамон бо таҳсили илм, илм ва фарҳанг ба таври ҷиддӣ 

таъсирбахш буданд, ки дар тағйир додани ақидаҳо нақши муҳим мебозиданд. 

Дар солҳои аввали худ, принсипҳои демократӣ дар маданият ва идора 

буданд, ва ҳукумат бояд аҳамият ва муносибатҳои маҳаллӣ дошта бошад. ва 
он гоҳ, бо пайдоиши барномаи таълимии маърифат, пайгирӣ намудани 

нишондиҳандаҳои умумӣ ба роҳ ва усулҳои инқилоби фарҳангии 

Болшевикҳо шурӯъ карданд. орзуҳои миллӣ барои маърифати илмӣ, илмӣ ва 

миллатпарастӣ дар натиҷаи сиѐсатгузориҳои дарозу чашмгире аз ҷониби 

элитаи ҳукм ба манфиатҳои сиѐсӣ табдил ѐфтанд. ин мақсадҳо бо ташаккули 
котибҳои нави таълимӣ, бартараф намудани зеҳнҳои қадимии миллӣ ба роҳ 

монда шудаанд. Баланд бардоштани саводнокӣ бо тақвияти системаи 

идоракунии бузург, пешрафти технологӣ ва таъсиси муассисаҳои илмӣ, ки 

назорати конструктивии амиқро ба вуҷуд меоранд, алоҳида дар робита бо 

алоқамандӣ алоқаманд буданд.  



       Дар айни замон, яке аз вазифаҳои муҳимтарини кишвар барои такмил 
додани низоми таълиму тарбияи насли наврас, тарбияи насли ҷавон ва ғайра 

мебошад. Яке аз чунин чорабиниҳои бузург - барномаи таълимии миллӣ ва 

омӯзиш дар назди роҳбарияти ИА Каримов таҳия ва амалӣ карда шуд. . ин 
барнома ва системаи таълимӣ на танҳо ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ, 

балки аз сабаби таҷрибаи ғании таърихие, ки аз ҷониби падарони мо дар ин 

соҳа гирифта шудаанд, арзишманданд. Бо ин сабаб, Бангурхил Валиходжаев, 
Камолхон Колаев, Шокир Ғаффоров, Аҳтам Орлов ва Рахимҷон Юсупов, ки 

таҳсилоти илмӣ ва илмӣ ва системаҳои таълимии Осиѐи Марказӣ барои 

солҳои тӯлонӣ меомӯзанд Дигар корҳо ва мақолаҳо чоп карда шуданд. Бо 
вуҷуди ин, дар солҳои 1930-ум, мактабҳои шӯравӣ ба китобҳои дарсӣ ниѐз 

доштанд, аммо муаллифон истифодаи китобҳои дарсӣ ва психологияро барои 

кӯдакони мусулмонӣ мутобиқ накардаанд. 

       Баръакс, барои тоза кардани соҳаи маориф аз «душманони синф» 
қарорҳои махсус қабул карда шуданд. Дар ин солҳо шабакаи муассисаҳои 

таҳсилоти олии ҷумҳурӣ низ афзудааст. Дар Самарқанд Дар соли 1940, 

Кумитаи илмӣ ба филиали Академияи Иттиҳоди илмҳои Ӯзбекистон табдил 

дода шуд. Деҳқонон, Бухоро, Фарғона, Намангон, Андиҷон, Маргилан, 

Тошканд, Нукус, Хива ва Ургенч. 

      Сиѐсати ҳизби коммунистӣ рад кардани радди фарҳанги фарҳангӣ дар 

тағйироти араби арабӣ ба графикҳои Латин инъикос ѐфтааст. Гиѐзи Олим 

Юнусов, Қайюм Рамазонов, Абдураҳим Юлдошов ва дигарон дар Ӯзбекистон 

сиѐсати бегонасонии забони арабӣ буданд. махсусан Ашурали Захири, 

ислоҳот ҳамчун "надонистани фарҳанг" тасвир шудааст. 

      Дар моҳи майи соли 1940, дар иҷлосияи III-юми Шўрои олии Иттиҳоди 

Шӯравии Сотсиалистии Ӯзбекистон, гузориши Т.Гопноизов доир ба 

интиқоли графикии русӣ дода шуд. Аз соли 1930 як қатор калисоҳо, 

масҷидҳо ва мактабҳои динӣ пӯшида шудаанд. 

      Питер Салиев, раҳбари таърихи Ӯзбекистон соли 1937 ҳамчун "душмани 

халқ" дастгир карда шуд ва соли 1938 боздошт шуд. 

       Ҳаракати Ҷадиди, ки Туркистон дар 40-уми асри 19-ум ҳукмронӣ мекард, 

нурзои равшан дар торикии зулмот буд, аммо ин нур дар тамоми Туркистон 

инкишоф наѐфт.писари хурди Волга (Булғор ва Ҷануби Урал) ва Туркистон, 

нур буд, аммо ин нур дар тамоми Туркистон инкишоф наѐфт. Баръ. Ҳаракати 

Каддӣ ҳаракати байни кишварҳои мусулмонии Туркия дар охири солҳои 1920 

ва асри 20-ум - Крим, Кавказ, Файзулло Хоҷаев, Чўлпон, Усмон Носир, 

Фитрат, Абдулло Қодирий, яке аз намояндаҳои бузурги ӯ, ин фоҷеаи бузурги 

ғолиби режими Шӯравӣ гардид.акс, корпуси сиѐсии солҳои 1937-1938 

ҳаракати Ҷадидиро барбод дод. 

       Бо вуҷуди ин, кӯшиши ҳаракати Ҷидъӯл барои худшиносии миллӣ, 

истиқлолияти миллии халқҳои Ӯзбекистон, истиқлолияти миллӣ ва ояндаи 

хушбахти Ватанамон кам нестанд. ба шарофати истиқлолияти кишвари 



ватанамон, ҳоло пурра ба назар мерасад. ба шарофати истиқлолияти кишвари 
ватанамон, ҳоло пурра ба назар мерасад. 

4. Кушодани шӯъбаҳои таърих ва таърихи маҷаллаҳои илмии    асрҳои 

20-30-ум. 

         Бо кӯмаки истиқлолият тадқиқоти таърихшиносон бояд таҷрибаи илмии 

таърихро аз нав дида барояд. Таҳқиқоти ибтидоӣ дар ин роҳ даҳсолаи аввали 
асри бистумро инъикос менамояд, ки инъикоси тамоюлоти рушди иҷтимоӣ 

ва сарватҳои мусбат ва манфӣ дорад. Кор дар соли 1994 таъсис ѐфтааст. 

         Дар ин давра таърихи Ӯзбекистон дар таърихи 30-уми асри 20, таърихи 

таърихи таърихи миллӣ, таърихи таърихи муборизаи миллии озодии миллӣ 

дар Туркистон дар асри ХIX, баъзе мушкилоти омӯзиши таърихи иҷтимоиву 

иқтисодии Ӯзбекистон, шарқшиносӣ ва омӯзиши мушкилоти фарҳанг, 

этнология ва археология ва таърихи Ӯзбекистон дар таърихи англисӣ, 

франсуз ва Олмон. 

Дар айни ҳол, истифодаи усули олимони хориҷӣ дар таърихи мо хеле 

фарқ мекунад. Сабаби он аст, ки мустақиман аз ҷаҳонбинии худ, таърих дар 
таърих бартарӣ дорад. . Яке аз муаллифони ин вазифа Фредерик Мартман 

Бэйли (1882-1976) дар семоҳаи якуми асри 20-ум ба дунѐ омадааст. Дар 

Лондон дар соли 1946, Ҷонатан Кейн аз китоби Фейсии "Миссияи Тошканд" 

чоп кард. Дар ин китоб, ки ӯ тамоми умри пурраи умри бардавомеро, ки 
асосан Бритониѐи сиѐси дар Бритониѐ дар Туркистон аст, ба таври муфассал 

нақл мекунад, ки дар он ҷанги миллӣ дар муқоиса бо ҷанги шаҳрвандӣ аст. . 
Дар ин бора дар бораи ин китоб ва гуфтугӯҳои бисѐре, Омӯзиши ҳаѐти 

шарқшиносии машҳури razvezkachin ба мо кӯмак кард, то таърихи 

гузаштагонро фаҳмем. Дар натиҷа, дар таърихи Ӯзбекистон, таърихи 

Ӯзбекистон ба шиддат шубҳа дорад. Аз як тараф, режими Шӯравӣ аз як 

тараф, таърихи миллии Ӯзбекистон, эътибори худ ва миллаташонро рад кард, 

ва аз тарафи дигар, кӯшиш мекард, ки садоқати худро ба режими диктаторӣ 

ва тарзи иҷтимоии тарбияи рӯҳи таърих ва нависандаҳо таҳия кунад. Дар 

натиҷа, роҳҳои идеологӣ, роҳнамо ва роҳнамоҳо, ки аз ҷониби режими 

коммунистӣ ва диктатураи коммунистӣ (режими) фармон додаанд, ба 

раванди таърихӣ иҷозат намедоданд. 

       

 

 

 

 



Мавзӯъ 8: Таърихоти  таърихи халқи     Ӯзбекистон дар солҳои 

истиқлолият 

Нақшаи: 

1. Истиқлолият Таъсиси илмҳои таърихӣ дар Ӯзбекистон дар сатҳи 

сиѐсати давлатӣ. 

2. Таъсири воқеии таърихи халқи Ӯзбекистон. 

3. Принсипҳои асосии омӯзиши таърихи таърихи таърихи ҷаҳон. 

4. Методологияи илмӣ, идеологияи истиқлолият ва тафаккури таърихӣ 

дар асарҳои И.Каримов  ва Шавкат Мирзиѐев 

1. Истиқлолияти Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар сатҳи сиѐсати давлатӣ дар 

сатҳи давлат. 

     Дар соли 1998, чорабинии асосӣ дар ҳаѐти маънавӣ ва илмии кишвари мо, 

ояндаи дурахшони илм. Соли гузашта, дар моҳи июл роҳбари Ӯзбекистон бо 

гурӯҳҳои пешқадами таърихӣ ва кормандони ВАО мулоқот кард. Дар рафти 
вохӯрӣ Президенти кишвар оид ба проблемаҳои таърихи илм табодули назар 

кард ва ғамгинии онҳо изҳор намуд. Ӯзбекистони мустақил як қатор 

масъалаҳои марбут ба таърихшиносонро нишон дод ва фавран бояд ҳал карда 

шавад. Бо дарназардошти вазифаҳои мушаххас оид ба ин масъала, Ислом 
Каримов гуфт, "Чӣ тавр оғоз кардани раванди бунѐди таърихи таърихи мо? 

Пеш аз ҳама, мо бояд бо таҳлили ҳамаҷонибаи тағйирѐбии дарозмуддати худ, 

яъне барнома, усулҳои тадқиқоти илмӣ, муассисаҳои илмӣ, ки вазифаро иҷро 

мекунанд ва масъалаҳои кадрӣ ба роҳ монда шавад ». 

      Дар ҳақиқат, китоби «Дар оянда бе хотираи таърихӣ», ки Президент 

Ислом Каримов проблемаи таърихи воқеии кишвари моро дар асоси 

манбаъҳои аслӣ ва таҳлили онҳо таъкид кардааст, таъкид кард. «Танҳо 

натиҷаҳо, муҳокимаҳо ва хулосаҳо танҳо танзим карда мешаванд», - 

менависад мо. 

       Илова бар роҳҳои ҳалли проблемаҳои таърихие, ки дар ин вазифаи 

Президенти мо муҳиманд, он аст, ки масъалаи имрӯзаи илмҳои таърихии 

Ӯзбекистон ва омӯзиши таърихшиносон мебошад. Албатта, олимони 

таърихии мо ба як қатор самтҳо сазовор мебошанд.Anthropalogy, Ethnology, 

Numismatics, ва Библиография. На танҳо олимони мо, ки таърихи таърихи 

қадим ва асри миѐнаро медонанд, ки тадқиқоти махсуси илмиро анҷом 

медиҳанд. 

       Умуман Қарори Ислом Каримов дар бораи таъсиси таърихи навини 

Ӯзбекистон (1996), китоби « Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q » (1998), , tarixchi olim 

va ijodiy ziyolilar bilan uchrashuvidagi (1998) “Turkiston (1999) ва рӯзномаҳои 

"Фидокор" (2000), "Аз қарори Девони Вазирони Ҷумҳурияти Ӯзбекистон" 



оид ба беҳтар намудани фаъолияти Институти таърихи Академияи илмҳо 

"(1998), дар сатҳи таърих дар сатҳи сиѐсати давлатӣ такмил дода шуд. 

       Дар натиҷа, бисѐр корҳои сершумор на танҳо барои барқарорсозии 

арзишҳои миллӣ дар Ҷумҳурии мо, ҳифзи ҳазорон асрҳои мероси маънавӣ ва 

таълимӣ, ошкорсозӣ ва баргардонидани ѐдгориҳои фарҳангӣ, ки дар тӯли 

ҳукмронии колония таъсис ѐфтаанд, сурат гирифтанд. Ҳамватанони мо, ки 

дар хориҷа зиндагӣ мекунанд, ба ин кор саҳм мегузоранд. 

        Ғайр аз ин, як гурӯҳи ҳамватанони мо, ки дар Туркия зиндагӣ мекунанд, 

нусхаи бузурги Хоким аз насли бузурги мо Алишер Навойиро ба Президент 

Ислом Каримов дар асри ХХI-и мажмуаи‖Хазонийул- маоний‖ фиристоданд.  

       Президенти кишвар ин музофотҳои беназири «Хазина маъноҳо» -ро ба 

Осорхонаи давлатии адабиѐти бадеии Алишери Навои - рамзи хонаи 

муаррифӣ намуд. Ин асар аз асри XVIII дар Самарқанд дар хатигатори Уста 

Бобожон ўғли Мулло Муқимҷон Самарқандий буд. Чунин санадҳои нодир ва 

ҳуҷҷатҳои арифметикӣ низ вазифаи мо ва вазифаи нусхабардории нусхаҳои 

хориҷӣ мебошанд. 

      2. Таъсири воқеии таърихи халқи Ӯзбекистон.Навиштани таърихи 

халқи Ӯзбекистон таърихи муосир дорад ва яке аз вазифаҳои муҳимтарин 

аст. Бо шарофати истиқлолият, таърихи тағйирѐбанда ва таърихи 

Ӯзбекистонро нависед. Рӯйхати таърих, ки дар асоси ҳамон як навиштани 

матн хазинаи беназирии мост, мебошад. Таҳлили таърихии таърихи халқҳои 
Ӯзбекистон нишон дод, ки таърихи қалбакӣ ҳеҷ гоҳ воқеа нест. 

      Ин метавонад таълимот бошад, ва мо хато нестем, аммо ин ашѐҳо 

одамонро гумроҳ мекунанд ва ақрабои онҳо мегузарад. 

Халқҳои Ӯзбекистон аз таърихи таърих огоҳанд - таърих ва одилона муҳим 

аст. 

      Яке аз вазифаҳои фаврии таърихи халқи Ӯзбекистон таърихи давлатро 

фаро мегирад. Вазифаи омӯзиши мазкур омӯхтани таърихи давраи 

қадимтарин мебошад ва вазифаи аввалиндараҷа ба таърихи манбаъҳои хаттӣ 

равона карда шудааст. Нашри китоби "Қадимги ѐзма ѐдгорликлар" аз ҷониби 

як олимон мавзӯи ин мавзӯъ аст. 

      Тағир додани Авесто, сарчашмаи аввалин дар таърихи Осиѐи Марказӣ 

кори муҳим аст. Дар китоби «Авесто» аз ҷониби М.Ишоқов дар забони 

ӯзбекӣ ҳазф ва нашр гардид. (Китобномаи навтарини Авесто / Тарҷумаи 

Мирсодиқ Ишоқов - Тошкент, 2001)Ҳамзамон омӯзиши таърихи давлатдории 

Ӯзбекистон оғоз ѐфт ва натиҷаҳои аввалини он дар Русия ва Ӯзбекистон 

ҳамчун «таърихи давлатдории Ӯзбекистон» чоп шудаанд. Таҳлилгарони 
муосир Д.Алимова ва EV.Rtveladze. Муаллифон. Т. Ширинов, М.Филанович, 

Б.Кочнев, Р.Мукминова, Г.Агзамова, Н.Абдурахова, Д.Алимова, 

С.Аъзамходжаев, Қ,Ражабов, А. Голованов. Тошкент, 2001). Ин китоб ба 
таърихи давлати Ӯзбекистон дар асрҳои миѐна, ки дар бораи давлати Туркия, 

давлати Ғазза, Ҳакимхонди Ҳисор ва давлати Амир Темур суханронӣ 



мекунад, бахшида шудааст. Инчунин дар ин давра дар Бухоро, Хива ва 

Коканд Хон, ки дар XVI-XIX асрҳои XVI-XIX, инчунин низоми империяи 

Русия ва давраи Шӯравӣ қарор доштанд, таҳлил карда шуд. 

      Дар ин давра таҳқиқоти аввалин дар таърихи ташаккули халқи 

Ӯзбекистон оғоз ѐфт. Дар робита ба ин мақола, китоби дар бораи вазъи 

пиршавии Карим Шоҳнийозов ва ташаккули мардуми Ӯзбекистон чоп карда 

шуд. (Шанзиев К. Қарлуқ ва қарлуқлар - Тошканд 1999: Ташкили аҳолии 

Ӯзбекистон Д.Алимова, З. Орифхонова ва дигарон - Тошканд, 2001). 

       Натиҷаҳои назаррас дар омӯхтани таърихи давраи ҷанг дар Ӯзбекистон 

ба даст омаданд. . Муаллифони кори «Туркистон ва Начало XX ва дар бораи 

таърихи равандҳои иҷтимоию сиѐсӣ ва иқтисодии Туркистон дар асри ХХ« 

Раҷаб Рабабова »чоп шудаанд. . (Туркистон ва Накъаи XX): Искандаров 
Ниссионалой nezavisimosti / Ruk.proekta D.Alimova, nauch.rezaktor 

R.Radjapova, avtor R.Rajapova, R.Abdullaev, S.Agzamxodjaev, I.Alimov, А. 

Голованов, Н.Нуруллаев, В.Иванов, Е.Прилутский, Қ.Раҷабов, В. Семѐннок, 

М. Хасанов, Тошкент, 2000). 

       Мавқеи дигари муҳими таърихи халқҳои Ӯзбекистон фарогири асри 20 

мебошад. Дар асри ХХI аз ҷониби озодӣ дар таърихи инсоният, аз ҷумла 

ҳуқуқҳои инсон, фишори баланди инсоният, болоравии теъдоди инсонҳо, 

талафоти миллионҳо одамон дар минтақаи аз ҳама даҳшатнок, хусусан Ҷанги 

дуюми ҷаҳонӣ нишон дода шудааст.  
         Калон ба ислоҳот ниѐз дорад. Ҳангоме ки одамон ин ҳақиқатро 
медонанд, онҳо вайрон мешаванд, шикастанро вайрон мекунанд, нобуд 

мешаванд ва якто месозанд. Новобаста аз ин, роҳ барои ислоҳот душвор аст, 

дуруст кардан душвор аст, - мегӯяд хонум. 

        Ман боварӣ дорам, ки вазифаи аввалини таърихи таърихи мо ин аст, ки 

ҳақиқати таърихӣ дар бораи роҳи дурусти Ватанамон нависем. Бояд қайд 

кард, ки бисѐре аз онҳое, ки мехоҳанд тағйироти худро тағйир диҳанд ва ба 

таҷрибаи худ ғамхорӣ намоянд. Ҳамаи онҳо дар дилашон шӯҳрат доранд ва 

онҳо аз ифтихори онҳо шӯҳрат доранд. Аммо муҳимтарин он аст, ки ислоҳот 

дар кишвари мо бо иродаи халқ мувофиқ аст ... 

        Самти дуюм дар мамлакати мо ҳамчун рамзи арзишҳои умумибашарӣ ва 

умумимиллӣ ҳар сол ҷашн гирифта мешавад Дар асри бистум мо асри 20 
асри ваҳдат ва ҳамбастагии халқҳои ҷаҳон мебошем. Ин раванд, махсусан 

дар охири асри гузашта. Дар мамлакатҳои гуногуни ҷаҳонӣ дар асоси 

манфиатҳои умумӣ, иқтисодӣ, маънавӣ ва маънавӣ инкишоф меѐбад. Ин 

принсипи пешрафтаи универсалӣ мебошад. Ин принсип барои минтақаи мо - 

Туркистон муҳим аст. Дар суханронии худ дар иҷлосияи дуюми Олий 

Маҷлиси Ҷумҳурияти Ӯзбекистон, президенти Ӯзбекистон дар ин масъала 

қарор дошт. Махсусан он далелест, ки Ислом Каримов дар ташаккули 

ҳаракати ҷамъиятӣ, ки «Туркистон - хонаи мо» номида мешавад ва ба 

манфиатҳои умумии кишварҳо ва халқҳои минтақа хизмат мекунад, на танҳо 



шаҳрвандони Ӯзбекистон, балки ҳамаи кӯдакони туркӣ. Бинобар ин, 

барқарорсозии як тан аз оилаҳои Туркистон, ки як вақт дар вақти ислоҳот 

бартараф карда шуда буд, орзуи ҳамаи сокинони минтақа мебошад. ........ 

       Масъалаи навбатӣ ин аст, ки дар ҷаҳони имрӯза фарҳанги Аврупо 

тамоми дунѐро паҳн мекунад. Имрӯз бисѐре аз кишварҳои исломӣ дар рӯҳияи 

ғарби ғарбӣ инкишоф меѐбанд. Дар айни замон, шумораи зиѐди соҳибкорон 

ва амалкунандагон вуҷуд доранд ва паҳншавии ин фарҳанг афзоиш меѐбад. 

Бинобар ин, он намунаи муҳимтарини донистани он аст, ки чӣ гуна назар 

кардан ва дидан, фикр кардан ва фаҳмидани он. 

        Масъалаи дигари муҳим дар таърихи таърихи мо ин аст, ки 

истиқлолияти мо ба баланд бардоштани маърифати сиѐсӣ, фарҳангӣ, ҳувияти 

миллӣ ва ифтихори миллӣ табдил меѐбад. 

        То чӣ андоза душвор аст, ки империяро шикастан мумкин аст, пас аз 

фосилаи пас аз империяи ИДМ, хеле мураккаб гашт, ки андозаи давомнок 

идома дорад. Ҳадди ақал ду ҷанбаи асосии ин мушкилӣ вуҷуд дорад. Саволи 

якум ин аст, ки чӣ тавр аз давлатҳои мустақил сар карда? Дуюм, ояндаи 

ояндаи муносибатҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маънавӣ дар фазои 

пасошинавии баъди имрӯзи ИДМ чӣ гуна аст? 

      Акнун дар бораи таърихи таърих. 

     Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон ростқавл буд, ки "Таҳсилот ба халқи 

Ӯзбекистон фаъолона эҷод мекунад". Имрӯз, таҳсилоти ҷамъиятӣ дар кишвар 

дар сатҳи сиѐсати давлатӣ қарор дорад. 

       Таърихчиѐн китобҳои нав ва китобҳои навро дар як навъ методологияи 

нав, на танҳо нусхабардорӣ кардани кӯҳна, балки ҳамчунин ба таври шоиста 

навиштаанд. 

Ҷавонони боистеъдод имконият доранд, ки ба кишварҳои хориҷа сафар 

кунанд. 

 3. Принсипҳои асосии таҳияи омӯзиши таърихи таърихи      дунѐ. 

       Албатта, таҳияи филми ӯ дар Ӯзбекистон бе донистани таърихи халқҳои 

ҷаҳон ба назар мерасад. Аз ин рӯ, он набояд такрор карда шавад, ки таҷрибаи 

кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла таҷрибаи давлатҳои ғарбӣ, дар бораи анъанаҳои 

давлатӣ, балки ба принсипҳои аҳамияти умумӣ дар муассисаҳои давлатии 

давлатӣ такя карда шавад. Чуноне ки мо таърихи Англия, Фаронса, Олмон, 

Русия ва дигар кишварҳо омӯхтем, мо низ дар бораи таърихи давлати мо 

сӯҳбат мекунем. 

       Ҳамин тариқ, ташаккули системаҳои сиѐсии Ҷумҳурияти Ӯзбекистон аз 

як тараф дар асоси решаҳои таърихӣ, аз тарафи дигар, асоси рушди ҷаҳонӣ ва 

беҳтарин ҷаҳони ғарбӣ мебошад. Ин раванд инчунин барои ҳамбастагии 

Ӯзбекистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ талош меварзад. 



         Агар мо мехоҳем, ки таърихи Ӯзбекистонро ҳамчун давлати 

соҳибистиқлол бинем, мо бояд онро бо таърихи дунѐ бинем. Барои ӯ, мо бояд 

аз таърихи таърихи таърихи хориҷӣ пеш аз ҳама таърихчӣ медонем ва 

истифода барем. Омӯзиши мушкилот танҳо ба адабиѐти кишвари мо асос 

нахоҳад буд. . Аз ин рӯ, зарур аст, ки на танҳо дар дохил, балки инчунин 
манбаъҳои берунӣ (масалан, архивҳо, ашѐҳои хотиравӣ барои онҳое, ки 

бевосита дар хориҷа иштирок мекунанд) зарур аст. Донистани сарчашмаҳои 

ватаниву хориҷӣ ва адабиѐт воситаҳои пурқувватро барои тадқиқотчӣ 

пешниҳод мекунад, ки қарорҳои аз ҳама дақиқтарро қабул кунанд. 

        Ҷанбаи дигари муҳими таҳқиқоти таърихи таърихи таърихи ҷаҳон 

муҳим ва нақши илмҳои илмии таърихӣ, нақши маҳдуди библиография дар 

давраи собиқ Шӯравӣ мебошад. . Вазифаҳои мазкур муайян намудани роҳҳои 
равнақии ва дурнамои илмҳои таърихӣ, омилҳои муҳими ба ин рушд, 

сохтори иҷтимоиву сиѐсӣ, муносибати давлат дар самти илм, озодии ақида ва 

таъсири идеологияи асосиро дар бар мегирад. Ғайр аз ин, ақидаҳои илмӣ дар 

бораи илм ва фалсафаи илмҳои таърихӣ ва мушкилоти баҳсҳо низ 

метавонанд барои муайян кардани мушкилоти баҳснок ва кӯҳна кӯмак 

кунанд.. Ин дар навбати худ ба мо имконият намедиҳад, ки на танҳо ба 

таърихи мамлакати мо, балки донишҳои таърихие, ки халқамон дар 

мамлакати мо, инчунин дар тамоми ҷаҳон таҳия гардад. Ҳамин тариқ, таҳия 

ва рушди таърихи таърихи таърихи таърихи таърихи таърихи таърихи 

таърихи таърихи омўзиши аввалин омӯзиши сарчашмаҳо, зарурати муттаҳид 

кардани мутахассисони Ӯзбекистон, арабӣ, форсӣ ва лингвистӣ, ва дуюм, 

барои омӯзондани мутахассисоне, ки дар таърихи таърихи англисӣ, 

фаронсавӣ ва олмонӣ махсусанд.   

 

4. Истиқлолияти методологии илмии И.Каримов идеология ва фикрҳои 

таърихӣ. 

Қариб панҷоҳ сол аз мустақилияти аҷдодони мо, умед ва муомила 

гузашт. Масъулияти таърихӣ, инчунин масъулияти ин масъаларо И.Каримов 

дастгирӣ карданд. 

       Бо далер ва огоҳии ман Каримов, Ватани мо аз тариқи парлумони 

демократӣ интихоб карда шуд. Ислом Каримов аз курси таърих ва фалсафаи 

таърихие, ки рӯзи ҷашни истиқлолияти давлати мо буд, кор кардааст. Дар 

давраи гузашта таърихи илм комилан аз нав ташкил карда шудааст. Тавре 

Ислом Каримов гуфт, таърихи мо боз «ошкор шудааст» ... Вазифаи гузашта 

ба таври умум иҷро шуда истодааст ва акнун вазифаи асосӣ ин аст, ки 

татбиқи самарабахши илмӣ ва намунавии таърихи Давраи мусулмонии асри 

IX-XI. 

      Саҳми муаллимони шарқ ба рушди илмҳои ҷаҳонӣ алоқаманд ба 

робитаҳои фарҳангии халқҳои минтақа мебошад. Рушди минбаъда ва заҳмати 

минбаъдаи мероси фарҳангии мероси фарҳангӣ. Академия Конвергенсия ва 



мутобиқати мутобиқати дониши ҷаҳонӣ ва диншиносӣ (Ал-Фаргоний, Ал-

Бухоро, дар Теризиз, Югнаки ва ғайра). Мутахассиси шарқшиносӣ (Forobi, 

Beruni, Ибни Сино, Хоразми). Бисѐре аз донишмандони гуманитарӣ (Маҳмуд 

Қошғари, Юсуф Хосеқ, Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Фирдавс, Наршахӣ, Маргилани, 

Мотуруди ва дигарон). Гурӯҳбандии манбаъҳо дар таълимоти Суфиҳобарои 

пурра фаҳмидани мафҳум ва мазмуни "Таърихоти таърихи навини 

Ӯзбекистон". Калимаи "таълим" –―таълимот" мебошад, ки маънои 

фармоишро дар бораи аксарияти оммавӣ ва умумӣ тақозо мекунад. Ҳамин 

тариқ, омӯзиш маҷмӯи донишҳои ахлоқӣ, маънавӣ, назариявӣ ва фалсафӣ, 

иқтисодӣ ва фарҳангӣ ва принсипҳои методологӣ мебошад, ки барои расидан 

ба кори бузурги корӣ ва амалии онҳо муҳим аст. 

1.  Дар асл, таълимот аз рӯи ҳадаф ва моҳияти онҳо фарқ мекунанд. 
Таҳсилоти исломии Ислом Каримовро усул ва усулҳои таълими таърихии 

Ӯзбекистон дар рӯҳи истиқлолияти миллӣ дорад. Ин таҳсили илмӣ, дуввум, 

илмҳои таърихӣ мебошад. Рушди ин илм зарур аст. Имрӯз "таърихи нав" 

Каримова дар анъанаҳои қадимаи таърихи Ӯзбекистон ва қонунҳои умумии 

таърихи дунѐ инъикос ѐфтааст. . Ин намунаи назарияи мўътадили 

муносибати Президент ба дин ва ҷаҳониѐн аст. Ин аст, ки дар асл, моҳияти 

моҳияти анъанаи модарии қадим, инчунин консепсияи нави илмии таърих 

мебошад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

       

 

 

 



 

                

 

 

 

 

               МАНБАШИНОСИ  МАЖМУА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 



                                                       Муқаддима 

           Вазифаи асосии стратегияи тағирот дар мамлакати мо дар соҳаи 

маориф «Ҳама таърихи худро ситоиш мекунад. Аммо дар ҳеҷ куҷо таърихи 

бой, ба мисли кишвари мо, чунин олимони бузург, ба монанди бобҳои мо 

вуҷуд надорад. Мо бояд ин меросро чуқур омӯзем ва тавонем, ки онро ба 

мардум ва ҷаҳон расонем ‖. самте мебошад, ки ба он равона карда шудааст 

         Аз ин рӯ, вазифаи асосие, ки дар назди мо таърихнигорон меистад, аз 

ҷиҳати илмӣ офаридани таърихи бузурги Ӯзбекистон, таърихи ниѐгонамон 

мебошад. Бо ин роҳ олимони мо роҳи дурустро ѐфтанд. Дар мулоқоти 

Президенти Аввалини Ҷумҳурии Ӯзбекистон И.А.Каримов бо гурӯҳи 

таърихшиносон ба нақши таърих дар сарнавишти миллат ва кишвар 

дурнамои комилан нав ва зарурати муносибати нав дода шуд. Масъалаҳои 

дар ҷаласа ба миѐн гузошташуда дар қарори Девони Вазирони Ӯзбекистон аз 

27 июли соли 1998 "Дар бораи такмил додани фаъолияти Пажӯҳишгоҳи 

таърихи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон" инъикос ѐфтаанд. Ин 

қарори таърихӣ вазифаи омӯзиши объективонаи таърихи халқи узбек ва 

давлатдории онро дар асоси илмӣ, ташкили як мактаби пурқуввати 

таърихнигорони пухта, потенсиали ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ ба миѐн 

мегузорад. Мазмуни асосии онҳо тарбияи насли наврас дар рӯҳияи 

истиқлолият, озодӣ, худогоҳӣ, омӯхтани мероси ниѐгони мо дар заминаи 

таърих дуруст аст.  

       Дар тӯли асрҳо мардум, фарҳанг ва маънавиѐти миллат зери поймол 

карда шуданд ва ҳама мушкилоти низоми кӯҳна бояд бартараф карда шаванд. 

"То он даме, ки мардуме, ки таърихи худро медонанд ва аз он нерӯи маънавӣ 

мегиранд, мағлуб шуда наметавонанд, мо бояд таърихи ҳақиқии худро 

барқарор кунем ва халқ ва миллати худро бо ин таърих мусаллаҳ кунем" гуфт 

президенти нахустин И.А.Каримов. 

Яке аз ҷанбаҳои озмудашудаи ҳақиқати таърихӣ он аст, ки бидуни омӯхтани 

рӯйдодҳои гузашта пояи зиндагии ояндаи моро дарк кардан ғайриимкон аст, 

омӯзиши бодиққат, таҳлили мавод зарур аст, аз ин рӯ хоҳиши ҳамаи халқҳои 

ҷаҳон барои омӯхтани дониши таърихӣ, қонуниятҳо ва хусусиятҳои дохилии 

онҳо меъѐри доимӣ шуда истодааст. 

Дар солҳои охир мамлакати мо ба азхудкунии таърих, дониши таърихӣ, 

омӯзиши саҳифаҳои номаълуми таърих таваҷҷӯҳи бештар зоҳир 

мекунад.Маънавӣ дар бораи таърихи ватан яке аз фанҳои муҳимест, ки ба 

барномаи таълимии мактабҳои олӣ дохил карда шудааст. Ҳар як донишҷӯе, 

ки мехоҳад мутахассиси таърих шавад, бояд ин фанро донад. Як қатор 

қарорҳое, ки ҳукумати мо қабул мекунад, талаб мекунанд, ки муассисаҳои 

таълимӣ таърихи халқи моро бо тартиби хронологӣ дар асоси рӯйдодҳои 

воқеӣ ва далелҳои таърихӣ омӯзанд. Барои иҷрои ин талаб муаллими таърих 



бояд аз сарчашмаҳо огоҳ бошад. Зеро манбаъҳо дар бораи рӯйдодҳои 

таърихӣ ва далелҳо ба мо маълумоти мустақим медиҳанд. Ин маънои онро 

дорад, ки бидуни омӯхтани сарчашмаҳои таърихӣ дар бораи рӯйдодҳои 

таърихӣ дониши зарурӣ доштан ғайриимкон аст. Танҳо бо шиносоӣ бо 

манбаҳо, дарки аҳамияти он, андоза ва мундариҷаи он донистан мумкин аст, 

ки таърих дар асоси кадом ҳуҷҷатҳо навишта шудааст. 

ар як ѐдгорие, ки дар бораи таърихи ҷомеаи инсонӣ маълумот медиҳад, 

манбаи таърихӣ мебошад. Сарчашмаҳои таърихӣ дастнависҳо, китобҳои 

нашршуда, анъанаҳои қадимӣ, унсурҳои сухан, ба ибораи дигар, тамоми 

ҳаѐти таърихиро дар бар мегиранд. 

         Бояд қайд кард, ки натиҷаҳои илмии таърихнигорон далели объективӣ 

мебошанд, ки дар системаи таҳсилоти олӣ китобҳои дарсии аъло дар сатҳи 

ихтисоси манбашиносӣ ба вуҷуд оварда шудаанд. Сабаби асосии душвориҳои 

методӣ дар омӯзиши манбаҳо аз ҷониби донишҷӯѐни таърих дар системаи 

таҳсилоти олӣ нарасидани китобҳои дарсӣ ва дастурҳо буд. 

       Дар айни замон, донишҷӯѐн метавонанд асосҳои илмро аз бисѐр ҷиҳатҳо, 

аз ҷумла ташкили кори таълиму тарбия, инчунин ба дараҷаи кофӣ мувофиқ 

будани китобҳои дарсӣ ва дастурҳо, алахусус, мукаммалӣ ва сатҳи умумии 

онҳо, низ вобастаанд. Ин масъалаи муҳим бояд ба маълумоти Вазорати 

маълумоти олӣ расонида шавад. 

Таъсиси китоби дарсӣ оид ба манбазшиносӣ яке аз дастурҳоест, ки дар асоси 

ғояҳо ва ниѐзҳои дар боло зикршуда асос ѐфтааст. Дастур барои ҷамъбасти 

маълумоти таърихӣ дар заминаи омӯхтани манбаҳо дар соҳаи 

«Манбашиносӣ» дар қисмҳои якум ва дуюми фанни «Таърихшиноси-

манбаъшиносӣ» дар дараҷаи бакалаврии таърихи Донишгоҳи давлатии 

Самарқанд кӯшиш мекунад. 

        Ин дастурамал тибқи талаботи тахассусии фанҳои аз ҷониби Вазорати 

таҳсилоти олӣ таҳияшуда таҳия шудааст.Бояд қайд кард, ки асарҳои 

таърихии таърихшиноси ӯзбек ва хориҷӣ дар давраҳои таърих бо истифода аз 

монографияҳо усулҳои маъхазшиносиро ошкор месозанд. Ташаккули 

донишҳои таърихӣ, намудҳои онҳо, асрҳои миѐна.Таърихи мактабҳои 

таърихшиносии Осиѐ ва ташаккули усулҳои таҳқиқоти таърихӣ дар онҳо 

инъикос ѐфтааст.Дастурамал дар асоси мақолаҳое, ки дар маҷаллаи "Таърихи 

Ӯзбекистон" аз соли 2000 инҷониб нашр мешавад, таҳия шудааст. Табиист, 

ки дар ҷараѐни нашри манбаҳои даврӣ баъзе камбудиҳо ҷой доранд. 

 

Боби-1. Дастурҳои умумӣ оид ба тасниф, интихоб ва таҳлили илмии 

манбаъҳои таърихӣ 

Манбашиносӣ яке аз бахшҳои асосӣ ва муҳими таърих, омӯхтани манбаҳои 

гуногун (мавод, этнографӣ, хаттӣ ва ғ.) Ва ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии 



истифодаи илмии онҳо мебошад. Манбашиносӣ ин омӯзиши назария ва 

усулҳои амалии ҷустуҷӯ, сабт, ҷамъоварӣ, омӯзиш ва истифодаи манбаҳои 

таърихӣ мебошад. Фанҳои ѐрирасон дар таърихшиноси манбашиносӣ 

(археография, архившиносӣ, насабнома, метрология, ченкунӣ, эпиграфия, 

текстология, хронология, хронология, геральдика, нумизматика, нумизматика 

ва нумизматика). Гарчанде ки омӯзиши мустақими манбашиносӣ ба 

манбаҳои хаттӣ асос ѐфтааст, методологияи асосии илмӣ ва амалии он 

ҳангоми омӯзиш ва таҳлили интиқодии ҳамаи намудҳои арзишҳои таърихӣ 

истифода мешавад. 

       Мафҳуми манбаъ ѐ сарчашмаи таърихӣ ҳамаҷониба буда, онро ҳамчун 

чизе, ки бо фаъолияти инсон ба вуҷуд омадааст, фаҳмидан мумкин аст. Мо аз 

сарчашмаи таърихӣ ѐдгориҳои моддӣ ва маънавии гузаштаи дурро дар назар 

дорем, ки гузариши ҷомеаро дар марҳилаи муайян инъикос мекунанд. 

Маҳсулоти моддие, ки тавассути фаъолияти инсон ба вуҷуд омадааст, 

метавонад вазифаи мушаххасро иҷро кунад ва дар айни замон манбаи 

таърихӣ бошад. 

Ба категорияи ѐдгориҳои моддӣ маҳалҳои аҳолинишин ва қабрҳо, 

харобаҳои шаҳрҳо ва қалъаву  яроқҳои саноатӣ ва ҳарбӣ, хонаҳо ва 

ҷавоҳирот, боқимондаҳои иншооти қадимаи обѐрӣ, тангаҳои тилло, нуқра ва 

мис, инчунин кандакории сангҳои одамон ва ҳайвонҳои ибтидоӣ ва 

навиштаҷот дар санг ва дигар ашѐ дар маҷмӯъ дохиланд, 

        Силсилаи ѐдгориҳои рӯҳонӣ дастнависҳои гузаштаи дур ва маводеро дар 

бар мегиранд, ки тарзи ҳаѐт ва урфу одатҳои мардумро инъикос мекунанд, 

инчунин суннатҳое, ки дар зеҳни мардум ҳифз шудаанд (дастхатҳо ва тарзи 

зиндагии мардум) ва анъанаҳо. Пас ҳар чизе, ки ба гузаштаи табиат ва ҷомеа 

марбут аст, метавонад сарчашмаи таърихӣ бошад ва табиат ва ҷомеа бо ҳам 

алоқаманданд 

        Сарчашмаҳои таърихӣ дар натиҷаи фаъолияти иҷтимоии инсон пайдо 

мешавад ва аз ин рӯ тамоми ҷанбаҳои ҳаѐти иҷтимоӣ ва рӯйдодҳои 

инъикосшударо инъикос мекунанд. Аз ин рӯ, бидуни сарчашмаҳои таърихӣ 

омӯхтани тарзи ҳаѐт ва фаъолияти иҷтимоии одамони қадимӣ ғайриимкон 

аст. 

       Ҳангоми кор дар сарчашмаҳо бояд қайд кард, ки ҳар як давраи таърихӣ 

хусусиятҳои иҷтимоию сиѐсии низоми ҳукмрон, усулҳои истеҳсолот, 

фарҳанги моддии дар он замон мавҷудбуда ва бо сатҳи умумии техникаи 

навиштан фарқшаванда мебошад. Дар баробари ин, дар баъзе мавридҳо илм 

ва фарҳанг метавонанд аз рушди моддии ҷомеа ақиб монанд ѐ ақиб монанд. 

Дар мавриди вазифаҳои манбашиносӣ бошад, вазифаи асосии манбашиносӣ 

ѐфтан ва гурӯҳбандии сарчашмаҳои таърихӣ, амиқ ва муфассал омӯхтани 

онҳо, муайян кардани пурра ва объективии ҳодисаҳои дар манбаъ 

инъикосшуда ѐ нақлшаванда мебошад. 



        Сарчашмаҳои таърихиро вобаста ба хусусиятҳои умумӣ ва инъикоси 

онҳо дар гузашта метавон ба зер тақсим кард: 

I. Манбаҳои моддӣ. Маълум аст, ки таърихи ҷомеаи инсонӣ тақрибан 3 

миллион солро ташкил медиҳад. давраи солонаро фаро мегирад, аммо дере 

нагузашта пас аз пайдо шудани хат. Масалан, дар Осиѐи Миѐна, ки яке аз 

марказҳои қадимии тамаддун аст, аввалин навиштаҷот дар заминаи хатти 

оромӣ тақрибан дар миѐнаи ҳазораи якуми пеш аз милод пайдо шудааст. 

Тибқи гуфтаи муаррих Эркин Охунҷонов, пеш аз истилои араб дар 

мамлакати мо ҳаждаҳ намуди нависандагӣ мавҷуд буд, аммо, мутаассифона, 

аксари манбаҳои хаттӣ, ки таърихи бостонии моро инъикос мекунанд, то 

замони мо боқӣ мондааст. Бисѐре аз онҳо ҳангоми ҷангҳои таҷовуз ва 

офатҳои табиӣ ҳалок шуданд. Баъзе пораҳои таърихи ибтидоӣ дар ѐдгориҳои 

моддии гузашта боқӣ мондаанд ва дар робита бо фаъолияти иҷтимоии инсон, 

аниқтараш, боқимондаҳои он то имрӯз боқӣ мондаанд. 

         Манбаи моддӣ ҷойҳое мебошад, ки дар онҳо одамони ибтидоӣ зиндагӣ 

мекарданд ва дафн мешуданд, меҳнат ва силоҳи ҷангии онҳо, боқимондаҳои 

биноҳо ва иншоотҳои гуногун (қалъаву қасрҳо, ҳаммомҳо ва корвонсаройҳо, 

устохонаҳо ва иншооти обӣ ва ғ.), Ҷавоҳирот ва ороишоти хонаҳо 

мефаҳманд. 

Бостоншиносӣ (юнонӣ, архео-қадимий, logos - илми гузашта; омӯзиши 

таърихи тӯлонии ҷомеаи инсонӣ) ба ҷустуҷӯ ва омӯзиши ѐдгориҳои моддӣ 

машғул аст. 

          II.Манбаъҳои этнографӣ. Мавод ва маълумоти марбут ба пайдоиши 

одамон, номҳои қавмҳо, қабилаҳо ва қабилаҳо, нақшу нигорҳои силоҳ ва 

ашѐе, ки бо даст ва зеҳни инсон офарида шудаанд, дар зеҳни одамон, 

инчунин услуби шифоҳӣ ва хаттии гузаштаи ҳифзшуда дар адабиѐт манбаи 

этнографӣ мебошад. 

Ҳамаи инҳоро этнография меомӯзад ва меомӯзад (юнонӣ, etnos - "этнос" - 

мардум, gráphō - "grapho" - менависам, тасвир мекунам, дар бораи мардум 

маълумот медиҳам; этнография). 

III.Манбаъҳои забонӣ. Дар забони мо, аниқтараш, дар таркиби луғавии 

он истилоҳоти иҷтимоию иқтисодӣ, маъмурӣ ва ҳуқуқӣ аз гузаштаи дур 

мавҷуданд: иҷора (андози асосие, ки аз аҳолӣ дар асрҳои миѐна, асосан аз 

кишоварзон ситонида мешуд; андози даромад), ушр ( намудҳои андозҳо; 

1/10), закот (андозе, ки соле як маротиба аз чорпоѐн ва амволи камбизоат 

ситонида мешавад, ки миқдори он 1/40 амвол буд). Суюрғол (замин ва обе, 

ки ба шоҳзодаҳо ва амирон барои хизматҳои бузургашон дар назди тахт дода 

мешавад), черик (артиш), посбон (қисми махсуси ҳарбӣ, ки аз пеш ва 

паҳлӯҳои артиш мерафтанд), халифа (Муҳаммад (с.а.в)) муовини пайғамбар ; 

сарвари давлати мусулмонони араб дар асрҳои миѐна), миришкор (ѐ 

дақиқтараш миришикор: мансабдори шоҳон ва хонон, ки паррандаҳо ва 



ҳайвоноти шикорӣ идора мекарданд; мансабдори шикор), мироб (мансабдори 

тақсимоти об), қозӣ (шариат довар), ѐрлиқ (ҳуҷҷати расмии аз ҷониби ҳокими 

олӣ дар асрҳои миѐна додашуда), вакфнома Номи макон ва мардум, қабилаҳо 

ва қабилаҳо: Араван, Кампир, Равот, Нукус, Хоҷайли, Чиноз, Найман, Сарой, 

Кунград ва дигарон хеле маъмуланд. Ин ва чунин истилоҳҳо, бешубҳа, 

сарчашмаи пурарзиши таърихӣ мебошанд, ки ба омӯзиши ҳаѐти иҷтимоию 

сиѐсии гузаштагони мо мусоидат мекунанд. Пайдоиш ва этнологияи онҳоро 

забоншиносӣ меомӯзад.  

          IV.Адабиѐти шифоҳии халқӣ.Адабиѐти шифоҳӣ яке аз қадимтарин 

шохаҳои фарҳанг аст, ки решаҳои он аз ҷомеаи ибтидоӣ ва аввалин низоми 

феодалӣ бармегардад. Баъзе намунаҳои адабиѐти шифоҳӣ тавассути асарҳои 

муаррихони Юнони Қадим ва инчунин олимони шарқшинос, аз қабили 

Табарӣ, Масъудӣ, Берунӣ, Фирдавсӣ ва Ибн ал Асир ба мо расидаанд. Ба ин 

афсонаҳои Қаюмарс, Ҷамшид ва Сиѐвуш ва ҳикояҳои Аморт ва Спаретра, 

Томарис ва Ширак дохил мешаванд. 

         Эпосҳо, аз қабили Алпомиш ва Гороглӣ, инчунин афсонаҳои халқӣ, 

сурудҳои маросимӣ, зарбулмасал ва муаммоҳо, дар омӯзиши таърихи 

қабилавӣ ва феодализм, хусусан дар муносибатҳои патриархалӣ-феодалӣ 

нақши муҳим доранд. Ин шоҳкориҳои халқӣ, ки пеш аз адабиѐти хаттӣ пайдо 

шудаанд, дар бораи тарзи зиндагӣ, симои маънавӣ, урфу одатҳои одамони 

табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ, хусусан муносибатҳои иҷтимоие, ки дар 

гузаштаи дур ҳукмрон буданд, маълумоти пурарзиш медиҳанд. 

        Ин навъи сарчашмаҳои таърихӣ дар бораи илми фолклор (хирадшиносии 

"ҳикмати халқӣ", ҳикмати халқӣ) сару кор доранд 

 V. Миниатюра.Миниатюраҳои, ки дар асрҳои X-XIX барои оро додани 

дастхатҳ ва китобҳо офарида шудаанд, низ ҳамчун манбаи таърихӣ хизмат 

мекунанд. Агар мо хоҳем, ки таърихи кишварамон ва хусусиятҳои ашѐи 

моддӣ, ҳунарҳои дастӣ, либос, ѐдгориҳои меъморӣ ва умуман фарҳанги 

моддии худро биомӯзем, асарҳои санъати тасвирӣ - миниатюрҳо манбаи 

арзишманд мешаванд.  

Зеро онҳо ашѐи таърихиро баъзан мувофиқи хусусиятҳои бадеӣ тасвир 

мекунанд. Масалан, ѐдовар шудан аз расмҳои машҳури рассомони бузург 

Камолиддини Беҳзод «Сохтмони масҷиди Бибихонум дар Самарқанд» 

кофист. Ин расм тасвири мукаммали олоти меҳнати асри XV, раванди 

сохтмон, устодони ҷалбшударо медиҳад. Чунин тасвирҳоро ҳамчун воситаи 

визуалӣ дар омӯзиши таърих самаранок истифода бурдан мумкин аст. Мо дар 

манбаҳои солҳои охир нашршуда мебинем, ки онҳо танҳо бепарвоѐна 

истифода мешаванд. Умуман, деворҳои деворӣ ва дастхатҳои қадимӣ, ки ба 

мо расидаанд, инчунин расмҳои ҷилдҳои алоҳида ҳамчун сарчашмаҳои 

таърихӣ аҳамияти калон доранд.  

            VI.Манбаҳои хаттӣ: Намуд муҳим аст ва манбаи асосӣ таърих аст. 

Таърихи асрҳои миѐна (асрҳои VI-IX) сарчашмаи фаъолияти иҷтимоии 



инсон, аниқтараш, натиҷаи ҳамкории инсонҳо буда, дар инъикоси рӯйдодҳои 

иҷтимоию сиѐсии замони мо нақши муҳим мебозад. . Ду намуди маъхазҳои 

хаттӣ мавҷуданд. 

              1. Ҳуҷҷатҳои расмии суди ҳокими олӣ ва маҳаллӣ (шаҳодатномаҳо, 

қарорҳо, оинномаҳо, ҳисоботи молиявӣ, мукотибаи расмӣ) 

2. Нарратив (лотинӣ. Narratio-story, story) сарчашмаҳои хаттӣ. Ба ин 

сарчашмаҳо асарҳои таърихӣ, ҷуғрофӣ ва космографӣ, биографӣ, агиографӣ, 

ѐддоштҳо, ѐддоштҳои сайѐҳон ва сафирон дохил шуда метавонанд.  

        Ҳуҷҷатҳои расмӣ, ҳисоботи молиявӣ ва мукотиба дар омӯзиши 

масъалаҳои иҷтимоӣ-сиѐсӣ, алахусус муносибатҳои иқтисодӣ ниҳоят 

муҳиманд. Ҳуҷҷатҳои расмӣ аз он ҷиҳат пурарзишанд, ки онҳо ҳаѐти 

ҷамъиятию сиѐсии шахси мушаххаси ҳуқуқиро мустақиман ва аксаран дақиқ 

хат мекунанд.  

Вақте ки сухан дар бораи асарҳои таърихии гео-космографӣ ва 

биографӣ меравад, бояд қайд кард, ки онҳо аз номи синфи ҳукмрон навишта 

шудаанд ва дар натиҷа саҳифаҳои онҳо бештар ҳаѐт ва фаъолияти подшоҳону 

хонон, амирон ва коҳинони бузург ва таърихи халки мехнаткаш.ро пешгирй 

карданд. Дар ин асарҳо ҷаҳонбинии синфи ҳукмрони феодалӣ инъикос 

ѐфтааст, ки ҳадаф ва манфиатҳои он синфро ҳимоя мекунад. Ин, албатта, 

табиист. Аммо, ба ин далел, нодида гирифтани чунин асарҳо иштибоҳ хоҳад 

буд, зеро ҷузъиѐти рӯйдодҳое, ки дар гузаштаи дур рух дода буданд, танҳо 

дар сафҳаҳои ин асарҳо ҳифз шудаанд. Хулоса, гузаштаро бидуни ин асарҳо 

омӯхтан мумкин нест. Аммо дар ҷараѐни омӯзиши онҳо ҳушѐрона истифода 

бурдани иттилоот ва маводҳои воқеии дар саҳифаҳои онҳо пешниҳодшуда, 

яъне муносибати синфӣ ва танқидӣ ба онҳо зарур аст.  

Асарҳои таърихӣ, гео-космографӣ ва биографӣ бо теъдоди зиѐд ба мо 

расидаанд ва дар омӯзиши таърихи асрҳои миѐна манбаи асосӣ мебошанд. 

Манбаъшиносӣ ба дастовардҳои як қатор соҳаҳои ѐрирасони илми 

таърих асос ѐфтааст: палеография, дипломатия, геральдика, сфрагистика, 

эпиграфия, нумизматика, метрология ва хронология. 

Палеография (юнонӣ palaiós "қадимӣ; муҳим" ва gráphō "навиштан") 

як илми таърихӣ ва филологист, ки офаридан ва рушди рамзҳои хаттиро 

меомӯзад; палеографияи назариявӣ қонунҳои хусусиятҳои таърихан 

тағирѐфтаро ифшо мекунад; Палеографияи амалӣ ва тавсифӣ хусусиятҳои 

инфиродии котибон ѐ дастхатҳои инфиродиро месанҷад, то муайян карда 

шавад, ки кай ва дар куҷо ин дастхат навишта шудааст, ҳузури шахсе, ки 

онро навиштааст ѐ нусхабардорӣ кардааст ва доираи кори котибон. 

Дипломатия (юнонӣ. Diploma - ду коғази печондашуда, ҳуҷҷатҳо) ба 

омӯзиш ва таҳлили ҳуҷҷатҳои расмӣ сару кор дорад.. 

Геральдика (лотинӣ heraldus - муждадиҳанда, муждадиҳанда) – 

геральдика, гербшиноси  ва аломатҳои гуногунро меомӯзад. (Масалан, дар 



Узбекистон аз замонҳои қадим маълум буд, ки мӯҳрҳо, тангаҳо ва ашѐ бо 

герби шаҳр, давлат, қабила ѐ иттиҳодияи ҳунарӣ тасвир ѐфтаанд ва 

геральдика онҳоро меомӯзад).  

         Таърихи ѐрирасон аз нимаи дуюми асри 19; Аз асри 13 то нимаи аввали 

асри 19, муждадиҳандагон барои сохтани гербҳои ашрофон, ҷинсҳо ва 

заминдорон истифода мешуданд (аз ин рӯ истилоҳи геральдика). Геральдика 

ѐдгориҳои фарҳангии моддӣ ва инчунин маъхазҳои хаттиро бо нишону 

нишонаҳо меомӯзад ва ба омӯзиши анъанаҳои миллӣ, хусусиятҳои иҷтимоӣ 

ва робитаҳои иқтисодӣ ва фарҳангии байни кишварҳо мусоидат мекунад. 

Сфрагистика (юнонӣ sphrag s sphragis- мӯҳр) ѐ сигиллография 

(лотинии Sigillum-seal ва юнонии gráphō, grapho-навиштан) мӯҳрҳои қадимӣ 

мӯҳрҳои подшоҳон, хонон, амирон ва қозиѐн ва навиштаҷоти онҳоро 

месанҷанд. 

Дар асри 18 ҳамчун як бахши дипломатия ташаккул ѐфта, вазифаи 

асосии он санҷиши дурустии ҳуҷҷатҳо буд. Дар асрҳои 10 ва 15 мӯҳрро танҳо 

мансабдорони баландпоя истифода мебурданд ва ба шоҳзодаҳо, усқуфҳо 

(Русия), мэрҳо, фармондеҳон, муовинон, қозиѐн, муфтиѐн (Осиѐи Миѐна) ва 

дигарон тақсим карда мешуданд. 

            Эпикрафия (юнонӣ: epigraphḗ, - навиштаҷот, навиштан) - ҷамъоварӣ, 

интишор ва тафсири катибаҳо дар ашѐҳои сахт, аз қабили санг, металлҳо ва 

дигар навиштаҷоти қадимӣ ва асрҳои миѐна.  

           Нумизматика (лотинии numisma - танга) - илм дар бораи тангаҳо; 

тасвирҳо, навиштаҷот, вазн, навъи металл, сатҳи гардиш ва таърихи 

сиккаҳоро меомӯзад. Нумизматика ба шумо имкон медиҳад, ки хронология, 

фарҳанги моддӣ, таърихи савдои дохилӣ ва хориҷиро тафтиш кунед.  

Метрология (юнонӣ. Metron-андозагирӣ, logos-мафҳум, дониш: 

мафҳуми ченакҳо) - илм дар бораи ченкуниҳо, усулҳо ва воситаҳои таъмини 

якрангии онҳо ва роҳҳои ба даст овардани дақиқии зарурӣ. Он вазнҳо, 

масофаҳо ва сатҳҳои андозагириро, ки дар гузашта дар кишварҳо ва халқҳои 

гуногун таҷриба шуда буданд, меомӯзад.  

          Хронология (юнонӣ.chrónos -chronos - замон, lógos-logos - мафҳум, 

дониш: мафҳуми вақт) 1) пайдарпайии даврии рӯйдодҳои таърихӣ; 2) илми 

вақт. Хронологияи астрономӣ қонунҳои такрори ҳодисаҳои фазоро меомӯзад 

ва вақти дақиқи астрономиро муайян мекунад. 

Хронологияи таърихӣ ин омӯзиши солнома ва тақвимест, ки халқҳо ва 

кишварҳои қадим барои муайян кардани санаи рӯйдодҳои таърихӣ ва вақти 

офаридани сарчашмаҳои таърихӣ истифода мебаранд. Хронология маънои 

муайян кардани вақти марҳилаҳои рушдро дорад. Ин маънои муайян кардани 

вақти рӯйдодҳои мушаххаси таърихӣ, олоти меҳнат, рушди ҳунармандӣ ва 

иқтисодиѐт, сохтмони манзилҳо, деҳот ва шаҳракҳо, ташкили давлатҳо ва 

дастовардҳои рушди фарҳангро дорад. Санаҳои дақиқ дар асоси манбаъҳои 



хаттӣ муқаррар карда мешаванд. Хронология дар асоси маълумоти 

бостоншиносӣ садҳо ва ҳазорсолаҳо дорад.  

Маълум аст, ки ба ғайр аз ҳиҷрӣ (шурӯъ аз соли 622 мелодӣ), ки дар 

кишварҳои мусалмонӣ дар асрҳои миѐна амал карда мешуд, онро Ҷалолӣ, 

султони Салҷуқиѐн Маликшоҳ (1072-1092) муаррифӣ кард ва соли 1301 аз 

ҷониби Ихсон Ғазанхон (1295-1304) .ва инчунин ҳисобҳои солона бо номи 

Ҳанӣ низ буданд. 

          Илми маъхазшиносӣ ду самти асосӣ дорад, ки он аз маъхазшиносии 

назариявӣ ва манбаъшиносии амалӣ иборат аст.  

         Маъхазшиносии амалӣ бо соҳаҳо ва самтҳои муайяни таърих, инчунин 

давраҳо ва марҳилаҳо сару кор гирифта, маъхазҳои таърихиро дар бойгонӣ, 

музейҳо ва китобхонаҳои махсус ҷамъоварӣ, сабт, ҳифз, таъмир ва тавсиф 

менамояд. Сарчашмаи назариявӣ омӯзиши тартиб, усул, мундариҷа ва 

ҷойгиршавии иттилоотро дар офаридани сарчашмаҳои таърихӣ ва равандҳое, 

ки инкишофи рӯйдодҳои таърихиро дар онҳо инъикос мекунанд, меомӯзад. 

Асосҳои ташкил ва гурӯҳбандии маъхазҳоро таҳия намуда, усули омӯхтани 

намудҳои умумӣ ва хоси онҳоро аз нуқтаи назари таърихӣ муайян мекунад, 

усулҳо ва роҳҳои мувофиқтаринро дар муомилоти илмӣ, омӯзиши амалӣ 

муайян ва тавсия медиҳад. маъхазшиносӣ, асосан дар асоси асарҳои таърихӣ 

ва ҳуҷҷатҳо дар асоси маъхазҳои хаттӣ тасмим гирифта шудааст.  

 Таснифи манбаъҳо Пеш аз ҳама, бояд қайд кард, ки қоидаи возеҳи 

гурӯҳбандии манбаъҳо ҳанӯз таҳия нашудааст. Дар ҳоле ки баъзе 

маъхазшиносон таснифи онҳоро мувофиқи мундариҷаашон (яъне масъала 

дар спектакль) зарур мешуморанд, гурӯҳи дигар онҳоро мувофиқи пайдоиши 

асар, яъне дар куҷо ва кай будани он гурӯҳбандӣ кардан зарур мешуморанд. 

навишта шудааст. Гурӯҳи дигари олимон тавсия медиҳанд, ки онҳоро аз рӯи 

намудҳояшон (ҳуҷҷатҳои расмӣ, асарҳои таърихӣ, гео-космографӣ ва 

биографӣ) тасниф кунанд. Ҳолатҳое низ мавҷуданд, ки маъхазҳо аз рӯи имзо 

ѐ стенограмма тасниф карда мешаванд ва муаррихон ҳоло омӯзиши 

маъхазҳоро танҳо аз рӯи як намуд, яъне навъи онҳо, ба мақсад мувофиқ 

меҳисобанд. Зеро усулҳои дигари таҳқиқот ба вазифаҳои омӯзиши амиқи 

манбаи хаттӣ пурра ҷавобгӯ нестанд.  

Пеш аз ҳама, асаре, ки танҳо як масъала (иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиѐсӣ, 

фарҳангӣ ва ғ.) -Ро дар бар мегирад, тақрибан вуҷуд надорад ва масъалаи 

муайян кардани пайдоиши асар, кадом нусха (автограф ѐ нусха) мебошад на 

яке аз дастурҳои гурӯҳбандии сарчашма, балки ин яке аз марҳилаҳои 

омӯзиши онҳо мебошад.  

Бо назардошти ин, қоидаи гурӯҳбандии сарчашмаҳо аз рӯи навъи онҳо 

маъно дорад. Китобҳои дарсии "Манбаъшиносии таърихи Русия" ва 

"Сарчашмаҳои таърихи асрҳои миѐна", ки ҳоло дар бисѐр донишгоҳҳои 

Федератсияи Россия таълим дода мешаванд, ба ҳамин принсип асос ѐфтааст.  



Б.А. Ахмедов пешниҳод кард, ки манбаъҳои (маъхазҳои хаттии) 

таърихи Узбакистон (асрҳои миѐна) дар се намуди зерин омӯхта шаванд: 1) 

манбаъҳои моддӣ, яъне ашѐе, ки дар натиҷаи ҳафриѐтҳои бостонӣ пайдо 

шудаанд; 2) ҳуҷҷатҳои расмӣ; 3) асарҳои таърихӣ, гео-космографӣ ва 

биографӣ. Сарчашмаҳои археологӣ ѐ моддии дар ин категория зикршуда, 

яъне манбаъҳое, ки барои омӯхтани тарзи ҳаѐт ва фаъолияти иҷтимоии 

ниѐгони мо дар замонҳои қадим ҳамчун манбаи асосӣ хидмат кардаанд, 

асосан бостоншиносӣ омӯхта мешаванд ва ҳамчун далелҳои иловагӣ ѐ 

ѐрирасон барои таҳқиқот истифода мешаванд .мумкин аст.                    

Омӯзиши маъхазҳои хаттӣ оид ба таърихи Ӯзбекистон асосан дар ду намуд 

мувофиқи мақсад аст. 1) Ҳуҷҷатҳои расмӣ - тамғ акоғ азҳо, фармонҳо, 

оинномаҳо, садақаҳо, дафтарчаҳо, дастурҳо, мукотибаи расмӣ, мактубҳо ва 

ғ айра. Дар маҷмӯъ, зиѐда аз сӣ намуди ҳуҷҷатҳои таърихӣ мавҷуданд. 

Ҳуҷҷатҳо аз дигар намудҳои маъхазҳои таърихӣ бо он фарқ мекунанд, ки 

бевосита ҳаѐти ҷамъиятию сиѐсиро сабт мекунанд, яъне онҳо бо далелҳои 

бой дар заминдории феодалӣ, муносибатҳои иҷтимоӣ, сохти давлатӣ ва 

амсоли инҳо бой мебошанд. Гарчанде ки онҳо асосан аз ҷониби 

ҳуҷҷатшиносон махсус омӯхта мешаванд, арзиши илмии онҳо дар 

маъхазшиносӣ ҳамчун манбаи таърихӣ бениҳоят бузург аст.  

           2) Манбаъҳои таърихӣ, гео-космографӣ, агиографӣ ва биографӣ. Чунин 

асарҳо фарогирии ҳамаҷонибаи рӯйдодҳо ва рӯйдодҳои таърихиро дар 

робита ба ҳуҷҷатҳои расмӣ таъмин мекунанд. Дар айни замон, онҳо бо 

далелҳои бойи худ маълуманд.Манбаъҳои хаттӣ танҳо бо маъхазҳои 

зикршуда маҳдуд карда намешаванд. Аз ҷумла, дар адабиѐт маълумот дар 

бораи рӯйдодҳо ва шахсиятҳои таърихӣ мавҷуд аст, аммо муҳим аст, ки 

услуби баѐни баѐн ва санъати онҳоро нодида нагиред. Зеро агар таърихнигор 

бояд тамоми ҳақиқатро бинависад, шоир ѐ эҷодкор имкон дорад, ки ба 

бофтаи бадеӣ, муболиға, муболиға, яъне мувофиқи иродаи худ тасвир кунад. 

Масалан, дар осори бадеии Алишери Навоӣ дар бораи замон ва ҳамзамонони 

шоир ғояҳо ва эродҳои пурарзиш мавҷуданд. 

          Эпосҳои Алишери Навоӣ дар "Хамса" инчунин маълумоти пурарзиши 

таърихӣ, аз ҷумла, дар бораи шахсияти Мирзо Улуғбек ва мероси илмии ӯро 

дар бар мегиранд. 

          Яке аз вижагиҳои маъхазҳои хаттӣ дар он аст, ки онҳо дорои рӯйдодҳо, 

муносибати субъективӣ ба рӯйдодҳо ва баъзе тафсирҳои нодуруст ѐ таҳрифот 

мебошанд. Ҳангоми таҳқиқи чунин асарҳо муносибати танқидӣ ба онҳо талаб 

карда мешавад. Ин яке аз талабот ва принсипҳои асосии илмии 

манбаъшиносӣ мебошад.  

            Археография ин нахустин тавсифи сарчашмаи хаттӣ ѐ ҷустуҷӯ ва 

тавсифи бори аввал, ба муомилоти илмӣ даровардани онҳост. Ин самти илмӣ 



аз Пажӯҳишгоҳи шарқшиносии ба номи Абурайҳони Берунӣ ва собиқ 

Институти дастхатҳои Академияи илмҳои ҷумҳурӣ оғоз ѐфт. 

Дар ҳоли ҳозир, дар Пажӯҳишгоҳи шарқшиносӣ ва Донишгоҳи исломӣ 

комиссияҳои бостоншиносӣ барои қабули дастхатҳои шарқӣ амал мекунанд, 

ки мутахассисон доранд, ки қодиранд арзиши маъхазҳои хаттии мавҷударо 

дар байни аҳолӣ муайян кунанд.  

            Муайян кардан, интихоб ва таҳлили маъхазҳои таърихӣ.Муайян 

кардан, интихоб ва ниҳоят таҳлили манбаи таърихӣ қадами аввалини ҳама 

гуна таҳқиқоти илмӣ мебошад, новобаста аз андозаи он. Ҳалли илмӣ ва 

назариявии дурусти масъалаи омӯхташаванда аз бисѐр ҷиҳат ба сифат ва 

вазни манбаъе, ки асоси ягон кори илмиро ташкил медиҳад, яъне пуррагӣ ва 

боигарии маводи воқеӣ вобаста аст. Инчунин бояд дар назар дошт, ки 

омӯзиши як мушкили мушаххаси илмӣ бояд на ба як асар, балки ба якчанд 

асар, инчунин ба намудҳои гуногуни маъхазҳо (ҳуҷҷатҳои расмӣ, солномаҳо, 

асарҳои гео-космографӣ ва биографӣ) такя кунад.  

Кадоме аз онҳо якум ва дуюмдараҷа аз мавзӯъ ва хусусияти проблемаи 

тадқиқот вобаста аст. Масалан, дар ҳоле, ки ҳуҷҷатҳои расмӣ дар омӯзиши 

масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ нақши калон доранд, солномаҳо ва осори 

биографӣ ва адабӣ дар инъикоси сиѐсат ва ҳаѐти фарҳангӣ ба мадди аввал 

меоянд. Аммо, барои гузаронидани тадқиқоти илмӣ на танҳо манбаи 

ибтидоӣ, балки манбаъҳои дуввумро низ донистан лозим аст. Тадқиқоти 

бисѐрсолаи дастнависҳо нишон медиҳанд, ки баъзе асарҳои таърихӣ аз 

маводи пурарзиши воқеӣ оид ба масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва ҳаѐти 

фарҳангӣ бой мебошанд, дар ҳоле ки ҳуҷҷатҳои расмӣ ва асарҳои биографӣ 

далелҳои пурарзиши таърихи сиѐсиро дар бар мегиранд, асарҳои таърихӣ бо 

ҳеҷ далел дучор намеоянд. Ҳамин тариқ, дар кори илмӣ такя ба намудҳои 

гуногуни маъхазҳо, ҷалби тамоми маъхазҳои марбут ба мавзӯи таҳқиқот, 

арзиши кори ояндаи илмиро меафзояд. 

           Пас аз интихоби сарчашмаҳои дахлдор, ҳар яки онҳоро аз рӯи 

хусусиятҳои беруна ва ботинии он бояд таҳлили илмӣ кард. 

Манбаъро аз рӯи аломатҳои беруна таҳлил кунед. 

          Хусусиятҳои зоҳирии сарчашма, ба ғайр аз муқова, коғаз ва мактуб, 

замони навиштан, асос, муаллиф, сабабҳои навиштан, муҳити иҷтимоию 

сиѐсии замони навиштанро дар назар доранд. Бидуни муайян кардани ин 

асарҳо тасаввуроти дуруст ва мукаммали рӯйдодҳои дар асар тасвиршуда дар 

маҷмӯъ ва изҳори назар дар бораи он ғайриимкон аст.  

        Вақт ва макони навиштани дастхатҳои қадимиро муайян кардан душвор 

аст. Дар баъзе ҳолатҳо, танҳо дар охири кор, вақт ва ҷои нусха танҳо номи 

котиб нишон дода мешавад. Агар чунин маълумот дода нашавад, санаи 

навиштан ва нусхабардории асар тақрибан вобаста ба коғаз, ҳарф ва намуд ва 

услуби забонаш муайян карда мешавад.  



Шинохтани муаллиф ва шахсияти ӯ дар таҳлили илмии дастхат 

аҳамияти калон дорад. Ин на танҳо масъалаи муайян кардани муаллифи асар, 

балки инчунин таърихи асар ва муҳити иҷтимоию сиѐсӣ мебошад, ки боиси 

таълифи он шудааст. Маълум аст, ки дар дастхатҳои қадимӣ аксар вақт номи 

муаллиф дар ягон ҷо зикр нашудааст, масалан, дар аввал ва охири асар. 

Баъзан он дар муқаддима ѐ дар мобайни кор оид ба масъалае зикр карда 

мешавад. Дар бисѐр ҳолатҳо, муаллиф бидуни зикри номи воқеӣ худро танҳо 

"камбағал ва фурӯтан", "нотавон ва фурӯтан" ва "ин ғуломи бечора" меномад. 

Дар чунин ҳолатҳо асар бояд саҳифа ба сатр ба сатр бо эҳтиѐт ва таваҷҷӯҳи 

зиѐд омӯхта шавад, зеро аксар вақт чунин аст, ки муаллиф дар ҷое дар асараш 

дар бораи падар ва хешовандонаш нақл мекунад. аксуламал ба ҳодисаи 

нақлшаванда (масалан, "вақте ки Ҳофиз Таниш ибни Мир Муҳаммад, 

камина, вақте ки Абдуллоҳ ба тахт нишаст, ман 33-сола будам"). 

Бояд гуфт, ки барои муайян кардани шахсияти муаллиф, яъне ба кадом 

гурӯҳи иҷтимоӣ мансуб будани ӯ, инчунин ҷаҳонбинии ӯ дуруст муайян 

кардани самти умумии ғоявии асар муҳим аст. 

           Шарти дигари муҳими таҳлили манбаъ дар асоси хусусиятҳои берунии 

он дуруст муайян кардани сабабҳои навиштани он мебошад. Муҳаққиқ бояд 

сабабҳои дар дасти ӯ навиштани асарро донад ва он меваи кадом муҳити 

ҷамъиятӣ-сиѐсист. Инро танҳо тавассути омӯзиши дақиқи асар ба даст 

овардан мумкин аст. Маводи воқеии дар ин асар буда дуруст истифода бурда 

намешавад. 

                        Сарчашмаро аз рӯи хусусиятҳои дохилии он таҳлил кунед. 

Таҳлили манбаъ дар асоси хусусиятҳои дохилии он ба таҳлили мундариҷа, 

тафсир ва муайян кардани арзиши идеявӣ, сиѐсӣ ва илмии он ишора мекунад. 

Арзиши илмии ҳар асар бо рӯйдодҳои ҳикоякардааш, объективӣ, 

дурустии далелҳои пешниҳодшуда ва дар ниҳоят ғояҳо ва ғояҳои ба миѐн 

омада чен карда мешавад. Дар баробари ин, муҳим он аст, ки асар аслиаш 

(аслӣ) ѐ мураттабӣ (мукаммал), пурра ва мухтасар, чӣ гуна тасвир шудани 

воқеаҳо, зеро дар таҳқиқоти илмӣ одатан дар асоси нусхаҳои аслӣ ва 

мӯътабар амалӣ карда мешавад.  

          Инчунин қайд кардан муҳим аст, ки муаллифони асарҳое, ки дар 

ҷомеаи синфӣ навишта шудаанд, аксар вақт аз далелҳои овардаашон хулосаи 

дуруст намебароранд ва инчунин дар андешаҳои онҳо номуайянӣ, ошуфтагӣ 

ва зиддият ҷой дорад. Ин, албатта, табиист, зеро муҳите, ки онҳо дар он 

зиндагӣ ва эҷод мекунанд, пур аз зиддиятҳост. 

Ҳангоми таҳлили мундариҷаи манбаъ омили дигаре низ бояд ба назар 

гирифта шавад. Илова бар маҳдудиятҳои синфӣ аз ҷаҳонбинии муаллиф, 

зарурат ва зиддиятҳое, ки ҳангоми хулоса баровардан дар бораи воқеаҳо ва 

далелҳо ба миѐн меоянд, дар баъзе ҳолатҳо ҳолатҳои мулоҳизаҳои объективӣ 

низ ба назар мерасанд. Дар чунин вақтҳо, муаллиф аксар вақт фикрҳо ва 

эродҳои худро дар байни ибораҳои зебо ва ташбеҳ пинҳон мекунад, инчунин 



аз воқеаҳое, ки дар асрҳои пеш рух додаанд ва муаллиф мехоҳад нақл кунад, 

нақл кунад.  

           Муаллифи "Абдулланома" (асри 16) Манна мебошад, ки ба яке аз 

хоҷагони машҳури Ҷуйбарӣ, феодали бузург Муҳаммад Ислом (тақрибан 

1493-1563) ишора мекунад: Дар боби сеюми Тафсират ул-Мубтадин 

омадааст, Ин на аз он сабаб аст, ки онҳо ҳокими ҷаҳон ҳастанд, балки аз он 

сабабанд, ки онҳо ба он тааллуқ доранд ва худро аз ҳирси сарват боз 

намедоранд. " Барои ҳамин Ҳазрати Рисолатпаноҳ (Паѐмбар Муҳаммад)…. 

Ин маънои онро дорад (ва гуфт), ки "дӯстони меҳрубон ибтидои ҳама 

гуноҳҳо мебошанд." Таърихнигор Мир Муҳаммад Амин Бухорӣ, дабири 

Убайдуллоҳ (1702-1711), яке аз Аштархониѐн, сабабҳои куштори хонро, 

аниқтараш, аз сабаби бепарвоии ӯ ба салтанат ва мардум меҷӯяд. « 

          Мирханд (асри 15) дар Равзат ул-Сафо гуфтааст: ―Яке аз шартҳои 

ҳукмронӣ дар ҷаҳон тарбияи мушовиронест, ки ҳукмро пинҳон дошта 

метавонанд ва дар корҳои муҳими давлатӣ назари мустақил дошта бошанд. 

Шарти дуввуми ҳукмронии ҷаҳон ин аст, ки ҳоким бояд одамони баркамол, 

оқил, бовиҷдон, хоксор ва боистеъдодро гирд оварад. Дар китоби шабеҳи 

"Сироҷ ул-мулук" (Кодекси одоби подшоҳон ва мансабдорони баландпоя) 

омадааст, ки Нуширвон (яке аз Сосониѐн Хусрав Анушервон) боре аз 

саркоҳин пурсидааст: "Сабаби бӯҳрони давлат дар чист? ? " Саркоҳин дар 

посух мегӯяд: «Ин се сабаб дорад: аввал ин, ки ҳолати умумии давлат аз 

ҳокими олӣ махфӣ нигоҳ дошта мешавад; дуввум, агар мардум дар рӯҳияи 

нафрат ба подшоҳ тарбия шаванд; сеюм, агар зулми андозсупорандагон зиѐд 

шавад. " Мир Муҳаммад Амин Бухорӣ аз гуфтаҳои боло хулоса мекунад: 

          Мутаассифона, ҳар се шарти зарурӣ ба ҳукмронии Сайид Убайдуллоҳ 

xon дахл дорад. Дар нимаи дуюми ҳукмронии подшоҳ, таърихи подшоҳони 

қаблӣ аз доираи муносибати аҷдодон мегузарад. Вай тамоми нерӯи худро ба 

тарбияи радикалҳо ва нотавонон, нотавонон ва бадбинон бахшида, онҳоро ба 

худ наздик кард; бо айбдоршавандагон, хизматгорони нопок ва коҳинон 

робитаи зич дошт. Ин ҳама давлати ӯро ба бӯҳрон овард. 

           Ҳадафи таҳлили илмии маъхаз муайян кардани ҷанбаҳои муҳим ва 

илмии он, фарқ кардани далелҳои аввалия ва дуюмдараҷаи далелҳо ва баҳои 

дуруст додан ба рӯйдодҳои дар асари муҳимтарин мебошад. 

          Инчунин бояд қайд кард, ки манбаъро танҳо дар асоси далелҳо ва 

маълумоти дар он буда баҳогузорӣ кардан мумкин нест. Дар баъзе ҳолатҳо, 

далелҳо дурӯғанд ва ҳикоя метавонад тақаллуб шавад. Аз ин рӯ, қабл аз 

қабули қарори қатъӣ дар бораи асар, онро бо як асари дигари ба ин монанд 

муқоиса ва муқоиса кардан лозим аст.  

          Дар ҷараѐни таҳқиқи маъхазҳои таърихӣ масъалаҳои зерин муайян 

карда мешаванд: дарѐфт ва ҷобаҷогузории дастнависҳо ва ҳуҷҷатҳо; матни 

асосӣ ва замимаҳо ѐ замимаҳои охиринро қайд кунед; пайдоиши манбаъ, 

мушаххас кардани асл ѐ нусхаи он; муайян кардани пуррагии матни 



дастнавис аз нигоҳи маъхазшиносӣ, дақиқӣ ва дақиқии маълумоти дар он 

додашуда ва давраи ба итмом расидани он. Зеро ҳама гуна мавзӯъ ѐ изҳороти 

воқеияти таърихӣ аз ҷиҳати маъхазшиносӣ ҳамаҷониба ва комилро талаб 

мекунад. Аз ин сабаб, дақиқии давраи эҷоди сарчашмаҳои таърихӣ дар 

маъхазшиносӣ муҳим аст ва асарҳое, ки вақти навиштан ѐ нусхабардориро 

сабт намекунанд, дар тӯли таърихи тамаддун рух медиҳанд.  

        Дар омӯзиши таърихи маъхазҳои хаттӣ, соли асар, услуби нигориш, 

давраҳо ва санаҳои матн, вазну дарозӣ, асъор, номҳои ҷуғрофӣ ва номҳои 

шахсӣ дар маъхазҳо махсусан муҳим аст омӯзиш. Ин аст, ки аксари асарҳои 

таърихӣ метавонанд дар як вақт аз ҷониби муаллиф баъзе ислоҳҳо ѐ 

ихтисорҳо карда шуда, баъдан аз ҷониби муҳаррирон ѐ назоратчиѐнашон 

тағир дода шаванд ѐ ба забони дигар тарҷума карда шаванд. Дар натиҷа, 

нусхаҳои аслии матн, мундариҷа ва идеология пайдо шуданд. Аз ин рӯ, 

муайян кардани муаллиф, тарҷумон ва котибони сарчашмаи таърихӣ муҳим 

аст. Бо муайян кардани муаррихоне, ки бевосита дар эҷоди нусхаҳои аслӣ ва 

нусхабардории маъхазҳо иштирок доранд, асолати маъхазҳо, алахусус 

тарҷумаҳои онҳо ва дурустии истилоҳҳо, номҳо ва санаҳои таърихии дар 

онҳо додашуда муайян карда мешаванд. 

        Манбаъшиносӣ таърихи тӯлонӣ дорад. Манбаъшиносии амалӣ бори 

аввал дар марказҳои қадимаи фарҳангии Шарқ, аз қабили Миср ва 

Байнаннаҳрайн, ҳангоми ташаккули салтанатҳои қадим (Миср, Шумер, 

Аккадия ва Ассурия) ва системаҳои идоракунии онҳо пайдо шуд. Аввалин 

омилҳои маъхазшиносӣ бо кашфи қадимтарин катибаҳои зинда (иероглифҳои 

Миср, часпиши Месопотамия) ва пайдоиши донишҳои илмӣ ва амалӣ дар 

натиҷаи тавсеаи зироаткорӣ, чорводорӣ, ҳунармандӣ ва савдо робитаи зич 

доштанд. Манбаъшиносӣ таърихи тӯлонӣ дорад. Манбаъшиносии амалӣ бори 

аввал дар марказҳои қадимаи фарҳангии Шарқ, аз қабили Миср ва 

Байнаннаҳрайн, ҳангоми ташаккули салтанатҳои қадим (Миср, Шумер, 

Аккадия ва Ассурия) ва системаҳои идоракунии онҳо пайдо шуд. Аввалин 

омилҳои маъхазшиносӣ бо кашфи қадимтарин катибаҳои зинда (иероглифҳои 

Миср, часпиши Месопотамия) ва пайдоиши донишҳои илмӣ ва амалӣ дар 

натиҷаи тавсеаи зироаткорӣ, чорводорӣ, ҳунармандӣ ва савдо робитаи зич 

доштанд.  

        Муносибати танқидӣ ба ҳуҷҷатҳои таърихӣ ва маъхазҳои хаттӣ, таҳлили 

маълумоти дар онҳо мавҷудбуда ва истифодаи маъхазҳо дар офаридани 

асарҳо ҳама бо номҳо ва осори таърихнигории таърихнигорони ҷаҳони қадим 

иртибот доранд. Дар ибтидо муаррихи юнонӣ Ҳеродот ба баъзе маъхазҳои 

хаттӣ шубҳа дошт, аммо таърихнигорон ба монанди Полибий, Ливий, 

Таситус ва Иосифус дар асарҳои худ усули танқиди фарқияти манбаъҳо ва 

баррасии маъхазҳои таърихиро бо роҳи муқоисаи маълумоти зиддиятнок 

истифода кардаанд. Дар асрҳои миѐна танқиди манбаъҳо тақрибан аз байн 



рафт, аммо он дар давраи эҳѐ дубора эҳѐ шуд. Дар рушди он то андозае 

гуманистҳо саҳм гузоштанд.  

Дар асрҳои 16 ва 17 инкишофи маъхазшиносӣ асосан бо ниѐзҳои 

дипломатия алоқаманд буд, аммо дар ин давра манбаъҳои хаттӣ, усулҳо ва 

усулҳои амалии таҳқиқоти илмӣ ва назариявии ҳуҷҷатҳои таърихӣ (Б.Г. 

Нибур, Л. Ранке, Т. . Момзен) таҳия карда шуданд.  

         Пайдоиш ва рушди маъхазшиносии амалӣ дар Ӯзбекистон, агар ба 

бозѐфтҳои бостоншиносӣ асос ѐфта бошад, бо таърихи чандҳазорсола 

робитаи ногусастанӣ дорад. Аввалин нусхаҳои чарми китоби муқаддаси 

зардуштӣ Авестон ва ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ оид ба пораҳои чарм, чӯб ва 

сафоле, ки дар харобаҳои шаҳрҳои қадимии Нисо ва Топракалқа пайдо 

шудаанд, нишон медиҳанд, ки аввалин дастхатҳо дар Турони қадим дар соли 

1 пайдо шудаанд ҳазорсолаи пеш аз милод. Онҳо дар маъбадҳои шаҳр ва 

қароргоҳҳои шоҳон дар пойтахтҳо ҷойгир шудаанд. Масалан, ҳангоми 

кофтукови археологӣ дар харобаҳои Нисои қадим зиѐда аз 2000 дона сафол 

бо катибаҳои Парфия ѐфт шуд. Онҳо миқдори шароберо, ки аз 17 ноҳияи 

боғдории Нисо ва 10 русто дар он сол интиқол дода шудааст, сабт мекунанд. 

Дар бойгонии подшоҳӣ, ки аз харобаҳои Туттроққалъа, пойтахти бостонии 

Хоразмшоҳҳо кофта шудаанд, зиѐда аз 100 квитансияи чарм ва чӯб ѐфт шуд. 

Онҳо ном, ҳаҷм ва манбаи андозҳои ба хазинаи шоҳ пардохтшударо муайян 

мекунанд. Дар санадҳои чӯбӣ истилоҳот ва ибораҳое мавҷуданд, ки 

табақаҳои ҳаѐти иҷтимоиро, ки дар Хоразми бостонӣ ҳукмронӣ мекунанд, ба 

монанди озод, ғулом, хидматгор, малика, каниз ва ғулом. 

       Нигоҳ доштани чунин ѐдгориҳои хаттӣ дар қаламрави Ӯзбекистон ва 

нигоҳ доштани онҳо дар маъбадҳо ва қасрҳои подшоҳӣ, бешубҳа, бо тавсеаи 

хоҷагиҳои деҳқонӣ (кишоварзӣ, чорводорӣ, ҳунармандӣ) ва робитаҳои 

тиҷоратӣ дар вохаҳои кишоварзии Бохтар, Суғд ва Хоразм вобаста аст. бо 

ташаккули системаҳои идоракунӣ зич алоқаманданд.  

        Дар асрҳои миѐна Хилофати Араб, Сомониѐн, Қарахониҳо, Ғазнавиѐн, 

Селҷуқиѐн ва Хоразмшоҳҳо давлатҳои калон таъсис доданд, Бо ҷамъ шудани 

донишмандони донишманд дар соҳаҳои илм ва амалия, ба мисли Ҳирот) ва 

китобхонаҳо, таваҷҷӯҳ ба манбаъшиносӣ бешубҳа афзоиш хоҳад ѐфт. Дар ин 

давра амалияи манбаъшиносии амалӣ васеъ шуд ва омӯзиши илмии 

дастхатҳо оғоз ѐфт. Ба ғайр аз ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва нусхабардории 

асарҳои хаттӣ, тарҷумаи осори нодир аз забонҳои дигар, корҳои таҳрирӣ низ 

ба монанди кӯтоҳ кардани матни асар, ворид кардани маълумоти нав ва пур 

кардани ҳадди ақалл баъзе аз онҳо анҷом дода мешаванд. Яҳѐ ибни 

Абумансур, Мӯсо ал-Хоразмӣ, Холид Марворудӣ, Абул Аббоси Ҷавҳарӣ, 

Аҳмади Марвазӣ, Абулфазл ибни Турк Хутталонӣ, Аҳмади Фарғонӣ, Бону 

Мӯсо, Аҳмад Сарахсӣ, Абӯ аз ҷумлаи донишмандони Осиѐи Миѐнаи асрҳои 9 

ва 11 буданд. Танҳо Байт ул Ҳикмат.Ҳомид Сағонӣ, Абдуллоҳ ибни ат-Турк, 

Абӯбакри Ар-Розӣ, Абунасри Форобӣ, Талҳа Хузоӣ ва Алӣ ибни Раббони ат-



Табарӣ аз ҷумлаи онҳо буданд. Дар Бағдод китобхонаҳо барои омӯзиши 

мероси илмӣ ва маънавии ҷаҳони қадим ҳам Шарқ ва ҳам Ғарб кушода 

мешаванд. Бисѐр асарҳо аз забонҳои ҳиндӣ, юнонӣ, ашшурӣ, паҳлавӣ ва 

санскрит ба арабӣ тарҷума шудаанд. 

        Дар асрҳои 10 ва 12 бо афзоиши таваҷҷӯҳ ба таърих ва ҷуғрофия дар 

Мовароуннаҳр ва афзоиши талабот ба асарҳое, ки ба забони маҳаллӣ навишта 

шудаанд, китобҳои таърихӣ аз арабӣ ба форсӣ тарҷума шудан гирифтанд. 

Ҳамзамон, «Зайн ул-ахбор» (Зебоии ахбор) -и Гардизийниҷ, «Таърихи 

Маҳмуд» -и 30 ҷилдаи Байхақӣ, «Таърихи Туркистон» -и Маҷидуддин Адно 

(Таърихи кишвари Туркистон), Асарҳои Абубакр Муҳаммад Наршоҳӣ, ба 

мисли "Таърихи Бухоро", аз арабӣ ба форсӣ тарҷума шудааст.. 

          Тарҷумон ва муҳаррири таърихи Бухоро, ки солҳои 943-944 ба арабӣ 

навишта шудааст, Абунасри Аҳмади Кубавӣ дар бораи тарҷумаи асар аз 

арабӣ ба форсӣ чунин навиштааст: онҳо аз ӯ хоҳиш мекунанд, ки китобро ба 

форсӣ тарҷума кунад ... Дар моҳи Ҷумъод ул-аввал, 522 »(майи 1128), ман 

китобро ба форсӣ тарҷума кардам. Аммо, нусхаи арабиро зикр кардан лозим 

нест ва он [чизҳо] -ро низ дар бар мегирад, ки ҳангоми хондан табиати 

[инсониро] озор медиҳанд. Дар соли 1178 китоби "Таърихи Бухоро" -ро 

Муҳаммад ибни Зуфар ду маротиба ихтисор карда, дубора таҳрир ва 

навиштааст. 

        Дар асрҳои миѐна ба ҷуз нусхабардории асарҳои таърихӣ, тарҷумаи онҳо 

дар маъхазшиносӣ нақши муҳим дошт. Ҳангоми тарҷума ва тарҷумаи матнҳо 

ба топонимҳо, обҳо (гидронимҳо), кӯҳҳо (оронимҳо) ва имлои дуруст ва 

дақиқи номҳои шахсӣ, таҳрифот ва тағирот бо сабаби тарҷума ба забонҳои 

дигар диққати махсус дода шуд. Абурайҳон Берунӣ дар китоби худ 

Ҳиндустон мегӯяд: "Халқҳои дигар номҳои маҳаллиро нодуруст талаффуз 

мекунанд ... номҳо ҳангоми тағирѐбии қабилаҳои забонашон гуногун зуд иваз 

мешаванд ... номҳо ҳангоми тарҷумаи маънои номҳо ба забони дигар ѐ 

навиштани онҳо бо садоҳое, ки талаффузи онҳоро осон мекунанд. "Аксар 

вақт арабҳо номҳои хориҷиро ба арабӣ иваз мекунанд ва таҳриф мекунанд" 

("Ҳиндустон"). Шаҳрро дар соҳили Ҳасарт (Сирдарѐ) туркҳо Янгикент ва 

Ҷаникент, арабҳо Қарият улҳадиса (Деҳаи нав) ва Мадинат ул-Ҷадида 

(Шаҳри нав) ва тоҷикон Деҳинав меномиданд.  

         Аз ин рӯ, дар маъхазшиносии асрҳои миѐна ба интихоби тарҷумонҳо, 

мусаннифон ва дабирон, ки дар китобхонаҳо кор мекунанд, диққати махсус 

дода мешуд. Зеро нусхабардории нодурусти дастхатҳои хаттӣ, имлои дурусти 

номҳои маконҳо ва беайбии тарҷумаҳои таърихӣ аз бисѐр ҷиҳат ба имконоти 

забоншиносии дабирон ва мусаннифон вобаста буд 

 

 

 



Вақте ки Абулғозӣ Баҳодирхон ба навиштани Шаҷарои Турк шурӯъ 

кард, навиштааст, ки Рашидуддини Фазлуллоҳ аз китобҳое чун Ҷомеъ 

Аттаворикс ва Чингизнома, инчунин нусхаҳои онҳо истифода кардааст ва 

бинобар нусхабардории такрорӣ, қариб нисфи матнҳо гум шудаанд.. 

Маъхазшиносӣ ҳамчун соҳаи махсуси илми таърих ва мавзӯи алоҳидаи 

таҳқиқот дар нимаи дуюми асри 19 - ибтидои асри 20 ташаккул ѐфтааст. Дар 

рушди манбаъшиносӣ олимони Аврупои Ғарбӣ ва Русия Г.Дройзен, 

Э.Бернхайм, Э.Фриман, Ш. V. Ланглуа, Ш. Тадқиқот ва асарҳои Сенобос, 

Н.М.Карамзин, В.Н.Татищев, С.М.Соловьев, Н.И.Костомаров, 

В.О.Ключевский, А.А.Шахматов, А.С.Лаппо-Данилевский ва дигар олимон 

аҳамияти калон доштанд. 

             Дар ин давра корҳои илмӣ ва амалӣ оид ба ҷамъоварӣ, омӯзиш, 

тарҷума ва нашри дастхатҳои Шарқ ба роҳ монда шуда, методологияи илмӣ-

назариявии маъхазшиносӣ таҳия карда шуд. Шарқшиносоне, ки дар як қатор 

марказҳои илмӣ кор мекунанд, аз қабили Санкт-Петербург, В.В.Бартольд, 

В.В.ВеляминовЗернов, Н.И.Веселовский, В.В.Григорьев, В.А.Жуковский, 

К.Г.Залеман, Н.И.Ильминский, П.М.Мелиоранский, В.В.Радлов, Сам Розен 

ва дигарон.  

Дар ин давра Туркистон ба ҷамъоварӣ, омӯзиш, ташкили намоишгоҳҳо 

ва фондҳои осорхонаҳо барои бостоншиносӣ, этнография ва нумизматика 

шурӯъ кард, гарчанде ки он дар марҳилаи аввал буд. Аввалин кофтуковҳои 

бостонӣ дар Тошканд, Самарқанд ва Бухоро гузаронида шуданд (В. В. 

Бартольд, В. Л. Вяткин, В. В. Григорьев, В. А. Жуковский, Л. А. Зимин). Ин 

тадқиқот ва муаррихони маҳаллии ҳаводор (Акрам Аскаров, Мирзо 

Абдуллоҳ Бухорӣ, Муҳаммад Вафо) иштирок доранд.  

          Дар даврони Шӯравӣ дар Узбакистон, гарчанде ки ба илм аҳамияти 

муайян дода мешуд, мутахассисони пешқадам ба воя мерасиданд ва илми 

маъхазшиносӣ аз ҷиҳати илмӣ ва амалӣ ба роҳ монда шуда буд, системаи 

шӯравӣ ба туфайли идеологияи худхоҳона ва худхоҳона як давраи пурраи 

таърихӣ буд. сарчашмаҳои хаттӣ ва ҳуҷҷатҳои таърихи сулолаҳо ва 

мактабҳои маърифатӣ, ки бо давлатдории бисѐрҷабҳа ва идоракунии 

иқтисодӣ, инчунин ҳаѐти иҷтимоӣ ва сиѐсии мардум робитаи ногусастанӣ 

доранд, аз нақшаҳои таҳқиқот берун мондаанд.  

          Бо таъсис ва рушди системаи таҳсилоти олӣ ва пажӯҳишгоҳҳои Осиѐи 

Марказӣ таҳқиқоти таърихӣ оғоз ѐфт. Дар Ӯзбекистон, аз ҷумла, дар натиҷаи 

таҳқиқоти илмӣ, ки дар Пажӯҳишгоҳи шарқшиносӣ, таърих ва 

бостоншиносии ба номи Абурайҳони Берунӣ дар системаи Академияи илмҳо 

гузаронида шуданд, маъхазшиносӣ ҳамчун як фанни алоҳида ташаккул ва 

инкишоф ѐфт. Омӯзиш, тарҷума ва нашри дастхатҳои пурраи дастхатҳои 

асримиѐнагии Шарқ рушд кард 

Дар Фонди дастхатҳои шарқии Пажӯҳишгоҳи шарқшиносии 

Академияи илмҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон зиѐда аз 150 000 дастхат, аз ҷумла 



26000 ҷилди дастхатҳо ва 28000 ҷилд асарҳои чопӣ мавҷуданд (2003). Дар 

байни солҳои 1952 ва 2000, 11 ҷилд Маҷмӯаи дастхатҳои шарқӣ аз чоп 

баромад. Ин маҷмӯаҳо дар бораи беш аз 8000 дастхатҳои соҳаҳои гуногуни 

илм бо забонҳои арабӣ, форсӣ, ӯзбекӣ ва ғайра шарҳ медиҳанд.  

Ғайр аз ин, "Қонунҳои тиб" -и Абуалӣ ибни Сино, мутафаккири 

машҳури асримиѐнагии ин давра; Абу Райҳони Берунӣ "Ёдгориҳои қадим", 

"Ҳиндустон", "Геодезия", "Қонуни Масъуд", "Минералогия", 

"Фармакогнозия", "Мафҳумҳои асосии ситорашиносӣ"; Абубакри Розӣ 

"Китоби розҳо"; Алии Кушчӣ "Рисолаи астрономия"; Мирзо Улуғбек "Мизи 

нави Корагоний", "Таърихи чор миллат"; "Таърихи Бухоро" -и Абӯбакри 

Наршоҳӣ; "Таърихи Масъуд" -и Абулфазл Байҳақӣ; "Таърихи Амир Темур" -

и Ибни Арабшоҳ; "Зафарнома" -и Шарафиддин Алии Яздӣ, "Зафарнома" -и 

Низомиддин Шомӣ; Мирзо Муҳаммад Ҳайдар "Таърихи Рашидӣ"; 

"Абдулланома" -и Ҳофизи Таниш Бухорӣ; "Таърихи Муқимхон" -и 

Муҳаммад Юсуф Муншӣ; "Убайдуллона" -и Мир Муҳаммад Амин Бухорӣ; 

"Ҷамъи ададҳо" -и Мирзо Бадеев Девон; Мирзо Абдулазими Сомӣ "Таърихи 

хонгҳои манғитӣ" ва бисѐр дастнависҳои дигар ба забонҳои ӯзбекӣ ва русӣ 

чоп шудаанд. Инчунин дар самти каталогсозӣ ва омӯзиши ҳуҷҷатҳои муҳими 

расмӣ оид ба таърихи Осиѐи Марказӣ, аз ҷумла Ӯзбекистон (таҳкурсӣ, 

шаҳодатномаҳо, гарав, квитансия ва ғайра) корҳои назаррас анҷом дода 

шуданд. Ҳуҷҷатҳои расмии асрҳои 14-16 ва 20 (П. П. Иванов, О. Д. Чехович, 

Р. Г. Мукминова) нашр шуданд. Омӯзиши маводи бойгонии Хива, 

хонигариҳои Қӯқанд ва аморати Бухоро оғоз ѐфт. A. L. Troitskaya феҳристи 

"Ҳуҷҷатҳои архивии хонии Қӯқанд", китоби "Номҳои ҷойгоҳи аморати 

Бухоро" -ро, ки таҳрири он А.Р.Муҳаммадҷонов мебошад, нашр кард.  

Дар солҳои истиқлолият оид ба тафсир ва феҳрист кардани манбаъҳо 

дар фонди дастхатҳои Институти шарқшиносии Академияи илмҳои 

Ӯзбекистон таҳқиқоти ҷиддӣ гузаронида шуданд. Аз соли 1997 то 2001 

маҷмӯаҳоеро аз қабили "Таърих", "Илмҳои табиӣ ва дақиқ", "Тиб", 

"Миниатюрҳои шарқӣ" дар ҳамкорӣ бо ЮНЕСКО, "Ҳуҷҷатҳои судии Хива" 

(охири асри 19 - ибтидои асри 20) дар ҳамкорӣ нашр кардаанд. бо Донишгоҳи 

Киото дар Ҷопон. нашр шудааст. Ин маҷмӯаҳои махсус ба таври мухтасар 

дар бораи зиѐда аз 4300 дастхат бо забонҳои арабӣ, форсӣ ва ӯзбекӣ шарҳ 

медиҳанд. Илова бар ин, дар ин давра ӯ ба "эпиграфияи қабрҳо" машғул буд. 

Соли 1997, дар Висбаден, доктор Людвиг Рейхерт "Навиштаҳо бар сангҳои 

шайбониѐн" (Б. Бобоҷонов, А. Муминов, Ю. Паул) бо забонҳои узбакӣ, 

олмонӣ ва русӣ чоп шуд. Ин коллексияи беназири катибаҳо дорои 84 санги 

мазор аз асри XVI мебошад. Эпиграфияи қабристон як соҳаи алоҳида дар 

маъхазшиносӣ мебошад ва дар асрҳои миѐна дар саросари олами ислом, аз 

ҷумла Осиѐи Марказӣ, васеъ истифода мешуд.  

С.А. Азимҷонова, М.А. Салье, А.А. Семѐнов, А.К. Аренде, 

П.Г.Булгаков, И. Абдуллаев, Б. Ахмедов, Б. Валихоҷаев, Б. Ваҳобова, А.Б. 



Вилданова, Л.М. Ефифанова, Р. Ҷалилова, Н.И. Ибрагимов, А. Ирисов саҳм 

гузоштанд. рушди манбаъшиносӣ дар Ӯзбекистон., У.И. Каримов, 

С.Мирзаев, Қ.Муниров, С.Муталибов, Г.Останова, А.П.Қаюмов, А.Расулов, 

А.Рустамов, Ҳ.Сулаймонов, У.Уватов, Т.Файзиев, A. Xoʻjayev, X. 

Hikmatullayev Олимон, аз қабили Ш.М.Шоисломов, О.Шарафуддинов, 

П.Шамсиев, Д.Юсупова, А.Уринбоев, Б.Эргашев, И.Саидов саҳми калон 

гузоштанд. Дар натиҷаи сафарҳо ва таҳқиқоти онҳо дар Узбакистон як 

мактаби миллии маъхазшиносӣ таъсис дода шуд. Дар айни замон дар ин 

мактабB. Абдухалимов. Муҳаққиқони манбаъ, ба монанди А.Аитбоев, 

Б.Бобоҷонов, О.Буриев, Г.Ҷораева, Ҳ.Кароматов, С.Каримова, А.Мадраимов, 

Ҳ.Тораев, М.Ҳасани кор мекунанд.  

  

                                                       Саволҳо ва супоришҳо: 

1. Дар замонҳои қадим фарҳанги маънавӣ чӣ гуна рушд кард? Ин истилоҳро 

шарҳ диҳед. 

2. Намудҳои асосии маъхазҳоро шарҳ диҳед. 

3. Меъѐрҳои фарқ кардани шохаҳои махсуси дониши таърихӣ. 

4. Нишонаҳои берунии манбаъро таҳлил кунед. 

5. Маданияти моддӣ чист? Фаҳмонед, мисолҳо оред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОБИ 2: СОХТОРИ ИБТИДОИИ ҶАМИЯТ ВА САРЧАШМАҲОИ 

ДАВРАИ ҶАҲОНИ ҚАДИМ. 

Раванде, ки ҷомеаи инсонӣ ба вуҷуд омадааст, аз роҳи дур меравад. Омӯзиши 

гузашта яке аз масъалаҳои мубрами замони мост. Шумо наметавонед ба 

оянда бе омӯхтани он назар кунед. 

          Таърих ва бостоншиносӣ, дарвоқеъ, ду риштаи ба ҳам наздики 

ҳамдигар мебошанд. Зеро бостоншиносӣ дар пӯшонидани масъалаҳое, ки 

таърих бояд ҳал кунад, ба таври баробар иштирок мекунад. Аз ин рӯ, инро бе 

якдигаре тасаввур кардан мумкин нест.  

           Бояд ин фанро ба таърих ва бостоншиносӣ ва олимонро ба 

бостоншиносон ва таърихнигорон тақсим кард. Маълум аст, ки манбаи 

асосии таърих навиштаҷот ва манбаҳои он мебошад, ки пайдоиши он ба 

ҳазорсолаи IV-III пеш аз милод рост меояд, манбаъҳои бостоншиносӣ аз ӯ 

хеле қадимтаранд ва пайдоиши манбаҳо давраи инсоният мебошад ҷудоӣ аз 

ҳайвонот, ѐ ба 2,5-3 миллион сол пеш рост меояд. Агар фарз кунем, ки 

тамоми таърихи ҷомеаи инсонӣ 24 соатро ташкил диҳад, ки аз он 23 соату 56 

дақиқа ба давраи бидуни сарчашмаҳои ибтидоии  ва 4 дақиқаи боқимонда ба 

таърихи хаттӣ рост меояд..  

Давраи хеле калони таърихи ҷомеаи инсонӣ дар асоси манбаъҳои археологӣ 

барқарор ва тафсир карда мешавад. Охир, бостоншиносиро ҳамчун як илми 

ѐрирасон аз таърих ҷудо кардан мумкин нест.  

         Бостоншиносӣ ба омӯзиши таърихи инсоният, аз ҷумла манбаҳои 

ибтидоӣ, деҳаҳо, шаҳрҳо, иншооти мудофиавӣ ва обӣ, расмҳои санг ва дигар 

ашѐе, ки ҳангоми экспедитсияҳои археологӣ ѐфт шудаанд, асос ѐфтааст.  

         Бояд қайд кард, ки баъзе ѐдгориҳои бостонӣ дар зери замин ва баъзеи 

дигар дар болои замин мебошанд. 

Бостоншиносон ҳангоми кофтани ин ѐ он ѐдгорӣ, бешубҳа, бо қабатҳои 

фарҳангӣ дучор меоянд. Қабати фарҳангӣ қабати хокест, ки дар он осори 

ҳаѐт, иқтисодиѐт ва фаъолияти идеологии инсон нигоҳ дошта мешавад. 

Масалан, ҷойгиршавии ғорҳо, ҷойҳои кушод, осори фарҳангии деҳот ва шаҳр 

дар робита бо рушди ҷомеа қабати фарҳангиро ифода мекунад. Ин қабат 

тадриҷан дар тӯли солҳо, асрҳо ва ҳазорсолаҳо ташаккул меѐбад.  

            Ёдгориҳои археологи  аз як ѐ даҳҳо қабатҳои фарҳангӣ иборатанд, ки 

ғафсӣашон аз чанд сантиметр то 30-35 метрро ташкил медиҳад. Ин аз он 

вобаста аст, ки одамон дар ин ҷо чӣ қадар зиндагӣ кардаанд. 

Осиѐи Марказӣ макони фарҳанги олӣ ва ҷузъи ҷудонашавандаи ҷаҳони 

қадимаи шарқӣ мебошад. Шароити мусоиди табиии ин кишвари аҷоиб - бой 

аз олами наботот ва ҳайвонот - диққати гузаштагони қадимии моро ба худ 

ҷалб кард. Мавзеъҳои асри аввали санг, ки дар Тоҷикистон, Туркманистон, 

Қирғизистон, Узбакистон ва Қазоқистони Ҷанубӣ ѐфт шудаанд, далели 

инанд. Бозѐфтҳо комилан тасдиқ мекунанд, ки аз ҷониби асрҳои мезолит, 



неолит, энеолит ва аввали оҳан пас аз асри аввали санг одамони ибтидоӣ ва 

қадимӣ дар саросари кишвар васеъ паҳн шудан гирифтанд.  

             Мавзеҳо ва маҳалҳои аҳолинишини асрҳои сангӣ (хумдонҳо, асри 

аввали оҳан) дар водиҳои кӯҳӣ ва доманакӯҳ, водиҳо ва ҳатто биѐбонҳои 

Қизилқум ва Қарокум, деҳот ва шаҳрҳои асри энеолит ва бронза, 

боқимондаҳои иншооти обӣ ва деворҳои мудофиавӣ, инчунин бисѐр расмҳои 

санг ѐфт шудааст. 

           Манбаҳои археологие ки  аз Осиѐи Миѐна ѐфтшударо ба ду намуди 

зерин тақсим кардан мумкин аст. 

1. Манзараҳои табиӣ- устухонҳои одам ва ҳайвонот, боқимондаҳои 

растаниҳо ва қабатҳои геологие мебошанд, ки асосан зоологҳо, ботаникҳо ва 

геологҳо меомӯзанд. 

2. Манбаъҳои моддиеки аз тарафи одамҳо сохта шудааст-асбобҳо, асбобҳо, 

кулолӣ, санъат ва ҷавоҳирот, наққошиҳои сангӣ ва навиштаҷот мебошанд. Аз 

ҷумла, тарихшиносон бо омӯзиши манбаҳои хаттӣ ва бостоншиносон бо 

омӯзиши манбаъҳои моддӣ машғул мешудан. Олимон дар омӯхтани гузаштаи 

инсон ба маводи археологӣ ва манбаҳои хаттӣ такя мекунанд. Ҷойҳое, ки 

одамон зиндагӣ мекарданд - ҷойҳои ибтидоӣ, харобаҳои деҳаҳо ва шаҳрҳо, 

наққошиҳои сангӣ, қалъаҳо, маъбадҳо, иншооти қадимаи обѐрӣ ѐдгориҳои 

археологӣ номида мешаванд. 

         Осиѐи Миѐна қисми таркибии таърихи Шарқи қадим, яке аз аввалин 

марказҳои фарҳанги инсоният мебошад. Шароити табиии Осиѐи Миѐна хеле 

гуногун аст, олами наботот ва ҳайвонот бой аст ва иқлимашон асосан 

мӯътадил аст, ки ин барои истиқомати одамон хеле қулай аст. Ин вазъро 

одамони қадимаи қадимӣ бетаъсир гузошта наметавонистанд. Аз ин сабаб, 

одамон дар ин кишвар аз замонҳои қадим зиндагӣ мекарданд. Дар ҳама ҷо, 

дар ин сарзамини аҷоиб ва беназир, одамони замонҳои ибтидоӣ ва қадимӣ 

дорои ѐдгориҳои гуногун - мавзеъҳои асри санг, ғорҳо, деҳаҳо ва мақбараҳои 

асри биринҷӣ, харобаҳои қалъаву шаҳрҳои асри оҳан, расмҳои санг, каналҳои 

обѐрӣ, боқимондаҳо, манзараҳои деворҳои мудофиавии қадим хеле 

маъмуланд.  

                         Дар бораи пайдоиши аввалин зироаткории обӣ 

         Бо назардошти шароити табиӣ ва ҷуғрофии худ, Осиѐи Марказӣ яке аз 

минтақаҳои қадимии кишоварзӣ ва чарогоҳӣ ба ҳисоб меравад. Аз ҷумла, 

минтақа фарҳанги бойи кишоварзӣ ва имкониятҳои рушд дорад. 

       Дар асоси рушди минтақавии Осиѐи Миѐна, гузаштани ҷамъиятҳои 

ибтидоии тухмипарварӣ аз хоҷагии ѐрирасон ба истеҳсолот, яъне пайдоиш ва 

рушди зироаткорӣ ва чорводорӣ. Хронологияи он аз шароити табиии 

ҷуғрофии тафтишот сарчашма мегирад ва ҳеҷ гоҳ дар давраҳои гуногуни 

таърихӣ рух надодааст. Муҳити табиӣ ва ҷуғрофии кишвар барои пешрафти 

кишоварзӣ дар ҳамворӣ ва рушди кишоварзӣ дар доманакӯҳҳо шароити 

мусоид фароҳам овард.  



           Марҳилаи аввали фарҳанги кишоварзӣ дар адабиѐти илмӣ бо номҳои 

мухталиф ном дошт, ки иборат аз кишоварзӣ дар саҳро, бандарҳо, хирманҳо, 

ҷайбҳо, бағалҳо буданд. Азимдарѐ ва шохобҳои он ба ҳавзаҳои калон тақсим 

карда шуданд ва кишоварзӣ дар паҳнои васеъ аз ҳисоби омезиши таҳшинҳо 

дар тӯли асрҳо рушд кард. Одатан, заминҳои серҳосилтарин, ки қобилияти 

нигоҳ доштани намии хокро доранд, бо ҳайвоноти ваҳшӣ ва хонагӣ ба 

хоҷагидорӣ шурӯъ карданд. 

          Сабаб он аст, ки замин хушк шудааст ва дар аввал обѐрии киштзорҳо 

лозим набуд. Дар чунин массивҳо майдонҳои калон ва хурд пайдо мешаванд. 

Дар замонҳои қадим деҳқонии деҳқонон, кишоварзии бандарӣ, 

ғайрикишоварзӣ, кишоварзӣ, яъне киштукорӣ, ки дар минтақаҳои 

наздисарҳадии ҷамъияти тухмипарварӣ пайдо мешуданд, ном доштанд. 

           Дар аввал барои тайѐр кардани чунин хоҷагиҳо ягон нерӯи ҳайвонот 

истифода намешуд. Барои нарм кардани курсиҳо аз рӯймоле истифода 

мешуд. Ин аст, ки парвариши бағал дар соҳаи кишоварзӣ аҳамияти калон 

дорад. 

         Маданияти зироаткорӣ марҳилаҳои аввали рушд, обѐрӣ, обѐрии 

дуюмдараҷа ва хоҷагии фарҳангии ба дараҷаи баланд тараққикардаро паси 

сар кард. Пас аз он ки деҳқонон аввал дарѐфтанд, ки метавонанд заминҳои 

худро барои кишоварзӣ васеъ кунанд ва барои коркарди замин аз нерӯи 

ҳайвонот оғоз кунанд, ба онҳо лозим меояд, ки барои обѐрии киштзорҳо аз 

обѐрӣ истифода баранд. Таърихан, обѐрӣ дар соҳаи кишоварзӣ амалӣ 

шудааст.  

             Одатан, пайдоиш ва рушди кишоварзӣ ва чорводорӣ мазмун ва 

моҳияти хусусияти тафтишотиро ташкил медиҳанд. Тағироти инқилобӣ дар 

ҳаѐти гузаштагони мо дар Осиѐи Марказӣ, мувофиқи шароити гуногуни 

табиии ҷуғрофии он, авв. Он дар ҳазорсолаи VII-V ба вуқӯъ пайваст, яъне аз 

давраи неолит дар Осиѐи Миѐна, рушди минтақавӣ шакл гирифт. Оғози ин 

равандҳо бо макони зисти калон ва муҳим қайд карда мешавад, ки дар он 

нишонаҳои аввалини фарҳанги қадимии кишоварзии минтақаи Осиѐи 

Марказӣ ба назар мерасанд.  

        Маданияти асри энеолитӣ-биринҷӣ дар асоси анъанаҳои фарҳангӣ ва 

иқтисодии фарҳанги Ҷойтун ба минтақаҳои шимолу шарқии Осиѐи Марказӣ 

ва Ҷанубу Шарқӣ, дар канори шимоли Копетдог паҳн шудааст. 

         Деҳқонони асри энеолитӣ-биринҷӣ ба водии Зарафшон, фарҳанги Анов-

намоз дар марҳилаҳои V-VI намоз, вохаи Мурғоб, Бохтари Қадим ворид 

мешаванд. Дар натиҷаи таъсири иқтисодӣ ва фарҳангии худ, қабилаҳои 

фарҳанги қадимии кишоварзӣ ба минтақаи Бикарѐ (Мовароуннаҳр) ва 

вилоятҳои атрофи он паҳн шуданд. 

          Дар Отчопарсой, Чумалисойва ва Шорновасоякҳо, ки аз баландкӯҳи 

Зарафшон оғоз ѐфтаанд, заминҳои ҳосилхезе мавҷуданд, ки барои зироати 

обӣ мувофиқанд. Дар марҳилаҳои аввали фарҳанги кишоварзӣ як деҳаи 



деҳқонӣ мавҷуд аст. Онро бо номи Буқишлоқмас мешиносанд, зеро он дар 

деҳаи Саразм ҷойгир аст. Гарчанде ки пайдоиши ойинҳои қадимӣ бо 

муҳоҷирати қабилаҳо аз минтақаҳои ҷанубии Осиѐи Миѐна, аз қабили 

доманакӯҳҳои Копетдог ба давраи неолит рабт доранд, А.А. Ба гуфтаи 

Аскаров, Геоксюрвои пешини ҷануби Туркманистон барои мақсадҳои 

кишоварзӣ, якум барои мақсадҳои кишоварзӣ ва дуввумӣ барои конҳои 

металлҳои ранга истифода мешуд. Кофтуковҳои бостонӣ дар ин маҳал нишон 

доданд, ки иқтисодиѐти шаҳри бостонии Саразма ба обѐрӣ, зироаткорӣ ва 

кишоварзии хурд асос ѐфтааст.  

       Дар баробари ин, якчанд намуди ҳунармандӣ ва ҳунармандӣ хеле рушд 

ѐфтааст. Дар ҳавзаи миѐнаи вохаи Зарафшон Ин пас аз бӯҳрони иқтисодӣ ва 

сиѐсии Саразм дар миѐнаи ҳазораи дуввум буд 

         Коктепа аввалин ѐдгории фарҳанги қадимии деҳқонон дар минтақа 

мебошад. 

Иқтисоди фарҳанги муосир, ки дар қисмати поѐнии дараи Зарафшон кашф 

шудааст, ба кишоварзии хурд ва кишоварзӣ асос ѐфтааст. 

         Маҷмӯи асбобҳои меҳнатӣ, ки дар ин ҷо ѐфт шудаанд, мавҷудияти 

хоҷагиеро бо сабти амоч, дос, арраҳои сангӣ, ҷави сиѐҳшуда, ҷав, гандум, 

арзан ва дигар зироатҳо нишон медиҳанд. Тибқи таҳлили маводи мураккаб, 

дар асри биринҷӣ чорводорӣ дар асри биринҷӣ аз кишоварзӣ ҷудо карда 

нашудааст. Муҳаққиқ Ҷӯрақулова қайд мекунад, ки бо назардошти 

хусусиятҳои табиӣ ва ҷуғрофии водии Зарафшон, кишоварзӣ аз замонҳои 

қадим дар ин ҷо рушд накардааст. 

        Он аз соли 1968 дар Сурхондарѐ, Уланбулоқ ҷойгир аст. авв. Бо оғози 

ҳазораи дуюми пеш аз милод, омӯзиши таърихи кишоварзӣ дар Ӯзбекистон 

муносибати илмиро ба таърихи фарҳанги кишоварзӣ ба куллӣ тағйир дод. 

         Пас аз пайдоиши зироаткории обӣ дар минтақаҳои ҷанубии Ӯзбекистон 

асри биринҷӣ оғоз ѐфт. Яке аз сабабҳои асосии ин иқлими номусоиди 

минтақа ва паҳлӯҳои субтропикии он мебошад. Мувофиқи маълумоти 

ҳафриѐтӣ дар минтақа, аввалин иншооти обѐрии асри биринҷӣ дар наздикии 

Уланбулоқ ва Бостон ҷойгир буданд.  

       А.А. Ба гуфтаи Аскаров, Уланбулоқро мардуми Сополитепа солҳои 1700-

1500 пеш аз милод забт карданд. Густариши сафолак ба андозаи 5-6 метр ва 

чуқурии 1-1,5 метр аз он шаҳодат медиҳад. Ғайр аз ин, дар фарҳангҳои 

ибтидоии кишоварзӣ миқдори зиѐди асбобҳо ѐфт шуданд, ки дараҷаи 

баланди рушди зироаткории обиро нишон медиҳанд. Ба онҳо лӯхтакҳои 

сангӣ, болға, дуздон ва ғайра дохил мешаванд.  

Якчанд намуди сафолҳои сафолӣ мавҷуданд, ки аз устухон сохта мешаванд, 

монанд ба модели сеандоза ва ѐ дуандоза. Онҳо барои нарм кардани сатҳи 

замин пешбинӣ шудаанд. 



Дар фарҳангҳои кишоварзии Осиѐи Миѐна асбобҳое, ки барои сохтани 

замин истифода мешаванд, аз маводи сахт, аз қабили сафир сохта мешаванд, 

аммо муҳаққиқон мегӯянд, ки дар фарҳангҳои ҳамсоя заминҳои кишоварзӣ 

дар хоҷагиҳои қадим барои нарм кардани хок истифода мешуданд. 

          Аммо, дар натиҷаи таҳқиқоте, ки дар маҳалли Сополлит гузаронида 

шуд, асбобҳои металлӣ пайдо шуданд, аммо асбобҳои чӯб ва устухон барои 

нарм кардани замин ҳанӯз муайян карда нашудаанд. 

          А.А. Аскаровва Т.Ш. Дар натиҷаи таҳқиқоти Ширинов дар хоҷагии 

Каркотон, рушди маданияти кишоварзии муқимӣ, кашфи системаи обѐрӣ дар 

кишоварзӣ, тоза кардани каналҳои нав аз дарѐи Бостон ва бунѐди заминҳои 

нав 

          Кишоварзӣ дар заминаи обѐрӣ васеъ истифода мешуд ва боиси 

пайдоиши сарвати зиѐдатӣ дар Осиѐи Марказӣ гардид. Хулоса баровардан 

мумкин аст, ки кишоварзии ба обѐрӣ асосѐфта дар асри биринҷӣ дар 

минтақаҳои ҷанубии Узбекистон ташаккул ѐфтааст. Тибқи гуфтаи 

муҳаққиқон, ин ягон деҳқонӣ нест, балки он аст, ки бисѐр системаҳои обѐрӣ 

боиси афзоиши ҳосилнокӣ ва афзоиши ҳосилнокӣ гаштанд. А.А. Ба гуфтаи 

Аскаров, дар ѐдгориҳои фарҳангии Сополима, дар ҳар як хонаи 

бисѐрквартира анборҳои махсус барои нигаҳдории маҳсулот, яъне гандум ва 

ҷав мавҷуд буданд. Таҳлилҳо нишон доданд, ки боқимондаҳои тухмиҳои 

ғалладонагиҳо ва тухмии гандуми мулоим ва ҷав мавҷуданд.  

Дар нимаи дуюми ҳазораи II пеш аз милод, Ҷарқотон як такягоҳи 

ҷамоаҳои кишоварзӣ дар Шеробод гардид. Зоҳиран, аз ҳамон вақт сар карда, 

афзоиши қувваҳои истеҳсолкунанда ва диверсификатсияи аҳолӣ ба намудҳои 

гуногуни хоҷагидорӣ сурат гирифт. Афзоиши аҳолӣ боиси азхудкунии 

минтақаҳои нав ва дар ин минтақаҳо сохтани иншооти обѐрӣ гардид. 

Иншооти обѐрӣ дар Миршодӣ [Бандихон] то охири сол ба итмом мерасад. 

Мо дар сурати таҳаввулоти нав дар вилояти Сурхондарѐ ин равандро пайгирӣ 

хоҳем кард.  

           Дар ҷойҳои дигар, аз ҷумла Хоразм, Тошканд ва водии Фарғона 

кишоварзии обѐришаванда хеле дертар, дар асри биринҷӣ оғоз ѐфт. 

Омӯзиши захираҳои моддии фарҳанги Сополима ба муҳаққиқон имкон дод, 

ки дар Сополли тақсимоти дуввуми меҳнат аз кишоварзӣ то ҳунармандӣ ба 

вуҷуд ояд. Дар асри биринҷӣ кишоварзӣ, чорводорӣ ва ҳунармандӣ ба 

соҳаҳои алоҳидаи истеҳсоли арзиш махсус гардонида шуда буданд. Ин дар 

навбати худ барои афзоиши қувваҳои истеҳсолкунанда ва консентратсияи 

онҳо имконият фароҳам меорад. Афзоиши қувваҳои истеҳсолкунанда боиси 

афзоиши ҳаҷми истеҳсолот ва пайдоиши маҳсулоти иловагӣ гардид. Ин 

боиси тағироти иҷтимоию иқтисодии ҷомеа дар натиҷаи махсусгардонии 

хоҷагиҳо, рушди кишоварзии обӣ, рушди соҳаҳои гуногуни ҳунарҳои 

мардумӣ, рушди савдо ва тиҷорат мегардад. Ин тағиротҳо ҳамчун заминаи 

асосии пайдоиши шаҳрҳо ва давлатҳо хидмат карданд. 



       Дар асоси мулоҳизаҳои дар боло овардашуда, кишоварзии қадимии 

обѐришаванда се марҳилаи асосӣ дорад: Дар марҳилаи аввал пайдоиш ва 

рушди обѐрии оддӣ. Ба он кишоварзӣ дар минтақаҳое дохил мешавад, ки бо 

сабаби обхезии мавсимӣ табиатан обѐрӣ карда мешаванд. Дар марҳилаи 

дуюм, иншоотҳои аввалини обѐрӣ дар асоси қобилияти ташкилотчигии 

деҳқонон ҳангоми ҷамъоварӣ аз заминҳои табиии обӣ сохта шуданд. Дар 

натиҷа, системаи обѐрӣ ба обѐрӣ гузашт ва каналҳои асосӣ пайдо шуданд. 

               Дар марҳилаи сеюм истеҳсоли об аз каналҳо оғоз ѐфт. 

        Нишонаҳои аввалини кишоварзиро дар қаламрави кишвари мо дар 

ѐдгориҳои фарҳанги Сополмадан, ки дар ҳавзаи Зарафшон ва баъдтар дар 

таърихи тамаддуни қадим оғоз ѐфтаанд, дидан мумкин аст. 

          Тавре ки дар боло қайд кардем, эпиграфия ҳамчун як мушкилии 

навиштани барвақт омӯхта мешавад. Эпиграфия (юнонӣ epi - аз болои, боло, 

grafio - навиштан, навиштан дар ашѐ), навиштаҷоти қадимӣ дар санг, металл, 

ашѐ, чӯб ва дигар ашѐ кандакорӣ карда шудааст. 

         Чунин навиштаҷот дар Персеполис ва атрофи он, пойтахти қадимаи 

Ҳахоманишиѐн ва инчунин шаҳрҳои Суса ва Экботана (Ҳамадон) ѐфт 

шудаанд. 

         Дар соли 559 пеш аз милод, шоҳи Куруши II бузургтарин давлати 

сулолаи Ҳахоманишиѐнро дар Эрон таъсис дод. Подшоҳони Куруши II, 

Камбиз, Дориюши 1 ва Ксеркс, форсҳо, нақша доштанд, ки бар бисѐр 

кишварҳои Шарқи қадим ҳукмронии худро барқарор кунанд. 

Дар солҳои 545-540 пеш аз милод Ҳахоманидҳо музофотҳои Парфия, 

Маргиана, Бохтар ва Суғди Осиѐи Марказиро забт карданд. Маъракаҳои 

Куруши II бар зидди сак-массагетҳо дар соли 530 пеш аз милод номуваффақ 

буданд. Сакҳо соли 518 пеш аз милод забт карда шуданд. 

Дар давраи ҳукмронии Дориюши I (522-486 пеш аз милод) сулолаи 

Ҳахоманишиѐн ҳукмронии худро дар як минтақаи васеъ аз Ҳиндустон то 

Баҳри Миѐназамин таъсис дод. Давлати Ҳахоманишиѐн аввалин дар таърихи 

ҷаҳон аст. Давлат бисѐр музофотҳо, шаҳрҳо ва халқҳоро муттаҳид мекунад. 

Ҳахоманишиѐн дар Осиѐи Миѐна ду аср (то 330 то милод) ҳукмронӣ карданд.  

         Дар катибаҳои Ҳахоманишиѐн маълумотҳои гуногун дар бораи халқҳои 

Осиѐи Миѐна ва минтақа мавҷуданд. Онҳо аз фармону дастурҳои подшоҳ оид 

ба масъалаҳои гуногуни иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва динӣ дар сабки қадимаи форсӣ 

иборатанд. 

Муҳимтарини онҳо катибаҳои Беҳистун мебошанд, ки дар болои санги 

баланде дар роҳи байни Карманшоҳ ва Ҳамадонҳо дар давраи Дорои I 

навишта шудаанд. Навиштаҳо бо забонҳои қадим, эламӣ ва кадет навишта 

шудаанд. Дориюси 1 эълом мекунад: «Ман Дориюш, подшоҳи бузург, 



подшоҳ, подшоҳи халқҳо, Виштаспоглу, Аршанневараси, Ҳахоманидӣ 

ҳастам. 

Дар охири Аҳурамаздо ман давлатҳои зеринро забт кардам ва 

подшоҳони онҳо шудам: Форс, Элам, Бобил, Ашшур, Арабистон, Миср, 

Лидия, Мониа, Медиа, Арманистон, Каппадокия, Парфия, Дрангиѐна, Ария, 

Хоразм, Хоразм Гандхара, Сака, Саттагадия, Арахозия, Мака: дар маҷмӯъ 23 

кишвар.  

... Вақте ки ман дар Бобил будам, кишварҳои зерин аз ман ҷудо шуданд: 

Форс, Элам, Медиа, Ашшур, Миср, Парфия, Маргиана, Саттагадиа, Сака. 

... Шоҳ Дороайтурки: ―Маргиянаномлидавлат аз давлат ҷудо шудааст. 

Фрадаизм, зодаи Маргиана, губернатори вилоят таъин карда шуд. Баъд, 

Бохтар, ман ба зердастонам муроҷиат кардам: "Касоне, ки ба ман итоат 

намекунанд, бояд ҷазо гиранд." Вай бо артиш ҷангид ва бо мардуми 

Маргиана ҷангид. Аҳурамаздо ба ман кӯмак кард. Дар Аҳурамаздо артиши 

ман шӯришиѐнро комилан мағлуб кард. Ин рӯзи 23-юми Буҷангасиядия рух 

дод. Пас аз он давлат ба дасти ман омад. Ман дар Бохтар чӣ кор кардам? 

         Вақте ки ба Мендарѐ расидам, аз болои киштиҳои дарѐӣ ҷаҳида, ғур-ғур 

кардам. Роҳбари онҳо Скунхаисмлидамнитит маро ба наздаш овард. Ман 

мехоҳам як кишвари наверо оғоз кунам. Пас аз он кишвар ба дасти ман 

афтод. " 

Шоҳ Дорайтурки гуфт: "Касоне, ки Аҳурамаздоро қадр мекунанд, ман 

Аҳурамаздоро ситоиш мекунам. Дар Аҳурамаздо ман бо иродаи худ ором 

шудам. " 

Дар навиштаҳои Ҳамадон Дориюши 1 мегӯяд: "Ман Дориюш, подшоҳи 

бузург, император, подшоҳи халқҳо, Виштаспоғлу, Ҳахоманишӣ ҳастам. 

         Шоҳ Дораайтурки: "Малакути Манаҳузурим: аз сарзамини саркардагон 

дар сарзамини Суғдиѐна то Эфиопия, аз Ҳиндустон ба Мидия - салтанати 

Аҳурамаздо - худои бузург дар байни худоѐн кашида шудааст."  

           Дар катибаҳои Беҳистун Дориюши аввал ва дар катибаҳои 

НакшиРустам, рӯйхати кишварҳо аз музофотҳои шарқӣ пас аз Медиа ва Элам 

оғоз мешавад: 

ШохДороайтурки: "Берун аз Форс, ман кишварҳои зеринро забт 

кардам, ба ман музд додам, ба ваъдаи худ вафо кардам, дар асоси қонуни худ 

рушд кардам: Медиа, Элам, Парфия, Ария, Саха, Бохтар, Саха ......  

             Дар муҷассамаҳои Доро I, ки соли 1972 дар Сузаша ѐфт шуда буд, дар 

бораи "хокҳои гилин" берун аз Бохтар, Суғдиѐна ва Хоразм зикр шудааст. 

          Дар катибе, ки дар тахтаи сафолине, ки дар шаҳри Сузас ѐфт шудааст, 

канда шудааст, гуфта мешавад, ки Дориюши I (522-486 пеш аз милод) чунин 

навиштааст: Уакайогачи-Гандхара, тилло-Сардва-Бохтар, сангҳои тобнок-

валожувард-Сугдиана, фирӯз-Хоразм, нуқра-биринҷӣ-Арахозия, сангҳо-



Элам.  

Аз ҷумла, навиштаҷот ва тасвирҳои табиӣ (релефҳо), ки дар Переспол (520-

450) ѐфт шудаанд, арзиши бузурги илмӣ доранд. 

           Манзарае, ки дар деворҳои қасри шоҳони Форс дар Переспол 

кандакорӣ шудааст, тасвир ѐфтааст, ки мардуми Осиѐи Миѐна ба 

Ҳахоманидиѐн ва ғайра эҳтиром қоиланд. 

Гурӯҳи ҳаштум суғдиҳо мебошанд. Онҳо ҳафт нафаранд, ки дар пойафзоли 

худашон, косаҳо, матоъ ва пӯстҳои ҳайвонот дар даст ду гӯсфандро пеш 

мебаранд. 

Гурӯҳи ѐздаҳум сакатиграхаудаҳо бо кулоҳҳои тези намадин мебошанд. Онҳо 

аспро пеш бурда, сарпо дар даст доранд.  

   Гурӯҳи сездаҳум - Парфияҳо, ки коса, шутур мебаранд. 

Гурӯҳи ѐздаҳум, бохтариѐн, куртка ва шим доштанд. Онҳо асбобҳо ва шутур 

доштанд. 

Гурӯҳи ҳабдаҳум - хоразмиѐн. Онҳо бо шамшеру табарҳои кӯтоҳ мусаллаҳ 

шуда, аспро пеш мебурданд. 

       Ҳамин тариқ, тасвири одамоне тасвир шудааст, ки аз 23 сатрапия 

(кишварҳо) дар назди империяи Ҳахоманишиѐн хироҷ оварданд. Яъне, 

бохтариѐн бо зарфҳо, пӯстҳо, мӯинаҳо ва уштурҳои гуногун, суғдиҳо бо 

матоъҳо, пӯстҳо ва гӯсфандони гуногун, саксҳо бо аспҳо ва чакмонҳо, 

парфиѐнҳо бо зарфҳо ва шутурҳо, хоразмиѐн бо аспҳо ва силоҳҳо тасвир 

шудаанд. 

        Шаш мил (тақрибан 5 км) аз Персеполис, дар тарафи шимолии он, дар 

сангҳои Ҳусайнкоҳ, қабрҳои Ҳахоманишиѐн Дорою I, Ксеркс I, Артаксеркс 

ва Дориюши III мавҷуданд ва дар даромадгоҳ навиштаҷоти кандакоришуда 

мавҷуданд. Он инчунин 19 маротиба ҷангҳои Дориюши I ва номи 9 подшоҳи 

асиркардаи ӯро сабт мекунад. Муҳим он аст, ки дабир рӯйхати пурраи 23 хат 

ва қавмҳои ба империяи Ҳахоманишӣ тааллуқдоштаро навиштааст. Дар 

байни онҳо парфиѐн, бохтариѐн, суғдиҳо ва хоразмиѐн ҳастанд.  

          Ёдгории дигари муҳим ин катибаи машҳури Беҳустун мебошад. Ин 

навиштаҷотҳо (дарозӣ 22 м., Баландии умумиаш 7-8 м.) Дар шимоли Эрон, 

дар масофаи 30 км аз Кирмоншоҳ, дар як кӯҳи баланде бо номи Загрос 

(баландии тақрибан 105 м) дар канори як роҳи қадимии дарѐ, фармоиш дода 

шудааст аз ҷониби Дориюш I. ѐдгории ғалаба аст, ки бо он навишта шудааст. 

Навиштаҳо дар Элам, Вавилон ва Эрони бостон ва Гаумата (вафот 24 

сентябри 522), ки солҳои 523-522 империяи Ҳахоманишиѐнро ба ларза 

овардааст, Фрада (Маргиана 10 декабри 522 забт шудааст), Скунка 

(Қазоқистон ва пешво) аз қабилаҳои сак, ки дар қаламрави Ӯзбекистон 

зиндагӣ мекунанд). 



Боз як ривояте ҳаст, ки муаррих Полиен (асри II пеш аз милод) дар 

бораи форсҳо ба сако-тиграхуда нақл кардааст. Он ба тариқи зерин тафсир 

карда мешавад:  

Ширак, чӯпоне аз қабилаи сакаҳо, ба лашкари форсҳо омад. Вай дар 

бисѐр ҷойҳо захмӣ шуд, гӯшҳо ва бинии ӯро буриданд. Ширак мегӯяд, ки 

қабилаҳои ӯ мехостанд ӯро бикушанд, то аз онҳо интиқом гирад ва вай 

форсҳоро ба таври номаълум ба ақибгоҳи сакҳо мебарад. "Қӯшунҳо бо 

Ширак ҳафт рӯз раҳпаймоӣ карданд. Онҳо ба биѐбони реги хушк ва як 

паҳновари васеъ ворид шуданд. Командир Раносбат аз марди ношунаво 

пурсид: ―Чӣ шуморо водор кард, ки ба вартаи бузург равед? Дар ин ҷо, вақте 

ки парранда парвоз мекунад, болҳои он месӯзанд ва вақте ки одам роҳ 

меравад, пойҳояш месӯзанд. На чашмае рух медиҳад ва на махлуқе. Пеш 

рафтан ѐ ақиб рафтан нест. Ширак хандид ва дар ҷавоб гуфт: «Ман ғолиб 

шудам. Ман шуморо ташна ва гурусна кардам, то сакҳоро аз ҳалокат раҳо 

кунед.  

           Авесто.Нақши Авесто дар омӯзиши таърихи бостонии Осиѐи Миѐна 

бебаҳост. Он эътиқодоти динӣ ва муносибати байни миллатҳо, инчунин ҳаѐт, 

урфу одатҳои онҳоро инъикос мекунад. Он инчунин қадимтарин маҷмӯаи 

иттилоот дар бораи таърих, фалсафа, илоҳиѐт, маъхазшиносӣ, ҷуғрофия, 

этнография ва дар маҷмӯъ тамоми ҷанбаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ-сиѐсӣ мебошад. 

        Ғояҳои асосии дар Авесто баѐншуда, аввалин дониши оддии дин бо 

номи Зардушт алоқаманданд. Олимон таълимоти зардуштияро дар се 

қисмати таърихӣ (давраҳои) зерин меомӯзанд, ки қисми якум, қадимтарин 

қисми он мадҳияҳои худоѐнест, ки дар ҳазораи сеюми пеш аз милод пайдо 

шудаанд; онҳо эътиқодоти низоми қабилавӣ, мафҳумҳои ширкро тавсиф 

мекунанд; дуввум он қисмате мебошад, ки онро қабатҳо меноманд. Он 

андешаҳо дар бораи худое бо номи Аҳурамаздо дорад; сеюм, дар заминаи 

мубориза байни ғояҳои ширки қадим ва тавҳидоти баъдӣ дини маздаизм, ки 

ин ду чизро ба ҳам овард, дар асри V пеш аз милод ташаккул ѐфт. Авесто 

қисмати охирин ва асосии ин динро шарҳ медиҳад. 

          Мил.ав. Дар нимаи аввали ҳазораи 1 дини зардуштия дар Осиѐи Миѐна 

паҳн шуд. Асосҳои ин дин дар замоне пайдо шуданд, ки дар шароити ҷомеаи 

ибтидоӣ одамон табиати атрофро худоӣ мекарданд. Зардуштиѐн он замон 

оташ (офтоб), замин, об, моҳ ва ситораҳоро мепарастиданд ва онҳоро 

муқаддас медонистанд. Гирифта аз номи зардуштия (зардуштия, зардуштӣ бо 

забонҳои гуногун). Зардушт дар семоҳаи аввали ҳазораи 1 пеш аз милод 

зиндагӣ кардааст. Вай дар синни 77-солагӣ аз дасти душманони дини 

зардуштӣ вафот кард. Тарғиботро баъдтар зардуштӣ (юнонӣ "astron" - ситора) 

номиданд. Аз ин рӯ номи зардуштияро гирифтааст.  

Мувофиқи аксари муҳаққиқон, Зартушт на афсона, балки як шахсияти 

таърихист. Дар маъхазҳои юнонӣ-римӣ ҳамчун Зардушт, Зардушт дар форсии 

қадим ва Зартушт дар форсии миѐна зикр шудааст. Тибқи иттилои манбаъҳо, 



ӯ аз авлоди Спитама будааст, ки ба падари худ Порушасп ва модараш 

Дугдова занг задааст. Номи ӯ маънои "марди мӯи тиллоӣ", "марди шутури 

тиллоӣ" -ро дорад. Ҳамаи ин тасаввуроти пурраи таърихи ҳаѐти Зартушт, 

ҷойгоҳ ва санаи таваллуди он, ватани зардуштия ва самтҳои аввали 

паҳншавии онро нишон дода наметавонад. Аммо, бобҳои махсуси Авесто ба 

Зартушт ҳамчун як шахсияти таърихӣ равшанӣ меандозанд.  

        Дар замони паҳншавии дини зардуштия, маъбад китобҳои махсус барои 

хондан ва ибодат надошт. Маросимҳои динӣ дар ҳавои кушод, дар наздикии 

гухан иҷро мешуданд ва баъдтар коҳинон вазифаи зардуштиро менавиштанд. 

Рӯҳониѐни зардуштӣ ин гуна матнҳоро азѐд мекарданд ва ҳангоми намоз 

онҳоро қироат мекарданд. Асрҳои пас аз марги Зардушт ҳама маросимҳо, 

мадҳияҳо ва дуоҳо навишта шуданд.  

Авесто китоби муқаддаси зардуштия (дар асрҳои VI - V пеш аз милод 

навишта шудааст), ҷузъи фарҳанги қадимаи (эътиқод, забон, адабиѐт) -и 

мардуми Эрон ва Осиѐи Миѐна мебошад, ки дар омӯхтани таърих манбаи 

асосӣ мебошад.  

Дар байни шарқшиносон дар бораи офаридани Авесто ақидаҳои 

гуногун мавҷуданд: баъзеи онҳо дар асоси қадимтарин мадҳияҳо, афсонаҳо 

ва тасвирҳои мифологии ѐдгорӣ ба хулосае омаданд, ки қисматҳои аввали он 

дар асри IX пеш аз милод сохта шудаанд. Онҳо даъво доранд, ки баъзе 

матнҳо ва мадҳияҳоро коҳинон дар рӯзҳои аввали дини яҳудӣ офаридаанд ва 

баъдтар онро асосгузорони Авесто истифода кардаанд. Гурӯҳе аз олимони 

Авесто ибтидои китобро мустақиман ба зиндагии Зардушт дар кӯҳи Саблон 

рабт доданд, ки Хотҳо асосан ба ашъори пайғамбар такя мекарданд. Дар ҳар 

сурат, маълум аст, ки дар Авесто қадимтарин ашъор, мусиқӣ, меваҳои 

афкори бадеӣ, эътиқодоти динӣ ва ҷаҳонбинии илмии гузаштагони мо ҷой 

дода шудаанд.  

Дар бораи макони навиштани асар як қатор ғояҳо мавҷуданд. Гурӯҳи 

олимон (Ҷ. Дермететри фаронсавӣ, олими рус И. Алиев). Дар ҳоле ки гуфта 

мешавад Авесто дар Медиа навишта шудааст (Эрон ва Озарбойҷони имрӯза), 

В.В.Струй, С.П.Толстов, Ф.Алтаем ва дигарон боварӣ доранд, ки он дар 

минтақаҳои қад-қади Амударѐ, дар байни Балх ва Хоразм офарида шудааст . 

Идеяи охиринро чанде пеш олимони эронӣ эътироф карданд (Иброҳими Пур 

Довуд).            Авесто аз ҷониби олимони зардуштия ва маздаистӣ таълиф ва 

тартиб дода шуда, сипас бо оби тиллоӣ дар коғази пӯсти говҳо аз ҷониби 

котибони махсус нусхабардорӣ карда шудааст. Тавре ки дар боло қайд 

кардем, Авесто аз 21 наск (китобҳо) иборат буд. Дар ин бора дар Таърихи 

Балъамӣ маълумоти бештар мавҷуд аст. Пас аз забти Эрон аз ҷониби 

Искандари Мақдунӣ, ӯ нодиртарин нусхаи Авесторо, ки дар бойгонии 

Дивнабишт, пиротехникӣ ва ганҷҳо маҳфуз аст, тарҷума ва писандид. 

Ардашер Бобокан, нахустин шоҳи сулолаи Сосониѐн, вазифаи барқарор 

кардани Авестонро ба як ҳакиме бо номи Хирбадан супурд. Вай барои 



барқарор кардани муҷассама ба ҳолати аввалааш бо чандин донишмандони 

зардуштӣ ҳамкорӣ кард. Тадқиқоти минбаъда нишон доданд, ки ҳафт 

маъбади фиристодаи Хирба ба Сеистон, Балх, Марв ва Эрон Виҷ (Хоразм) 

сафар кардаанд. Дар натиҷа, мукаммалтарин нусхаҳои "Гоҳлар" ва 

"Вендидод" -ро се маъбади Хоразмӣ сабт карданд. Маъхазҳо шаҳодат 

медиҳанд, ки дар давраи мустаҳкам шудани дини зардуштӣ фармонҳои 

подшоҳон ѐ ҳокимон дар шаҳрҳои марказӣ. Нусхаҳои мактубҳои ҳукумати 

марказӣ ба ҳокимони маҳаллӣ ва кишварҳои ҳамсоя "бойгонӣ" доштанд, ки 

китобҳои гуногун доштанд. Яке аз нусхаҳои нодири Авесто дар Самарқанд 

маҳфуз аст.  

Кори тайѐр кардан ва тартиб додани қисмҳои ҳифзшудаи асар дар 

замони подшоҳи Парфия Волгаш III (148-192) ва Сосониѐн (асри III мелодӣ) 

идома ѐфт.  

Пас аз он, дар ду давраи Шопур, маъбади маъбадҳои Озорподи 

Меҳроспондон қисматҳои парокандаи Авесторо ҷамъ оварда, пурра ба тартиб 

дароварда, бо шарҳу иловаҳо ғанӣ гардонид ва як китоби мукаммал сохт, ки 

қисматҳои асосии он ба паҳлавӣ тарҷума шудаанд ... тарҷума шудааст, 

китобе бо номи Зенд Авесто эҷод кардааст, ки ба ӯ унвонҳо ва мафҳумҳои 

васеъро медиҳад.  

Мутаассифона, Занд Авесто ҳанӯз пурра боқӣ мондааст. Як қисми он 

ҳангоми роҳпаймоии Искандари Мақдунӣ ва қисми дигар ҳангоми истилои 

арабҳо (674-715) хароб карда шуданд. Қисми асаре, ки ба мо расидааст, ба 

гуфтаи профессор Е.Е.Бертес, 83000 калима мебошад. Он асосан аз 4 қисм 

иборат аст, алахусус сурудҳое, ки Ясна дар қисми аввал дохил мешаванд, ки 

қадимтарин ва пурарзиштарин қисмҳои Авесто мебошанд.  

          Садҳо эрониѐн, ки дар давраи истилои арабҳо дар эътиқоди худ устувор 

буданд, ба Ҳиндустони Ҷанубӣ муҳоҷират карданд ва суннатҳои ниѐгони 

худро ҳифз карданд. Онҳо инчунин дар Бомбей Маркази илмии Кома доранд, 

ки дини зардуштиро меомӯзанд. Нусхаҳои Авесто аз замони Ардашер дар ин 

маркази рӯҳонӣ нигоҳ дошта мешаванд. Дастнависи китоб инчунин дар 

шӯъбаи дастхатҳои шарқии Китобхонаи давлатии Салтиков chedедрин дар 

Санкт-Петербурги Русия дастрас аст. Илова бар ин, Авесто дар миѐнаҳои 

асри нуздаҳ маротиба бо шарҳҳои илмӣ ба забонҳои фаронсавӣ, англисӣ, 

олмонӣ ва русӣ нашр шудааст: ҳоло мо тарҷумаи нокомили Авесторо аз 

ҷониби ду муаллиф дорем.  

          Авесто, аз ҷумла, сарчашмаи Шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ, сурудҳо 

ва ҳикояҳои ӯ буд. 

Дар Авесто, "Кишвари офтобӣ" Хоразм (дар қисмати поѐнии Амударѐ) 

"Суғдиѐна бо бисѐр шаҳрвандон ва сарватмандони чорво" (дар водии 

Зарафшон), "Мерв" дар "тавоно ва муқаддас", "кишвар ки шӯҳрати он 

ҷаҳонро нигоҳ медорад »Бохтар ҷараѐни баланд).   



           Деҳқонони муқимӣ, ки дар поѐни Амударѐ зиндагӣ мекарданд, 

хоразмиѐн буданд. Ватани онҳоро Ҳваризом (дар Авесто), Хваразмиш (дар 

навиштаҷоти Беҳустун), Хорасмия (дар асарҳои Арриан, Страбон) меноманд. 

           Наздиктарин артиши суғдӣ бохтариѐн мебошад, ки дар водии 

Сурхондарѐ, шимоли Афғонистон ва ҷануби Тоҷикистон ҷойгир аст. Дар 

маъхазҳои хаттӣ ӯро Бахдӣ (дар Авесто), Бохтар (дар навиштаҷоти Беҳустун) 

меноманд. Муаллифони юнониву румӣ ӯро Бохтар ѐ Бохтар номиданд.  

             Малакути Кушониѐн, ки дар асрҳои I-IV мелодӣ ҳукмронӣ кардааст, 

на танҳо давраи муҳим дар ҳаѐти Бохтари қадим, балки яке аз давраҳои 

ҳалкунандаи рушди маданияти тамоми халқҳои Осиѐи Марказӣ низ буд. 

Аввалин кофтуковҳои бостонӣ дар Сурхондарѐ барои омӯзиши фарҳанги 

давраи Кушониѐн соли 1926 анҷом дода шуданд. 

Солҳои 1936-1938 проф. Экспедитсияи бостоншиносии Тирмиз бо 

роҳбарии М.Е.Массон дар омӯзиши ѐдгориҳои давраи бостонии Кушони 

Тирмиз баъзе муваффақиятҳо ба даст овард.  

Эътиқодоти динии сокинони шаҳрҳои давраи Кушониѐн дар омӯзиши 

забон ва хатти онҳо ба туфайли ибодатхонаҳои буддоии Тирмизи бостонӣ ва 

ҳафриѐтҳои бостонӣ дар Қоратепа бебаҳо буданд. Қоратепа, маркази динии 

давраи Кушони Тирмизи бостонӣ, соли 1961 аз ҷониби Институти 

шарқшиносии Маскав ва экспедитсияи муштарак бо роҳбарии Б.Я.Ставский 

аз Эрмитажи давлатии Санкт-Петербург таъсис дода шудааст. Ҳафриѐтҳои 

бостоншиносӣ дар Қоратепа дар тӯли зиѐда аз 33 сол далелҳои фаровони 

фарҳангӣ ва робитаҳои фарҳангии халқҳои Осиѐи Миѐна ва Ҳиндустони 

Шимолӣ, инчунин паҳн шудани дини буддизмро дар кишвар кашф карданд.  

Маъхазшиносии Ӯзбекистони қадим (асрҳои VII-IV пеш аз милод) 

Имрӯзҳо муаррихон ҳангоми омӯхтани таърихи бостонии Узбакистон ба 

мушкилоти зиѐде дучор меоянд ва ин масъала ба сатҳи сиѐсати давлатӣ 

расидааст. 

Имрӯз масъалаҳои зерини таърихи бостонии Узбекистон муфассалтар 

инъикос ѐфтаанд: 

- таҳлили замонҳои қадим дар маъхазҳои хаттӣ; 

- ҷанбаҳои мифологияи қадим; 

- таҳлили маълумоти Avesto; 

- омӯзиши бостоншиносии қадим; 

- раванди ташаккули аввалин давлатдорӣ; 

- ташаккули хаттӣ дар замонҳои қадим. 



Омӯзиши ин масъалаҳо таърихи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиѐсӣ ва 

фарҳангии Узбакистонро дар замонҳои қадим равшанӣ медиҳад. Умуман, 

омӯзиши илмии таърихи бостонии Узбекистон аз нимаи дуюми асри XIX 

оғоз ѐфт. Дар ин кор шарқшиносон, географҳо ва бостоншиносони рус нақши 

муҳим доштанд. Аз нимаи дуюми асри 19 то солҳои 30-юм аввалин 

маълумотҳо дар бораи давраи бостонии Ӯзбекистон гирд оварда шуданд, 

аммо раванди омӯзиши он суст буд. Дар бораи замонҳои қадим хеле кам 

маълум аст.  

Шарқшиноси рус В.В. Дар пажӯҳиши Бартольд таърихи қадимаро 

"давраи пеш аз мусулмонӣ" меноманд ва ба дониши дар он замон мавҷудбуда 

асос ѐфтааст. Аммо, дар вақтҳои охир, таҳқиқоти пайваста дар соҳаи 

бостоншиносӣ фаҳмиши васеътари таърихи қадимаро фароҳам оварданд.  

              Экспедитсияҳои археологӣ ба Хоразм, Тирмиз, Фарғона, Тошканд ва 

Бухоро, ки дар солҳои 30-юм барои омӯхтани таърих ва ѐдгориҳои Осиѐи 

Миѐна ташкил шуда буданд, дар омӯзиши таърихи Узбекистони қадим 

марҳилаи муҳим гардиданд. Дар натиҷаи ин экспедитсияҳо омӯзиши васеъми 

ѐдгориҳои бостонӣ дар Ӯзбекистон оғоз ѐфт. Дар асоси дастовардҳои 

омӯзиши замонҳои қадимии Узбекистон, дар соли 1956 С.П. Толстой китоби 

дарсии дуҷилдаи "Таърихи Ӯзбекистон" -ро таҳрир кардааст. Он кайҳост, ки 

ҳамчун як китоби дарсии таърих дар мактабҳои олӣ истифода мешавад. Ин 

китоби дарсӣ манбаи иттилоот дар бораи таърих ва бостоншиносии он давра 

буда, тамоми давраҳои таърихиро муфассал дар бар мегирад. 

То солҳои 30-юм масъалаи тартиботи иҷтимоӣ дар замонҳои қадим, ки 

ихтилофоти асосии таърихнигорон ба ҳисоб мерафт, ҳалли худро ѐфт. С.П. 

Дар натиҷаи кофтуковҳои археологӣ дар вилояти Хоразм, Толстов изҳор 

дошт, ки Узбекистони қадим шакли беназири ғуломдорӣ дорад ва онро 

"усули истеҳсолии Осиѐи Миѐна" номид. Тадқиқотҳои охир нишон доданд, 

ки Узбакистон дар замонҳои қадим мувофиқи шароити табиӣ муносибатҳои 

иҷтимоию иқтисодии худро инкишоф додааст.. 

Кофтуковҳои археологии қадим дар миқѐси васеъ дар давоми солҳои 

1960-80 идома доштанд. Олимон, ки дар ин давра кор кардаанд, муайян 

карданд, ки С.П. Толстов, М.Е. Массон, М.М.Дяконов, А.П.Окладников, 

М.М.Герасимов, Г.Григорев, А.Ю.Якубовский, Я.Г'.Гуломов, М.П.Грязнов, 

А.Н.Бернштам, А.И.Теренойкин, БАЛатинин, А.М.Белениский, 

В.А.Шишкин, В.М.Массон, БАЛитВинский, БАЛитвинский, .Мирсоатов, 

И.А.Итина дар натиҷаи таҳқиқоти илмӣ таърихи замонҳои қадимро васеъ 

инъикос карданд.  

Яке аз масъалаҳои муҳими таърихи қадим масъалаи аввалин давлатдорӣ 

мебошад. Дар Ӯзбекистон китобҳои дарсӣ ва асарҳои илмӣ оид ба таърихи 

давлатдорӣ ва қадим чоп шудаанд. Ин адабиѐти илмӣ то ҳол дастури муҳим 

барои таърихнигорони оянда ва хоҳишмандони таърих мебошад. 



Омӯзиши таърихи аввалин давлатҳое, ки дар қаламрави Узбакистони 

қадим - салтанати бостонии Бохтар ва "Хоразми Бузург" дар охири асри XIX 

- аввали асри ХХ ташаккул ѐфтаанд, дар асоси "Авесто", маъхазҳои хаттии 

юнонӣ ва римӣ ба роҳ монда шудааст.  

Масъалаи нахустин давлат дар минтақаи қадимаи Хоразм - 

конфедератсияи қабилавии "Хоразми Бузург" беш аз 100 сол аст, ки дар 

байни олимон баррасӣ мешавад, аммо то ҳол ҳалли худро наѐфтааст. Дар 

аввали асри ХХ мафҳуми "Хоразми Бузург" -ро олимони олмон И.Маркварт, 

В.Хен, муаллифони юнонӣ Ҳекате, Ҳеродот ва "Авесто" пешниҳод карданд.  

То солҳои 80-ум аъзои экспедитсияи бостоншиносии Хоразм кӯшиш 

мекарданд, ки дар асоси маълумоти бостоншиносӣ мавҷудияти ин давлатро 

исбот кунанд. Пас аз солҳои 80-ум ғояҳои илмӣ ба миѐн омаданд, ки 

мавҷудияти ин иттиҳодияро инкор мекарданд.  

Таҳлили ғояҳо дар омӯзиши давлати "Хоразми Бузург" ба он асос 

ѐфтааст, ки давлати "Хоразми Бузург" конфедератсияи қабилавӣ аст, аммо 

шубҳаовар аст, ки он як минтақаи хеле калонро ишғол кардааст, ки онро 

Геродот нишон додааст , зеро ин далелҳои археологӣ ѐфт нашуданд.  

         Масъалаи ташаккули аввалин давлатдорӣ дар вилояти Хоразм дар асоси 

маъхазҳои хаттӣ таҳлил ва дар асоси маъхазҳои археологӣ исбот карда шуд. 

Аввалин давлат дар Хоразм авв. Он дар асрҳои VII-VI ташаккул ѐфта, дар 

заминаи ѐдгориҳои Козаликир, Хумбузтеппа, Ҳазарасп омӯхта шудааст. Ин 

чунин маъно дорад, ки пеш аз ҳукмронии Ҳахоманишиѐн дар Хоразм давлате 

мавҷуд буд.  

Масъалаи баҳсноктарин дар таърихи Хоразми бостонӣ ҳазорсолаи он 

аст. авв. Бо рушди асрҳои IX - VIII пеш аз милод. авв. Раванди рушд дар 

асрҳои VII - VI аз якдигар ба куллӣ фарқ мекунад. Дар таърихи Хоразми 

бостонӣ ин вижагӣ бо омадани Сиѐвуш дар маълумоти Абурайҳони Берунӣ 

шарҳ дода мешавад. Баъзе маълумоти норавшан дар асарҳои муаллифони 

юнонӣ мавҷуданд ва ин масъаларо И.В. Пянков, И.Н. Хлопин дар таҳқиқот 

васеъ таҳлил карда шудааст. Муҳаққиқон ба хулосае омаданд, ки аввалин 

хоразмиѐн дар ҷануб, дар наздикии кӯҳҳои Туркманистон-Хуросон зиндагӣ 

карда, дар давраи Ҳахоманишиѐн ба Амударѐи Поѐн муҳоҷират кардаанд.  

              Дар натиҷаи таҳқиқоти археологӣ, ки дар ибтидои асри XXI дар 

вилояти Хоразми Ҷанубӣ гузаронида шуд, С.Б.Болелов ва С.Р.Баратов ин 

масъаларо дар асоси маъхазҳои археологӣ таҳлил карданд. Дар асоси таҳлили 

ѐдгориҳои С.Рбаратов, Мешекли ва Учочак, ―Хорасмийлар мил. авв. Дар 

нимаи аввали асри VII, аммо эҳтимолан дар замони Киаксар Таджан-

Ҳирируд дар минтақаҳои вохаи Серакс зиндагӣ мекард. Баъдтар, бинобар 

сиѐсати андози Доро, хоразмиѐн минтақаи Акесро тарк карда, ба Амударѐи 

Поѐни имрӯза омаданд. Онҳо қалъаву шаҳрҳо бунѐд карданд. Деҳқонони 

обѐришаванда. Мидияҳо, Парфияҳо ва Марҷиѐн, ки аз сиѐсати Ҳахоманишҳо 

норозӣ буданд, низ дар ин ҷо ҷойгир шуданд. Бо ин роҳ метавон далелҳои 



гуногуни фарҳанги давраи архаи Хоразмро асоснок кард. Мил. авв. 

Бозѐфтҳои ѐдгории Хумбузтеппаи охири асри 7 низ андешаи С.Р.Баратовро 

тасдиқ мекунанд.  

         Мил. авв. Дар ибтидои ҳазораи аввал, бо хушк шудани резишгоҳи 

ҷанубии Акчадарѐ, чорводорӣ дар Амирободҳо рушд кард, ки дар Хорезми 

бостонӣ дар нимпойхонаҳо ва таҳхонаҳо зиндагӣ мекарданд ва ба шимолу 

шарқ кӯчиданд ва онҳо ба ватани худ кӯчиданд ва ташаккул ѐфтанд фарҳанги 

худ. Мил. авв. Дар асри VII амирободиѐн ба шимолу шарқ кӯч бастанд, 

хорасиѐн, ки дар ҷануб зиндагӣ мекарданд, ба шимол кӯчида, дар Амударѐи 

Поѐн ҷойгир шуданд. 

Осори давлатдории аввал дар Сугдиѐна дар заминаи ѐдгориҳои давраи 

аввали оҳан ва архаӣ омӯхта мешавад. Ёдгориҳои Узунгир, Сангиртеппа, 

Даратепа, Ерқӯрғон, Коктепа, Лолазор, ки дар қаламрави Суғдиѐна ѐфт 

шудаанд, бо аввалин низоми давлату давлат пайвастанд. 

         Маданияти зироаткори дар Фаргона инкишоф ѐфт - Маданияти Чуст 

авв. Осори он аз асри 13 сарчашма мегирад ва дар Намангон, Андиҷон, 

Самарқанд ва Қашқадарѐ ѐфт шудааст. Ёдгориҳо дар канори каналҳои обѐрӣ 

ҷойгиранд. Дар ҳар як минтақаи шабакаи обѐрӣ як шаҳри калон ва дар 

атрофи шаҳр бисѐр ѐдгориҳои типи деҳот мавҷуданд. Ин нишонаҳо аз 

ташаккули давлатҳои шаҳрӣ дар вилояти Фарғона дар давраи охири фарҳанги 

Чуст шаҳодат медиҳанд. Ин мил. авв. Он дар фарҳанги Эила-тан дар асри 7 

инъикос ѐфтааст. Тақрибан дар тамоми қисматҳои водии Фарғона ѐдгориҳои 

фарҳанги Эйлат ѐфт шуданд. Калонтарин ин ѐдгориҳо Далварзинтеппа аст, 

ки ба бовари он маркази тамоми давлатҳои шаҳрии Фарғона дар асрҳои 

охири биринҷӣ ва аввали оҳан будааст. Дар маъхазҳои хаттии чинӣ дар бораи 

таърихи Фарғонаи қадим маълумотҳои зиѐде мавҷуданд.  

           Дар асрҳои охири биринҷӣ ва аввали оҳан, вохаи қадимаи Тошканд низ 

рушд кард. Кишоварзӣ дар ин ҷо аз доманакӯҳҳои хурд ва ѐ дар соҳилҳои 

чашмаҳо ба вуҷуд омада, ба тариқи ибтидоӣ ба амал бароварда мешуд, 

бинобар шароити табиии ҷуғрофии замин, зироаткории обӣ рушд мекард. 

Дар Чирчик, Охангарон ва шохобҳои онҳо қадимтарин фарҳанги кишоварзии 

вохаи Тошканд фарҳанги Бурғулук мебошад. Дар марҳилаи ниҳоии он, млн. 

авв. Дар асрҳои III-II дар қаламрави Тошканд ѐдгориҳои Канка, Шоштепа 

мавҷуданд. Муҳаққиқон унсурҳои аввали давлатдориро дар ин ѐдгориҳо 

мебинанд. Онҳо дар рушди давлатдории Узбекистон нақши махсус доранд. 

Таҷлили солгарди шаҳрҳои бостонӣ дар солҳои истиқлолият низ дар 

равшан сохтани таърихи қадим нақши муҳим дошт. Соли 1997 2500-солагии 

Бухоро ва Хива, 2002-ум 2500-солагии Термиз ва 2700-солагии Шаҳрисабз, 

2006-ум 2700-солагии Қаршӣ, 2007-ум 2750-солагии Самарқанд ва 2000-

солагии Марғилон, 2009-ум 2200-ум солгарди Тошканд васеъ таҷлил карда 

шуд. Конфронсҳои байналмилалие, ки ба муносибати солгард дар инъикоси 

таърихи шаҳрҳои қадимӣ ташкил карда шуданд, масъалаҳои мубрами 



таърихи замонҳои қадимро фаро гирифтанд. Семинарҳои ҷумҳуриявии 

«Таърихи халқи узбак ва давлатдорӣ» ба номи академик Яҳѐ Гулямов, ки 

мунтазам аз ҷониби Институти таърихи Академияи илмҳои Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон гузаронида мешавад, ба масъалаҳои мубрами таърихи қадим, 

инчунин таърихи давлатдорӣ.  

           Имрӯзҳо ба китоби дарсӣ, китоби дарсӣ ѐ нашрияи илмӣ, ки 

дастовардҳои таърихи қадимро дар бар мегирад, ниѐзи калон вуҷуд дорад. 

Мушкилоти дигари омӯзиши таърихи қадим нашри осори бостоншиносӣ ва 

таърихӣ ба забони русӣ мебошад. Имрӯзҳо бартараф кардани чунин 

мушкилот ва нашри адабиѐти илмӣ ва таълимӣ оид ба таърихи бойи қадимаи 

халқи мо бо забони ӯзбекӣ муҳим аст. 

                                Маъхазҳои юнонӣ ва римии қадим 

Асарҳои таърихнигорон ва географҳои қадимаи юнонӣ ва римӣ дар 

омӯзиши таърихи Осиѐи Миѐна ва инчунин замонҳои қадиму бостонии 

Узбекистон ҳамчун манбаи муҳим хидмат мекунанд. Халқҳои Осиѐи Миѐна 

дар оғози ҷанги юнонӣ-форсӣ дар рӯйдодҳои сиѐсии асрҳои VI-IV пеш аз 

милод ширкат варзиданд.  

             Геродот (миѐнаи солҳои 490-480 пеш аз милод - 425 пеш аз милод) 

Ҳеродоти Галикарнас (юнонии қадим: H ródotos Halikarn sse s) як муаррихи 

қадим, донишманди энциклопедияи бузург, "падари" илми таърих, аслан аз 

Ҳаликарнаси Осиѐи Хурд буд. мегӯянд, ки ӯ дар Фурия таваллуд шудааст; 

Вай аз солҳои 455 то 447 дар саросари Аврупо, Осиѐ ва Миср гашт ва 

муаллифи аввалин рисолаи мукаммали таърихӣ - Таърих буд, ки ҷангҳои 

юнонӣ-форсӣ ва урфу одатҳои бисѐр халқҳои замони худро тасвир кардааст. 

Герадот бо нӯҳ ҷилд Таърихи Эллада ва ҳаѐти иҷтимоию сиѐсии Шарқ 

(Либия, Миср, Ашшур, Бобил, Эрон ва Скифия) аз қадим то 479 пеш аз 

милод маъруф аст. Ин аввалин китоби таърихи умумист. Асарҳои Геродот 

барои фарҳанги қадим аҳамияти калон доштанд. Цисерон ӯро дар тӯли 

ҳаѐташ "падари таърих" номидааст.  

          Ҳанӯз ҷавонӣ Ҳеродотус (юнонӣ: rod He yosh faolotosos faol) бар зидди 

зулм фаъолона мубориза мебурд ва вақте ки дар Ҳаликарнас чунин ҳукумат 

таъсис ѐфт, маҷбур шуд аз кишвари худ фирор кунад. Вай муддате дар 

ҷазираи Сомос зиндагӣ мекард. Мил. ав. тақрибан 455-447 тамоми шаҳрҳои 

Осиѐи Хурд, Миср, Бобил, Финикия, Кирена, Балканҳои Юнон. Вай дар 

соҳили баҳри Сиѐҳ (то шаҳри Олбия) сайр карда, дар бораи скифҳо маълумот 

ҷамъ овард. Вай муддати тӯлонӣ дар Афина зиндагӣ мекард; Наздикии 

Геродот бо Перикл, пешвои демократияи Афина, ба ақидаҳои сиѐсии ӯ сахт 

таъсир кард. Ҳеродот тақрибан соли 443 аз Афина ба Фурия кӯчид. 

Асари Геродот шартан "Таърих" ном дорад ва ба муҳимтарин рӯйдоди 

сиѐсии таърихи Юнон - Ҷангҳои Юнону Форс (500-449 пеш аз милод) 



бахшида шудааст. Баъдтар, олимони Искандария асарҳои Геродотро аз рӯи 

шумораи музаҳо ба 9 китоб тақсим карданд, ки ҳар кадоме ба номи яке аз 

музаҳо номгузорӣ шудааст. Ғояи асосии "Таърих" -и Геродот муборизаи 

ҷаҳони Юнон бо Шарқ мебошад. Геродот таърих, шароити табиӣ ва зиндагии 

мураккаби давлатҳои Лидия, Мидия ва Ҳахоманишҳо, инчунин гузашта, дин, 

урфу одатҳо ва ѐдгориҳои фарҳангии халқи худро бо маҳорати баланд тасвир 

намуда, рӯйдодҳои таърихиро васеъ таҳлил кардааст. Дар китоби 5 Ҳадафи 

асосии Ҳеродот нақл кардан дар бораи ҷангҳои Юнону Форс аст, гарчанде ки 

Ҳеродот дар бораи рӯйдодҳои нақлкардааш таваққуф накарда бошад ҳам, 

онҳоро ба хотири эҳтиром ба таърихи халқҳо ва миллатҳои дигар дуруст нақл 

кардааст. аз баъзе муаррихон дар равиши худ. Ҳеродот аввалин шуда ҳаѐт ва 

тарзи зиндагии скифҳоро дар адабиѐти қадим тасвир кардааст. Дар асари 

Герадот мо маълумоти пурарзишро дар бораи халқҳои қадимаи Ӯзбекистон, 

Агрипиѐн, Исседонҳо, Массагетҳо, Рӯзҳо ва Сакҳо, ҳаѐт, урфу одатҳо ва 

муносибатҳо бо кишварҳои ҳамсоя пайдо мекунем. Аз ҷумла, Ҳеродот дар 

бораи Массагетҳо дар Осиѐи Миѐна маълумоти муфассал дода, ҷанги 

маликаи Массагет Томарисро бо шоҳи Ҳахоманишиѐн Куруши II моҳирона 

тасвир кардааст.  

               Геродот дар бораи Осиѐи Марказӣ маълумоти таърихии муҳим 

медиҳад. Вай мегӯяд, ки дар ин ҷо якчанд ҳоким ҳастанд, ки ҳамаашон ба 

давлати азими Эрон вобастаанд. Он мегӯяд, ки мақомот бо ном. Ба онҳо 

Бохтар, Гиркания, Каспий, Суғдҳо, Сакҳо, Хуросиѐн ва Ориѐҳо дохил 

мешаванд. (Ориѐиҳо мардуми ғарби Афғонистон мебошанд). Мо урфу 

одатҳои онҳоро дар кишварҳои ҳамсоя вомехӯрем. Пойтахти Бохтар он 

замонҳо шаҳри Балх буд ва ба ҳукумати Каспий қабилаҳои қисми ҷанубу 

ғарбии Туркманистон шомил буданд. Хоразмиѐн-хоразмиѐн, суғдиѐн-

политимет дар соҳилҳои Зарафшон, сакҳо, дар доманакӯҳҳои ғарбии кӯҳҳои 

Тиѐншон ҷойгир буданд. Ин халқҳо аз Шарқ то баҳри Каспий паҳн шудаанд. 

         Дарѐи Арес аз байни Гиркания ва Хорас мегузарад. Аз канори дарѐ 

каналҳои дароз канда, каналҳои обѐрӣ барои кишоварзӣ истифода мешаванд.  

Матни интиқодии Стейн дар солҳои 1869-1871 ба табъ расидааст. Асар 

ба англисӣ (Рулинсон, Лондон, 1856-1860) ва русӣ (Ф.Г.Мищенко, Москва, 

1858-1860) тарҷума шудааст. Соли 1982 қисматҳои асар оид ба таърихи 

кишвари мо бо шарҳҳои зарурӣ аз ҷониби А.И.Даватур, Д.П.Каллистов ва 

И.А.Шишова дубора нашр карда шуданд.  

           Диодор (90-21 пеш аз милод) муаррихи бузурге буд аз Аргирия, аслан 

аз Ситсилия. Вай китоби иборат аз 40 китобро бо номи "Китобхонаи 

таърихӣ" навиштааст. Ин асар, ки дар соҳаи таърихи умумӣ навишта 

шудааст, асосан таърихи Юнон ва Римро аз замонҳои қадим то миѐнаи асри 

якуми мелодӣ фаро мегирад. Дар он маълумотҳои пурарзиш дар бораи 



халқҳои Шарқ, инчунин халқҳои қадимаи Ӯзбекистон, скифҳо, сакҳо, 

массагетҳо, бохтариѐн ва муносибатҳои кишвари мо бо Эрон оварда 

шудаанд.  

            Ин асари Диодор аз бисѐр ҷиҳат нусхабардорӣ аст. Муаллиф аз 

асарҳои Эфор, Полибий васеъ истифода кардааст. Илова бар ин, дар бисѐр 

ҳолатҳо, рӯйдодҳои тасвиршуда бо ҳам алоқаманд нестанд. Бо вуҷуди ин, ин 

асар дорои далелҳои бой ва аҳамияти бузурги илмӣ мебошад.  

            Кори Диодор то имрӯз боқӣ мондааст. Танҳо 15 китоби ӯ, китобҳои 1-

5 дар бораи таърих ва ривоятҳои халқҳои Шарқи Қадим таърихи Юнон ва 

Римро дар давраи ҷангҳои Юнону Эрон (500-449 пеш аз милод) то 301 пеш аз 

милод дар бар мегиранд. 20 китоби гирифташуда маҳфуз аст. Ин асарро 

И.Алексеев дар шаш қисм дар солҳои 1774-1775 ва солҳои 1874-1875 аз 

ҷониби Ф.Г.Мишченко дар ду қисм  нашр шудааст.  

Помпей Трог (дар байни асрҳои 1 ва 1 пеш аз милод зиндагӣ мекард) 

як муаррихи Рум буд, ки бо таърихи Филипп машҳур аст. Асари 44 ҷилд 

таърихи ҷаҳонро аз замони подшоҳони афсонавии Ассурия то давраи 

императори Рум Август (63 то милод - 14 мелодӣ) дар бар мегирад, аммо 

диққати худро ба Филипп II Македония, Юнон (359-336 пеш аз милод) 

бахшидааст. . -yy.) ва тавсифи таърихи иҷтимоию сиѐсии замони Искандари 

Мақдунӣ. Арзиши ин асар дар он аст, ки он дар асоси якчанд китобҳои 

номаълум таҳия ва пайдоиш ва таърихи давлатҳои бузург ба монанди Рум ва 

Юнонро дар бар мегирад. Муҳим, муаллиф мегӯяд, ки чунин давлатҳо дар 

ниҳоят ба бӯҳрон дучор хоҳанд шуд.     Дар "Таърихи Филипп" скифҳо, 

бохтарҳо, шаҳрҳо ва иншооти калоне, ки дар давраи ҳукмронии Искандари 

Мақдунӣ дар Бохтар ва Суғд сохта шудаанд, воқеаҳое, ки пас аз вафоти 

Искандари Мақдунӣ ба вуҷуд омадаанд, пайдоиши Парфиѐн, урфу одатҳои 

онҳо , ташкили салтанати Парфия, Бохтар, Парфия ва дорои маълумоти 

муҳим дар бораи муносибати байни Мидия мебошад. Ин асари Помпей Трог 

то замони мо дар шакли мухтасари Ҷастин боқӣ мондааст ва соли 1935 аз 

ҷониби Рухл нашр шудааст.  

Тарҷумаи русии он аз ҷониби А.А.Деконский ва М.М.Рийский дар 

маҷаллаи Вестник древней истории, шумораи 2-4 соли 1954 ва 1 соли 1955 

чоп шудааст. 

             Арриан (Аррианос) Флавий (тақрибан 95-175) таърихнигор ва 

нависандаи Рум буд. Дар Никомедия таваллуд шудааст, Осиѐи Хурд; 

Дар даст  файласуфи юнонӣ Эпиктетус хондааст. Вай дар Рим зиндагӣ 

мекард ва таълими ҳарбӣ гирифтааст. Вай аз соли 131 то 137 губернатори 

Кападокия буд ва ҳамлаҳои Аланҳоро дафъ кард. Арриан инчунин сенатор, 

сафир ва коҳин буд. Вай дар мавзӯъҳои фалсафа, таърих, ҷуғрофия, низомӣ 

ва ғайра асарҳо навиштааст (ки аксари онҳо то ба имрӯз наомадаанд). 

Арзишмандтарин асарҳои ӯ марши Искандар аст, китоби ҳафтҷилдаи 



бахшида ба Искандар. Осори Арриан аз Ҳиндустон, Марши ҳарбии Напокс, 

Ёддоштҳо дар бораи Эпиктетус ва Роҳнамо ба Эпиктетус иборат аст. 

Иқтибосҳо аз осори ӯ, аз қабили "Таърихи Парфия", "Таърихи Майдонҳо", 

"Таърихи Вифиния" ва "Асарҳо пас аз Искандар" низ расидаанд. Вай 

инчунин дар бораи Осиѐи Миѐна маълумоти пурарзиш навиштааст.  

            Маршҳои Искандари Арриан дар омӯзиши таърихи бостонии 

Узбекистон ва Эрон нақши муҳим доранд. Дар он таърихи истилои 

Узбекистон, Эрон ва дигар кишварҳо муфассал оварда шудааст. 

Муаллиф А.Македонский ва фаъолияти ӯро ситоиш мекунад. Бо 

вуҷуди ин, асар яке аз маъхазҳои муҳим дар маъракаҳои ҳарбии Македония 

мебошад. Ҷанбаи дигари арзишманди ин асар дар он аст, ки он ба дастхатҳои 

зиѐд ва ҳуҷҷатҳои расмӣ асос ѐфтааст.  

           Ду китоби Арриан, Сеюм ва Чаҳорум, ба таърихи Осиѐи Миѐна 

бахшида шудаанд. Китоби сеюм аз 30 боб иборат буда, китоби сеюм боби 28 

тавсифи беназири таърихи Осиѐи Марказиро медиҳад.  

"Искандар ба соҳил Окс омад" мегӯяд муаллиф. Дар бобҳои қаблӣ дар 

бораи роҳпаймоии Искандар ба Эрон ва пирӯзии ӯ бар шоҳи Эрон Дориюш 

нақл карда мешавад. Пас аз шикасти шоҳи Эрон, ӯ ба кӯҳҳои Кавказ гурехт. 

Искандар аз паси ӯ меравад. Дороти мехост дар Кавказ пинҳон шавад. Аммо, 

Бесс, бо вуҷуди наздиктарин шахси подшоҳи Эрон будан, Доротиро мекушад 

ва бо дороии худ ба Осиѐи Миѐна фирор мекунад. Вақте ки Искандар 

Доротиро мурда ѐфт ва амр дод, ки тибқи одати шарқӣ ӯро бо эҳтиром ба хок 

супоранд, худи ӯ низ аз пайи Бесс меравад. Вай муддате дар Қафқоз сипарӣ 

шуда, шаҳре бунѐд кард ва ба он Искандария ном гузошт.  

 «Дарѐи Ок номи бостонии Амудараи ҳозира аст. Гуфта мешавад, ки он 

ба истиснои Ҳиндустон яке аз калонтарин дарѐҳои Осиѐ аст. Паҳнии дарѐ 6 

марҳила мебошад (1 марҳила бо забони юнонӣ 184 метру 98 сантиметр аст). 

Ҳамин тавр Искандар дастгоҳи обногузари ба чарм шабеҳро фармоиш 

медиҳад. Дар давоми панҷ рӯз, сарбозони Искандар аз дарѐ гузаштанд.  

"Вай пиронсолонро ба хона мефиристад, ки наметавонанд аз дарѐ убур 

кунанд. Искандар мехост Осиѐи Миѐнаро ба осонӣ, бидуни ҷанг забт кунад. " 

Пас аз убур кардани дарѐи Ок Искандар ба суғдиана - Узбакистони 

имрӯза шитофт. Зеро овозае паҳн шуд, ки Бесс бо лашкари зиѐд зидди 

Александр нерӯҳо ҷамъ мекунад .......  

Асар дар рӯҳияи панегризм навишта шудааст - муаллиф Искандари 

Мақдуниро ва осори ӯро ситоиш мекунад. Он ба дастхатҳои зиѐде ва 

ҳуҷҷатҳои расмӣ асос ѐфтааст ва яке аз маъхазҳои муҳимтарин ва асосӣ дар 

ин мавзӯъ мебошад. Маршҳои Искандари Арриан Флавийро ба забонҳои 

олмонӣ (Мюллер, Лейпциг, 1886) ва русӣ (Коренков, Тошканд, 1912 ва М.Е. 

Сергеенко, М.-Л., 1962) нашр шудаанд.  



 Квинт Курсий Руф (асри 1 мелодӣ) - муаррихи маъруфи Рум.  

―Таърихи шоҳ Искандари‖ Квинт Куртий Руфус дар замони навиштан 

номаълум аст. Курсий, ки дар давраи ҳукмронии Клавдий солҳои 1950 умр ба 

сар бурдааст, дар бораи маъракаҳои ҳарбии Искандари Мақдунӣ дар Эрон, 

Осиѐи Миѐна ва ҷойҳои дигар 10 ҷилдаи Таърихи Искандари Мақдунӣ 

навиштааст. Муаллиф аз ѐддоштҳо ва асарҳои сафдоштааш  Онисикрит ва 

Каллисфен, Птолемей Лаг ва А.Македония васеъ истифода кардааст. Чунин 

мешуморанд, ки асари васеи илмӣ-таърихии Искандар дар ин давра низ дар 

он давра навишта шудааст (Словари античность. С. 302  

Зеро то асри дуюми мелодӣ асарҳои дигари таҳлилии Плутарх ва 

Арриан дар бораи ―марши Искандар‖ маъруфияти худро гум карданд. Аз даҳ 

китоби Таърихи Искандар ҳашттоаш боқӣ мондааст ва таваҷҷӯҳ ба осори 

Курсӣ аз асри XV сарчашма мегирад. Махсусан, он дар дастнавис дар 

Венетсия дар соли 1470, дар Рим дар соли 1472 ва дар Милан дар соли 1478 

нашр шудааст. Он бори аввал соли 1709 бо роҳбарии Пѐтр I ба забони русӣ 

тарҷума шудааст. 

  Асари Руф Осиѐи Миѐнаро забт кардани Искандари Мақдунӣ, 

муборизаи халқҳои Осиѐи Миѐна ба муқобили истилогарони хориҷӣ ва 

алахусус шӯриш бо сардории Спитаменро дар бар мегирад. Фарқи ин асар аз 

дигар асарҳо дар бораи Осиѐи Миѐна дар он аст, ки дар он рӯйдодҳои 

таърихии ду дарѐ - Амударѐ ва Яксарт (ҷаноби) васеъ тасвир шудаанд. 

Мо мебинем, ки ин асари Курси Руфи аз асарҳои Диодор, Юстин ва 

ҳатто Плутарх, ки дар адабиѐти ҷаҳонӣ нақши муҳим бозидааст, бартарӣ 

медиҳанд.  

       Нависанда дар ҷои дигаре мегӯяд, ки ҷанговарон ба гармӣ тоқат карда 

натавониста, то шароби охирин, ҳатто равған нӯшиданд. Агар онҳо моеъ 

медоштанд, бе нигоҳ менӯшиданд. Баъзеҳо ба дараҷае шамолхӯрда буданд, 

ки ҳатто бардошти силоҳро таҳаммул карда наметавонистанд, мегӯяд 

муаллиф. Дар ҳақиқат, асари Курси Руф аз бисѐр асарҳои дигари юнонӣ ва 

римӣ оид ба Осиѐи Марказӣ бо он фарқ дошт, ки ба тасвири табиат диққати 

махсус медод.  

      Дар рӯзи чоруми пас аз маргаш Искандар ба Мақдуния омад. «Девори 

Мараканд баланд ва мустаҳкам буд. Қалъаи дохили он бо девори дуюм иҳота 

карда шудааст. Искандар артиши худро дар он ҷо гузошт ва деҳаҳои атрофро 

оташ зад. " Аз ин эпизод низ маълум мешавад, ки Искандар ваҳшиѐна ва 

ғоратгариро дар Осиѐи Марказӣ шадидтар кардааст.  

         Квинт Куртсиус қайд мекунад, ки Рут Искандар дар табиати худ 

сифатҳои зиддунақиз дошт ва сифатҳои ӯро ҳамчун ҷасур, девонавор ҷасур, 

ашроф нисбат ба асирони насли шоҳ ва меҳрубон ба сарбозон тавсиф кард. 

       "Таърихи Искандар" -и Курси Руф яке аз қадимтарин сарчашмаҳои хаттӣ 

дар бораи Бохтарияи қадим, Суғдиѐн ва Окс, дарѐҳои Яксарт, ном ва табиати 

халқҳои сокини қаламрави кишвари мост. 



      "Таърихи Искандари Мақдунӣ" -ро соли 1841 Мусел, соли 1867 

Т.Ниолдеке ва соли 1885 Фогел нашр кардааст. Тарҷумаи нави русӣ таҳти 

таҳрири В.С.Соколов ба табъ расид (М., 1963). 

Гей Плинии дуввум (24-79) нависандаи машҳури Рим, муаррих, олим ва 

арбоби давлатӣ буд, ки соли 79 ҳангоми фоҷиаи маъмуле, ки дар натиҷаи 

хуруҷи кӯҳи Везувий ба амал омадааст, фавтидааст. 

Гей Плинии дуввум донишманди сермаҳсул аст, ки маълум аст, ки 20 

китоб навиштааст, аз ҷумла "Ҷангҳои германиҳо ", дуҷилдаи "Ҳаѐти 

Помпоний Секунд" ва 37-ҷилд "Таърихи оддӣ". Ҷангҳои олмониҳои Плиний, 

ки таърихи забти Олмон дар Рейн ва Дунайро баррасӣ мекунад, то ба имрӯз 

нарасидааст, аммо он дар асоси солномаҳои Корнелий Тасит (56-117) дар 

бораи вафоти император Октавиан Августус асос ѐфтааст. Он рӯйдодҳоеро 

дар бар мегирад, ки пеш аз вафоти Нерон (68 мелодӣ) рух додаанд ва аввалин 

маъхази асари ӯ "Германия" буд (ки таърихи олмониҳо ва қабилаҳои дигарро 

тасвир мекунад). Дар ҳаѐти Помпоний Плинии Пир дар бораи ҳаѐт ва 

фаъолияти Помпониуси дуюм нақл мекунад. Ин асар то замони мо боқӣ  

"Таърихи оддӣ" шоҳкори Гей Плинии  аст, ки таърих, вазъи иқтисодӣ 

ва фарҳанги ҷаҳони бостонро тавсиф мекунад. Ин нишон медиҳад, ки 

муаллиф ба маъхазҳои худ ҷиддӣ ва аз нигоҳи танқидӣ муносибат накардааст 

ва баъзе далелҳо ва воқеаҳоро таҳриф кардааст. Ин китоб асари 

энсиклопедии таърихи ҷаҳони қадим ҳисобида мешавад. Дар "Таърихи оддӣ" 

инчунин маълумоти пурарзиш дар бораи таърихи қадимаи Ӯзбекистон, 

номҳои халқҳои дар он зиндагӣ карда, масалан, скифҳо, Окс-Амударѐ, 

Яксарт-Сирдарѐ ва ҷойҳои скиф, сарватҳои табиӣ, бунѐди 

Антиѐхия―маълумот додашудааст. 

            Полиен (лотинӣ: Polyaenus) (асри 2 пеш аз милод) нависандаи 

юнонии мақдунӣ буд. Вай ҳамчун ҳуқуқшинос ва сухангӯ дар Рум шӯҳрат 

пайдо кард.162-й. Вақте ки ҷанг бо Парфия оғоз ѐфт, ӯ ―Стратегия‖ навишт, 

ки ба императорҳо Маркус Аврелий ва Лютсий Верга бахшида шудааст. Ин 

асар аз 8 китоб иборат аст, аз ҷумла Саркар-далар ва дигарон. ва намунаҳои 

рафтори шахсони алоҳидаи замони ҷанг. Асар давраро аз мифологияи юнонӣ 

то румиѐн (аз ҷумла Августин) дар бар мегирад. Маълумоти полиен дар 

маъхазҳои юнонӣ ва римӣ асос ѐфтааст. Афсонаи "Ширак", ки дар байни 

халқҳои Осиѐи Миѐна маъмул аст, дар асоси ин асари Полиен таҳия шудааст. 

.«Асари Полиене, ки санъати муҳорибаи як фармондеҳи қадимӣ ва 

қаҳрамононро дар бар мегирад, чизе аст, ки на танҳо низомиѐн, балки ҳамаи 

категорияҳои одамон бояд дар бораи таърихи он донанд. Танҳо як 

фармондеҳе, ки душманро на танҳо бо зӯрӣ, балки инчунин бо дағалии 

дурандешонаи худ мағлуб мекунад, сатҳи олии санъати ҳарбиро аз худ 

кардааст », - гуфтааст Дмитрий Паппадопуло, тарҷумони дебочаи русии асар. 



Тарҷумон дар идома мегӯяд: «Фармондеҳоне, ки дурро дида 

наметавонистанд, талафоти вазнин доданд ва фармондеҳони тундрав ба 

дараҷае фоида оварданд, ки як фармондеҳ, ки малакаи баланди ҳарбӣ 

надошт, кушта шуд 'шинаҳо ҳамеша ба қатл маҳкум карда мешаванд. 

Командирони ботаҷриба ва дурандеш душманро ҳангоми саф кашидан дар 

ҳайрат гузоштанд..  

Як назари маъмули фармондеҳ ин буд, ки соҳибкории ҳарбӣ метавонад 

ба ғалаба бар душман, "нобуд шудани як флоти пуриқтидор, бартараф 

кардани монеаҳои гузаранда, забти якчанд вилоятҳо оварда расонад." 

Мисолҳои равшан овардан мумкин аст. Ин далелҳо надоранд ба насли мо 

гузаштааст, агар на барои адибони фидокор, ки васиятҳоро ҷамъ овардаанд.  

Эҷоди Полиене дар хазинаи фарҳанги ҷаҳонӣ мавқеи махсусро ишғол 

мекунад. Арзиши таърихӣ ва бадеии асарҳои ӯ ҳанӯз аз ҷониби муҳаққиқон 

ҳамаҷониба омӯхта нашудааст. Инчунин, манбаъҳои ҳаѐти ӯ барқарор 

нашудаанд. Асари нодири иборат аз ҳашт китоб бо номи "Найрангҳои ҳарбӣ" 

(Стратегия) номи Полиенро ба ҷаҳон муаррифӣ кард.  

         Достони "Широк", ки онро дар фолклори узбак ривоят меноманд, низ 

тавассути эҷодиѐти Полиен ба мо расидааст ва дар бораи сафари Доро ба 

сарзамини скифҳо ривоятҳои зиѐде мавҷуданд. Қариб ҳамаашон нақл 

мекунанд, ки Доро аз ҷониби скифҳо мағлуб шудааст. Дар "Ширак" -и 

Полиен ("Сирак") шикасти лашкари Доро аз ҷониби скифҳо тасвир шудааст, 

дар ҳоле ки "Гардиши Доро" ба скифҳо "-и Ҳеродот дар бораи худи Доро дар 

ҷанг бо скифҳо нақл мекунад. Иштирок хоҳад кард. 

             Скифҳо тирпарронӣ аз болои  аспро хеле мепарронданд ва асосан ба 

чорводорӣ машғул буданд. Даштҳои васеъ аз алафҳои бегона бой буданд. 

Дориюш ба муқобили онҳо роҳ рафтанро оғоз мекунад. Вай аввал 

хаткашонҳо, сипас аскарони пиѐдагардро мефиристад. 

Скифҳо ногаҳон ба ҳамла шурӯъ карданд, вақте ки лашкари Дора хаста шуда 

шабона хӯрок мехӯрданд, онҳоро таъқиб мекарданд. Савораи савораи Скиф. 

лашкари онҳо ҳамеша аз аскарони савораи эрониѐн бартарӣ дошт. 

Пиѐдагардон заифтаранд. онҳо ҳастанд. Пас аз ин бохт, скифҳо намояндагони 

худро ба Дора, ки дар тангӣ буд, фиристоданд. Намояндагон ба Доро тӯҳфаҳо 

тақдим мекунанд. Ин тӯҳфаҳо парранда, муш, қурбоққа ва панҷ камон 

буданд. Эрониѐн бо истифода аз тамоми зеҳни худ кӯшиш мекунанд, ки 

маънои тӯҳфаи фиристодаи скифҳоро фаҳманд. Ин чунин маъно дошт, ки 

«агар шумо ба паррандае табдил наѐфта ба осмон парвоз накунед, ѐ ба 

монанди муш дар зери замин пинҳон нашавед ва ѐ аз ботлоқ мисли қурбоққа 

ҷаҳед, бароятон бехатар бозгаште ба дасти шумо нест. Ту аз ин тирҳо 

мемирӣ. " 

Дар ин ҷо роҳ набуд. Қисми асосии қӯшунҳо аз пиѐдагардон иборат 

буданд. Эрониҳо дар ҳайрат мондаанд, ки ба кадом роҳ ба пули бехатар дар 



болои дарѐи Истр расанд. Скифҳо савори асп роҳро медонистанд. Барои 

ҳамин онҳо пеш аз эрониѐн ба пул мерасанд. Онҳо ба иониѐн, ки пулро 

муҳофизат мекунанд, мегӯянд: «Иониѐн, рӯзҳои охирини шумо фаро 

расидааст, шумо дар ин ҷо истода, кори бад мекунед. Аз худои скиф 

миннатдор бошед, ки ҷони шумо дар амон аст, купрукро бишканед ва фавран 

ба ватанатон баргардед. Биѐед аз Дориюш интиқом гирем, то ӯ бо ниятҳои 

бад ба ин сарзаминҳо барнагардад.  

Иониѐн бо ҳам машварат карданро оғоз мекунанд. Милтиад аз Афина, 

ки дар давраи Гелеспонт ҳокими Херсон буд, пешниҳоди скифҳоро тасдиқ 

кард. Гистйей ки аз Милет буд каме дигар хел фикр мекунад. Вай мегӯяд, ки 

агар қудрати Доро сарнагун карда мешуд, ҳеҷ кас наметавонад ҳукмронӣ 

кунад. Ҳоло давлатро мардум идора мекунад. Дигарон розӣ ҳастанд. Иониѐн 

тасмим гирифтанд, ки пулро шикаста, ба ватанашон бидуни хашми скифҳо 

раванд.  

Он шаб расидан, Дориюш аз дидани харобии даҳшат ба даҳшат афтод. 

Овози Дороти ба як мисри шадид мегӯяд, ки соҳилро тай карда, Гистии 

Милитусро ҷеғ зада, фармон диҳед, ки баргардад. Бо шунидани садои аввал, 

Гистий дарк кард, ки Доро бехатар аст, ҳамаи киштиҳоро баргардонд ва 

пулро таъмир кард. Ҳамин тавр Дориюш аз скифҳо ба ватанаш баргашт. 

Вақте ки Дориюш Фракияро мутеъ мекунад, ӯ Мегабисро ба ҳайси 

фармондеҳи бузургтарин артиши кишвар тарк мекунад. Дар ивази 

хидматҳояш дар Гистие, ба ӯ волии як вилояти Фракияро дод. Мегабиз аз 

тарси он, ки қудрати Гисти афзоиш ѐбад, аз Дориюш илтимос кард, ки ӯро ба 

Сюза даъват кунад. Дориюш маслиҳати ӯро гӯш кард ва Гистиусро ба Сюза 

даъват кард. 

Полибий (201-120 пеш аз милод) муаррихи бузурги Юнон буд, ки бо 

китоби 40 ҷилдаи худ «Таърихи умумӣ» машҳур аст. Он таърихи иҷтимоӣ-

сиѐсии Юнон, Македония, Карфаген, Миср, Сурия ва Римро дар солҳои 220-

146 дар бар мегирад. Аксари ин асарҳо, ки дар соҳаи таърихи умумӣ навишта 

шудаанд, то ба имрӯз нарасидаанд, танҳо китобҳои 1-5 боқӣ мондаанд.  

«Таърихи умумӣ» -и Полибий махсусан аз маълумоти воқеӣ ва 

фарогирии нисбатан объективӣ бой аст. Дар он маълумоти муҳим дар бораи 

Оксус-Амударѐ ва Яксарт-Сирдарѐ ва дар бораи маъракаи ҳарбии Антиохи I 

зидди шоҳи Бохтар Ҷефтидем мавҷуд аст. Матни Таърихи Умумӣ аз соли 

1889 то 1905 дар Лейпциг дар чор ҷилд чоп шудааст. Он тарҷумаҳои англисӣ 

(В.Р. Патон, Лондон, 1922-1927; нашри дуввум, Лондон, 1957-1960) ва русӣ 

(Ф.Г.Мищенко, ҷ. 1-3. Москва, 1890-1899) дорад.  

              Осори таърихнигорони қадимии Юнон ва Рим дар омӯзиши таърихи 

бостонии Узбекистон бебаҳоянд. 

Эфор (тақрибан 405-330 то милод), Клавдий Эллиан (тақрибан 170-235 

то милод), Искандария Клемент (асри 11 милодӣ), Корнелий Тасит (тақрибан 



56-117 то милод), Ксенофонт (тақрибан 430 пеш аз милод) Асарҳои Плутарх 

(46-127 мелодӣ), Полиен (асри 11 мелодӣ) ва дигарон арзиши якхела доранд.  

         Асарҳои географҳо Страбон ва Птоломей низ арзиши бузурги илмӣ 

доранд. Страбон (63 пеш аз милод - 23 милодӣ) географи маъруфи Юнони 

Қадим, шогирди файласуфи маъруфи юнонӣ Арасту (384-322 то милод), 

аслан аз Амос (аз манзилҳои подшоҳони Понти), аз бонуфуз ва сарватманд 

буд. оила. Он чизе, ки Страбонро ба ҷаҳон муаррифӣ кард, асари 17 ҷилдаи ӯ 

бо номи "Ҷуғрофия" буд. Китобҳои 1-2-и асар "Муқаддима" ном дошта, дар 

бораи илми ҷуғрофия ва ҷойгоҳ ва нақши он дар фаъолияти ҳокимон, 

фармондеҳон ва савдогарон нақл мекунанд. Таълимоти Эратосфен, Посейдон 

ва Полибий дар бораи сохтори Замин танқид карда мешавад ва дарки умумии 

онҳо дар бораи тавсифи Замин оварда шудааст. Китобҳои 3-10 кишварҳои 

Аврупо, аз ҷумла китобҳои 8-10 дар Эллада ва кишварҳои ҳамсояро тавсиф 

мекунанд.  

Бозӣ ба кишварҳои Осиѐ бахшида шудааст ва дар 11-16 китоб тавсиф 

шудааст. 17 китоб ба кишварҳои Африқо бахшида шудааст. Страбон таърихи 

умуми Полибийро идома дода, ба он рӯйдодҳои солҳои 146-31 пеш аз 

милодро илова кард. Мутаассифона, ин асари муҳим то замони мо боқӣ 

намондааст, аммо баъзе асарҳои он, алахусус, пораҳои таърихи Узбекистон 

дар асари олим «Ҷуғрофия» ҳифз шудаанд.  

Дар "Ҷуғрофия" -и Страбон дар бораи ҳолати табиии Ҳиркания, 

Парфия, Бохтар ва Маргиана, шаҳрҳо, як қисми роҳ ба онҳо, дарѐҳои Аҳа 

(Ҳаррируд), Окс ва Яксарт, халқҳои қадимаи Ӯзбекистон - сакҳо, массагетҳо, 

рӯзҳо, атасия, дорои маълумотҳои муҳим ва пурарзиш дар бораи Тоҳорҳо ва 

Хоразмиѐн ва пайдоиши онҳо, ҳаѐт, урфу одатҳо ва эътиқоди ин халқҳо, 

инчунин вазъи дохилӣ ва муносибатҳои Парфия ва Бохтар дар семоҳаи якуми 

асри III пеш аз милод мебошад. Ин асари Страбон солҳои 1844 ва 1848 аз 

ҷониби Крамер ва Мюллер бо харитаҳо ва тафсирҳои махсус нашр шудааст. 

Он инчунин ба забонҳои олмонӣ (Гросскурд, Берлин, 1831-1834) ва русӣ 

(Ф.Г.Мищенко, Москва, 1879, Г.А. Стратанович, Москва, 1964) дастрас аст.  

Плутарх. Плутарх соли 46 милодӣ дар шаҳраки хурди Ҳерон, дар қисмати 

шимолу ғарбии вилояти Беотини Юнон таваллуд шудааст. Падари ӯ Автобул 

яке аз мардони бомаърифати замонаш буд. Аз ин рӯ ӯ ба дониши амиқи 

Плутарх эътибори махсус медиҳад. 

Бобояш Лампри низ марди равшанфикр буд. Хонаи Ламприро аҳли 

адаб ва ҳакимони Ҳерон зуд-зуд зиѐрат мекарданд ва сӯҳбатҳо баргузор 

мешуданд. Бобои бузурги ӯ Никарагуа низ дар Ҳерон зиндагӣ мекард ва 

иштирокчии ҷанги Аксиум байни артиши Антоний ва Октавиан дар соли 31 

пеш аз милод буд. Ду бародари Плутарх - Лампри ва Тимон низ таҳсилкарда 

ба воя расидаанд. Plutarx.  

Плутарх бо зани зебое бо номи Тимоксена издивоҷ мекунад. Вай чор 

писар ва як духтар дорад. Ду писар, калонӣ ва хурдӣ ва як духтар дар синни 



ҷавонӣ вафот мекунанд. Мактуби хеле таъсирбахш ба ҳамсараш Тимоксен ба 

муносибати марги духтараш то ҳол яке аз асарҳои мунтахаби Плутарх 

мебошад.  

              Шаҳр бо мавқеи ҷуғрофии мусоид як замонҳо макони ҷангҳои зиѐди 

истилогар буд. Дар ибтидо, дар кишварҳои ҳамсоя таҳдидҳои гуногуни ҷангӣ 

мавҷуд буданд, ки ба Ҳерони хурд ниѐз доштанд. Ҳерониѐн, ки ҷангҳои 

зиѐдеро аз сар гузаронидаанд, бо тамоми қувва шаҳри худро муҳофизат 

мекарданд. Бадтарин ин ҷангҳо дар соли 338 пеш аз милод рух дода буд. Дар 

давраи подшоҳ Филиппи II истилогарони Македония ба Ҳерон ҳамла 

карданд. Ҳеронҳо артиши калонро ташкил медиҳанд ва чанд рӯз бар зидди 

артиши Филипп шадид меҷанганд. Гарчанде ки Филиппус, ки бениҳоят 

тавоно буд, натавонист лашкари худро бозпас гирад, аммо ватандӯстии 

герониѐн солҳои дароз дар забон ҳамосавии забон буданд.  

Шаҳр бо мавқеи мусоиди ҷуғрофии худ як замонҳо макони ҷангҳои 

зиѐди истилоӣ буд. Дар ибтидо, дар кишварҳои ҳамсоя таҳдидҳои гуногуни 

ҷангӣ вуҷуд доштанд, ки ба Ҳерони хурд ниѐз доштанд. Ҳерониѐн, ки 

ҷангҳои зиѐдеро аз сар гузаронидаанд, бо тамоми қувва шаҳри худро 

муҳофизат мекарданд. Бадтарин ин ҷангҳо дар соли 338 пеш аз милод рух 

дода буд. Дар давраи подшоҳ Филипп II истилогарони Македония ба Ҳерон 

ҳамла карданд. Ҳеронҳо артиши калонро ташкил медиҳанд ва чанд рӯз бар 

зидди артиши Филипп шадид мубориза мебаранд. Гарчанде ки Филиппус, ки 

бениҳоят тавоно буд, натавонист лашкари худро бозпас гирад, аммо 

ватандӯстии герониѐн солҳои дароз дар забон ҳамосавии забон буданд.  

Азбаски Ҳерон шаҳре буд, ки аз рӯйдодҳои таърихӣ бой буд, мардуми 

он бештар ба нақл кардани қиссаҳои ҷолиб дар бораи гузашта одат 

мекарданд. Плутарх аксар вақт дар кӯдакӣ ба чунин рӯйдодҳои таърихӣ гӯш 

медод. Шояд таъсири саѐҳатҳои гузаштаи ӯ бошад, Плутарх ба воя расида, ба 

таърихи шаҳри худ ва дар маҷмӯъ мардуми юнонӣ мафтун шудааст. Вай 

Ҳеронро хеле дӯст медошт. Вай дар маркази шаҳр буд, на дар қаср.  

           Плутарх саѐҳатро дӯст медошт ва ба гузаштаи халқҳои дигар таваҷҷӯҳ 

дошт. Баъдтар вай бо ҳаѐти адабии Афина зич алоқаманд шуд. Дар ин шаҳр, 

ки маркази фарҳанг аст, асарҳои ҳакимони юнонӣ бо садоқат хонда 

мешаванд. Шаҳри бостонии Афина, ки макони маърифат буд, ба ҷаҳонбинии 

Плутарх таъсири бузург дошт. Вай бо файласуфи пешрафтаи замонаш Аммон 

Саккас робитаи зич дошт. Вай ба зудӣ ҳамроҳи худ ба Осиѐи Хурд, Юнон ва 

Италия хоҳад рафт. Дар ин сафар Плутарх шоҳиди бисѐр рӯйдодҳои пурасрор 

ва саргузаштҳои аҷиб буд. 

          Дар Афина, ӯ дар мактаби фалсафаи Аммония таҳсил кардааст. Вай дар 

ин мактаб бо аввалин таҷрибаи эҷодиаш таҳсил мекунад. Соли 60-и мелодӣ ӯ 

ҳамроҳи як равшанфикри замонаш, таърихнигор Нерон, дар саросари Юнон 

гашт.  



Сипас ӯ ба Искандария ба Мақдуния меравад. Вақте Плутарх дар ин 

шаҳр буд, ривоятҳо ва ҳикояҳои зиѐдеро дар бораи Искандари Мақдунӣ 

шунида буд. Искандар ба таърих таваҷҷӯҳи зиѐд дорад. Вай ба ҷамъоварии 

далелҳо ва мавод барои навиштан дар бораи ӯ оғоз мекунад. То соли 1990 

Плутарх дар Италия, бахусус дар Рим зиндагӣ мекард. Ҳаѐти адабӣ дар Рим 

ӯро ба эҷод ташвиқ кард ва ӯ ба омӯзиши лотинӣ шурӯъ кард. Аммо аз 

сабаби серкориаш ӯ чандин сол боз натавонистааст, ки забон омӯзад. Кас 

танҳо дар пирӣ асарҳоеро, ки бо лотин навишта шудаанд, хонда метавонад.  

         Плутарх дониши хеле амиқ дошт. Ӯ нависандаи энсиклопедист. 

Ҳамзамон, ӯ нависандаи сермаҳсул, марди истеъдоди баланд буд. Дар синни 

пирӣ Плутарх ба зодгоҳаш Ҳерон баргашт. Вай зиндагии пурмазмун дошт ва 

соли 127 милодӣ вафот кард. 

         Фаъолияти адабии Плутарх аз рӯйдодҳои драмавӣ бой аст. Бисѐре аз 

асарҳои ӯ то замони мо нарасидаанд. Пас аз марги Плутарх асарҳои ӯро 

писари ӯ Ламприем ҷамъ оварданд. Вай гуфт, ки асарҳои падари ӯ аз 210 

зиѐдтар буданд. 

         Осори Плутархро ба ду гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст: асарҳои 

таърихӣ ва асарҳои фалсафию адабӣ. Асарҳои Плутарх низ аз ҷиҳати жанр 

гуногунанд. Муҳим он аст, ки асарҳои ӯ аз бисѐр асарҳои адабиѐти қадим бо 

бойии ғояҳои фалсафӣ фарқ мекунанд. Биографияи дугонаи ӯ ба таърихи 

Юнон ва Рим асос ѐфтааст ва номи Плутархро муаррифӣ мекунад. Асар ба 

тарҷумаи ҳоли ҳамзамонон ва гузаштаи худ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, 

дар маҷмӯъ ӯ дар раванди тавсиф ва офаридани образҳои қаҳрамонони худ 

маҳорати воқеии бадеии худро нишон медиҳад 

             Қаҳрамонони осори Плутарх фармондеҳон, императорҳо, дигар 

давлатмардон ва одамони оддиро дар бар мегиранд. Азбаски вай ба империяи 

Рим наздик буд ва ҳамчун як мансабдор дар империя хидмат мекард, 

Плутарх, ки бо асрори ботинии салтанат аз наздик ошно буд, ба офаридани 

симои императорҳо ва генералҳо диққати махсус медод. Вай сарнавишти 

қаҳрамонҳояшро бо сарнавишти он замон мепайвандад. Он мекӯшад, ки дар 

хислати қаҳрамонҳои худ хусусиятҳои муҳими давраро  

Птолемей Клавдий (тақрибан солҳои 90-160) олими машҳури 

энсиклопедист буд, ки дар Искандария кор ва зиндагӣ мекард. Вай асарҳо 

оид ба астрономия, геометрия, физика (оптика, механика) ва география 

навиштааст. Алмагести машҳури ҷаҳонӣ - Ал-Маҷасти (18 китоб, аз ҷумла 

астрономия ва тригонометрия), Оптика (5 китоб), Консепсияи Олмон (3 

китоб) ва дар ниҳоят, Ҷуғрофия ‖яке аз онҳост. Бо вуҷуди ин, машҳуртарин 

асарҳои ӯ Алмагест ва Ҷуғрофия мебошанд. Китоби якуми ҷуғрофия (8 

китоб), яъне боби 24, ба тавсифи кишварҳои ҷаҳон бахшида шудааст ва 

арзиши бузурги илмӣ дорад. Муҳим он аст, ки дар пьеса шаҳрҳо, кишварҳо 

ва координатҳои онҳо оварда шудаанд ва 27 харита дар бар мегирад.  

 



         Дар "Ҷуғрофия" -и Птолемей дар бораи мавқеи ҷуғрофии Ҳиркания, 

Маргиана, Бохтар, Суғдиѐна ва кишвари скиф, шаҳрҳои машҳури Бохтар ва 

Сугдиѐна, инчунин он кишварҳо ва заминҳои ҳамсоя ва сокинони 

онҳо.маълумоти аслӣ ва пурарзиш.  

                                          

                                                      Саволҳо ва супоришҳо: 

1. Маъхазҳои хаттӣ ва намудҳои асосии онҳоро шарҳ диҳед. 

2. Шартҳои асосии интихоби манбаъҳо кадомҳоянд? 

3. Мо аз кадом маъхазҳо медонем, ки Искандари Мақдунӣ ба Осиѐи Миѐна 

сафар кардааст? 

4. Китоби муқаддаси зардуштия чӣ ном дорад ва кай навишта шудааст? 

5. Сарчашмаҳои чинӣ ва эрониро оид ба таърихи қадимӣ номбар кунед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОБИ 3: САРЧАШМАҲОИ TАРИХИ ДАВРАИ АСРҲОИ МИЁНАИ 

ТАРИХИ ОСИЁИ МИЕНА. 

Таърихи Осиѐи Миѐна дар асрҳои V-VI бо таърихи эфталитҳо (маъруф 

ба "хепти", "Ҳайтал", "ай-да", "и-да") ва давлати эфталитҳо алоқаманд аст. 

Мувофиқи манбаҳои таърихӣ, инчунин кофтуковҳои археологӣ, эфталитҳо 

Ин насли саксҳо ва массагетҳоест, ки бо ҳуннҳо омезиш ѐфтааст, ки дар 

байни қарнҳои 1 ва 4 мелодӣ аз вохаи Йеттисув байни дарѐҳои Сирдарѐ ва 

Амударѐ муҳоҷират кардаанд. Онҳо ҳукмронии худро дар қаламрави васеъ 

барқарор карданд. Давлати эфталитҳо аз Туркистони Шарқӣ то Баҳри Каспий 

тӯл кашидааст. Дар соли 457 милодӣ, эфталитҳо Тоҳиристони Чағониѐн ва 

Бадахшонро забт карданд. Шоҳи Эрон Сосонӣ Перуз (459-484) се маротиба 

ба муқобили эфталитҳо раҳпаймоӣ кард, аммо ҳама ҳужуми ӯ шикаст 

хӯрданд. Ғайр аз ин, Эрон маҷбур шуд, ки ба эфталитҳо хироҷ супорад.  

Хулоса, давлати эфталитӣ ноҳияҳои шарқии Осиѐи Миѐна, Эрон, 

Афғонистон, шимоли Ҳиндустон ва Туркистони Шарқиро ҳукмронӣ мекард. 

Солҳои 563-567 Ҳакони Истеми турк бо ҳокимони Эрон иттифоқ баста, 

давлати эфталитҳоро шикаст дод ва ба мутеъ сохтани онҳо муваффақ шуд. 

Дар натиҷа, онҳо ҳукмронии худро бар Амударѐ ва баҳри Арал таъсис 

доданд. Дар семоҳаи сеюми асри VI, туркҳо инчунин давлатҳои Чжу ва Си 

дар шимоли Чинро забт карданд. 

Дар миѐнаи асри VI муборизаи аввалини феодалӣ дар қаламрави хонии 

Туркия шиддат гирифт ва чунин ҳокимони империяи Суй аз он моҳирона 

истифода мебурданд. Дар натиҷа, хонии Туркия ба ду қисм ҷудо шуд: 

хонигариҳои Шарқӣ ва Ғарбӣ. 

Хони Туркияи Ғарбӣ то ҳадде аз ҷиҳати низомӣ ва сиѐсӣ тавоно буд. 

Дар асри VII он аз Туркистони Шарқӣ то Баҳри Каспий тӯл кашид. Афзоиши 

иҷтимоию сиѐсии он инчунин ба афзоиши шаҳрҳо ва тиҷорат бо Чин, Эрон 

ва Византия вобаста буд. Тибқи иттилои манбаъҳо, савдогарони марказҳои 

бузурги Суяб, пойтахти хонигарии Туркияи Ғарбӣ низ ҳар сол ширкат 

мекарданд.  

            Хонаи салтанати Туркияи Ғарбӣ як давлати мутамарказ буд ва аз 

тақрибан 15 хонагии ниммустақил иборат буд (мас., Ҷабгу аз мардуми 

Юххон дар Суғд, Худои Бухорои маҳаллӣ дар Бухоро, Ихшидҳои Фарғона ва 

ғ.). 

Баъзе аз халқҳои Ҳаққонӣ бо кишоварзӣ ва тиҷорат машғул буданд, дар 

ҳоле ки аксар сокинони он дар кӯҳҳо ва биѐбонҳо ба чорводорӣ машғул 

буданд.  

То истилои арабҳо Осиѐи Миѐна аз давлатҳои хурд иборат буд. Мувофиқи 

маълумоти сарчашмаҳои шарқӣ ва чинӣ, дар ибтидои асри VIII Осиѐи Миѐна 

тақрибан ба 15 давлати мустақил тақсим карда шуд. Калонтарини онҳо 

Хоразм, Суғд, Бухоро, Чағониѐн, Тоҳиристон, Чоч-Фарғона мебошанд. 



Арабҳо соли 674 ба ҳуҷуми Осиѐи Миѐна шурӯъ карданд. Лашкари 

истилогарро Убайдуллоҳ ибни Зиѐд, муовини халифа дар Хуросон роҳбарӣ 

мекард. Дар он вақт, онҳо аз Пойкент ва Бухоро баргаштанд (1 миллион 

дирҳам ва 4000 ҳазор ва ғайра).  

Аз соли 705 сар карда, феодалони араб ба Осиѐи Миѐна ҳуҷум карданд. 

Онро Қутайба Ибни Муслим, вакили арабҳо дар Хуросон роҳбарӣ мекард. 

Соли 712 Хоразм ва Самарқандро забт кард. Мувофиқи созишнома бо шоҳи 

Самарқанд Гурак (716-737), мардуми Самарқанд ва Суғдиѐна ба арабҳо 

солона 2 миллион пардохт мекарданд. Вай маҷбур шуд, ки 200 000 дирам 

андоз супорад ва 100 000 мардро барои артиши араб сафарбар кунад. Дар 

солҳои 713-715 Чоч минтақаи Фарғона ва инчунин заминҳои то ҳафтодум ва 

Қошғарро забт кард 

Дар байни маъхазҳои қадимаи туркӣ навиштаҷоти руникӣ, ки дар асри 

XVII дар Сибиру Муғулистон, Олтой ва Узбекистон ѐфт шудаанд, арзиши 

махсус доранд. Ҳафт гурӯҳи ин катибаҳо маълуманд - катибаҳои Лена-

Байкал, Енисей, Муғулистон, Олтой, Туркистони Шарқӣ, катибаҳои Осиѐи 

Миѐна. Ин навиштаҷотҳо барои омӯхтани ҳаѐти иҷтимоӣ-сиѐсӣ ва фарҳангии 

халқҳои Ӯзбекистон дар арафаи истилои арабҳо кӯмак мерасонанд.  

Навиштаҳои Енисейро картографи маъруфи рус С.У.Ремезов (тақрибан 

солҳои 1642-1720) дар охири асри 17 дар ҳавзаи Енисей (ҳоло қисми Вилояти 

Мухтори Хакас) кашф кардааст. Сипас асири ҳарбии Шветсия Ф.Страленберг 

(Табберт) дар ин бора хабар медиҳад. Вай мактубҳои ношиносеро, ки дар 

сангҳои қабрҳо дар ҳавзаи Енисей нақш ѐфтаанд, ѐфт. Маълумот дар бораи 

ин мақола бори аввал дар семоҳаи аввали асри гузашта дар маҷаллаи 

"Сибирскийвестник" нашр шуда буд. Соли 1889 олимони Финландия харитаи 

ѐдгориҳои хаттиро, ки дар Енисей ѐфт шудаанд, тартиб доданд.  

Дар байни онҳо катибаҳои рунӣ ҳастанд, ки дар асри XVII дар Сибир ва 

Муғулистон, Олтой ва Осиѐи Миѐна, Узбакистон ѐфт шудаанд. Ҳоло як 

гурӯҳи нави катибаҳо маълуманд: катибаҳои Лена-Байкал, Енисей, 

Муғулистон, Олтой, Туркистони Шарқӣ, катибаҳои Осиѐи Миѐна. Ин 

навиштаҷотҳо барои омӯхтани ҳаѐти иҷтимоӣ-сиѐсӣ ва фарҳангии халқҳои 

Осиѐи Миѐна ва инчунин Узбекистон дар арафаи истилои арабҳо кӯмак 

мерасонанд.  

Навиштаҳои Енисейро картографи маъруфи рус С.У. Онро Ремезов 

(тақрибан 1642-1720) дар охири асри 17 дар ҳавзаи Енисей (ҳоло қисми 

Вилояти Мухтори Хакас) кашф кардааст. Сипас асири ҳарбии Шветсия 

Ф.Страленберг (Табберт) дар ин бора хабар медиҳад. Вай мактубҳои 

ношиносро дар қабрҳо дар ҳавзаи Енисей бо санге нақш ѐфтааст. Маълумот 

дар бораи ин мақола бори аввал дар семоҳаи аввали асри гузашта дар 

маҷаллаи "Сибирский весник" нашр шуда буд..  

Соли 1889 олимони Финляндия ѐдгориҳои хаттии дар Енисей 

ѐфтшударо харита доданд.Дар байни катибаҳое, ки дар Муғулистон ѐфт 



шудаанд, Тонюкук, Кул Тегин, Билга Хаган ва Онгин нақши муҳим доранд. 

Навиштаи Тониукук дар 66 км ҷанубу шарқи Улан-Батор, дар Байн Сокто 

ҷойгир аст ва он ба Тониукук, мушовири Элтариш Ҳакан (681-691), 

асосгузори хонати дуввуми Туркия тааллуқ дорад ва санаи 712-716 дорад.  

Онро дар соли 1897 олими рус Д.АКлеменс (1848-1914) ва ҳамсари ӯ 

Элизабет Клеменс кашф кардаанд.) Бо тарҷумаҳои олмонӣ, даниягӣ, англисӣ 

ва русии Вамати хуб омӯхташуда нашр шудаанд. Ёдгориро мухтасаран 

А.Абдураҳмонов ва А.Рустамов ба забони ӯзбекӣ тарҷума кардаанд (1982).  

Навиштаи Кул Тегин ба ифтихори бародари Билга Ҳакон (716-734) Кул 

Тегин (соли вафот 731) навишта шудааст. Онро соли 1889 археолог ва 

этнографи рус Н.М.Ядринсев (1842-1894) дар водии Кошо Сайдан дар 

Муғулистон қад-қади дарѐи Кокшин Орхон кашф кардааст. Битик В.В.Радлов 

(1891), А.Хейкел (1892), В.Томсен (1896), П.М.Мелиоранский (1897), 

Х.Шедер (1924), С.Э.Малов (1951), Г.Айдаров (1971) бо забонҳои немисӣ, 

фаронсавӣ, бо тарҷумаҳои русӣ нашр шудаанд . Инчунин тарҷумаи кӯтоҳи 

А.Абдураҳмонов ва А.Рустамов ба забони ӯзбекӣ мавҷуд аст (1982).  

Навиштаи Билгаҳокан Аш дар ҳавзаи дарѐи Кокшин Орхон, 1 км 

ҷанубу ғарби ин мавзеъ ѐфт шудааст. Ин муҷассама соли 735 сохта шудааст. 

Онро В.В.Радлов, С.Е.Малов, П.М.Мелиоранский ва В.Томсен омӯхта ва 

нашр кардаанд, катиба дар водии Кошо Сайдани Муғулистон ѐфт шудааст ва 

маълум нест, ки он ба кӣ номгузорӣ шудааст. Тибқи баъзе андешаҳо, 

Элтариш Ҳаққони дар боло зикршуда ва ҳамсари ӯ Элбиро ба шарафи 

ҳамсараш (735), аз рӯи ақидаи дигар, ба Қопагон Ҳаққон (691-716) додаанд ва 

маълумоти дигар (Ҷ. Клоссон) ба ифтихори Алп Элетмиш (вафот тақрибан 

731), яке аз фармондеҳони низомии Билга Ҳакон. Ёдгорӣ соли 1892 аз 

ҷониби В.В.Радлов (эстомпажи) ва соли 1957 аз ҷониби Ҷ.Клосон (бо 

тарҷума ва таҳқиқоти англисӣ) нашр шудааст. Илова бар ин, катибаҳое, ки 

дар харобаҳои шаҳри Қарабалсагун (шаҳри бостонӣ, тақрибан 400 км ҷануби 

Улан-Батор), Ҳайто Тамир, Чойрен, Бейшин-Удзур, Баян-Хонгур ва ҷойҳои 

дигар ѐфт шудаанд, низ муҳиманд.  

           Дар байни катибаҳое, ки дар Олтой пайдо шудаанд, катибаҳое ҳастанд, 

ки дар дарѐҳои Чориш, Катандӣ ва деҳаи Кошогач ѐфт шудаанд. Баръакси 

катибаҳои Орхон-Енисей, онҳо аз маводи этнографӣ бой мебошанд. 

Навиштаҳои дар Олтой ѐфтшударо П.М.Мелиоранский, Е.Р.Тенишев, 

А.К.Боровков, К.Сейдакматов, В.М.Наделяев ва Д.Д.Васильев нашр 

кардаанд. 

          Дар байни катибаҳое, ки дар Туркистони Шарқӣ ѐфт шудаанд, катибаҳо 

дар деворҳои маъбад дар ғорҳои вохаи Турфан мавқеи махсус доранд. 

Навиштаҳоро В.Томсен нашр кардааст.  

Навиштаҳое, ки дар Қазоқистон ва Қирғизистон ѐфт шудаанд (солҳои 

60-70-уми аср пайдо шудаанд) ҳанӯз амиқ омӯхта нашудаанд. Дар байни 

онҳо навиштаҷотҳое, ки дар вохаи Талас мавҷуданд (Айритом, Тераксой, 



Кулонсай, Талдыкорған, Урҷор, Сирдарѐ, Ила, Алма-Ато, Толгар, Тинбас ва 

ғайра) аҳамияти калони илмӣ доранд. Баъзе навиштаҷоти дар Қазоқистон ва 

Қирғизистон ѐфтшуда аз ҷониби С.Садиков, М.Э.Массон, А.Н.Бернштам, 

А.С.Оманжолов, Г.Мусабоев, Ч.Ҷумагулов ва Г.Карагулова нашр шудаанд  

        Умуман, навиштаҷоти қадимаи руникии турк дар равшан кардани 

таърихи халқи мо манбаи хеле арзишманд мебошанд. Дар байни катибаҳое, 

ки дар Муғулистон пайдо шудаанд, Тонюкук, Кул Тегин, Билга Хаган ва 

Онгин нақши муҳим доранд. Навиштаи Тониуҳух дар Байнсокго, дар 66-

километрии ҷанубу шарқи Улан-Батор ҷойгир аст ва дар байни солҳои 712-

716 навишта шудааст, ки ба номи Тониюк, мушовири Элтариш Хаган (681-

691), асосгузори ханати дуюми Туркия гузошта шудааст. Соли 1897 олими 

рус Д.А. Клементс (1848-1914) ва ҳамсари ӯ Элизабет Клементс кашф 

кардаанд. В.В. Радлов (1899), В.Томсен (1922), Х.Шедер (1924), Д.Росс 

(1930) ва Г.Айдаров (1971) матнро бо забонҳои олмонӣ ва даниягӣ омӯхтанд. 

Бо тарҷумаҳои англисӣ ва русӣ нашр шуданд. Обида Ҳ.А. Абдураҳмонов ва 

А.Рустамов ба забони ӯзбекӣ мухтасар тарҷума кардаанд (1982).  

           Лаҷоми ламси хокистарӣ. Он ба ифтихори Билга Ҳакан (716-734), 

бародари хурдии Кул Тегин (вафот 731) навишта шудааст. Дар водии Кошо 

Сайдани Муғулистон, дар канори дарѐи Кокшин Орхон, бостоншинос ва 

этнографи рус Н.М. Соли 1889 аз ҷониби Ядринцев (1842-1894) кашф 

шудааст. Bitik V.V. Радлов (1891) А.Хайкел (1892) В.Томсен (1896), П.М. 

Мелиоранский (1897), X. Шедер (1924), С.Е. Бо забонҳои немисӣ, фаронсавӣ, 

русӣ аз ҷониби Малов (1951), Г, Айдаров (1971) нашр шудааст. Инчунин 

тарҷумаи кӯтоҳи узбекӣ (1982) -и Ҳ.А.Абдураҳмонов ва А.Рустамов мавҷуд 

аст.  

Bilga xohon bitigi Он ба ифтихори битики Билга Ҳокон (716-734), 

бародари хурдии Кул Тегин (вафот 731) навишта шудааст. Дар водии Кошо 

Сайдани Муғулистон, дар канори дарѐи Кокшин Орхон, бостоншинос ва 

этнографи рус Н.М. Соли 1889 аз ҷониби Ядринцев (1842-1894) кашф 

шудааст. Bitik V.V. Радлов (1891) А.Хайкел (1892) В.Томсен (1896), П.М. 

Мелиоранский (1897), X. Шедер (1924), С.Е. Бо забонҳои немисӣ, фаронсавӣ, 

русӣ аз ҷониби Малов (1951), Г, Айдаров (1971) нашр шудааст. Инчунин 

тарҷумаи кӯтоҳи узбекӣ (1982) -и Ҳ.А.Абдураҳмонов ва А.Рустамов мавҷуд 

аст.  

          Навиштаҳое, ки дар Олтой мавҷуданд, дарѐҳои Чориш, Катандӣ, 

Кошокоч ва ноҳияҳои кӯҳиро дар бар мегиранд. Онҳо дар муқоиса бо 

катибаҳои Орхон-Енисей аз маводи этнографӣ бой мебошанд. Сабтҳои дар 

Олтой ѐфтшуда аз П.М. Мелиоранский, Е.Р. Тенишев, А.К. Боровков, К 

Сейдакматов, В.М. Наделяев ва Д.Д. Интишори 

        Вақте ки мо ба таърих менигарем, мебинем, ки аз қадимулайѐм, ҳар як 

миллат ҷаҳонбинии худро тавассути нишонаҳо ва нишонаҳои гуногун 

инъикос намудааст. Ин рамзҳо барои одамон дар заминаҳои гуногуни 



иҷтимоӣ ва сиѐсӣ нақши бузург доштанд. Рамзҳо гузаштаи қаҳрамононаи 

мардумро инъикос намуда, рамзи ифтихори миллии онҳо гаштанд.  

Рамзҳое, ки маъмулан ҳукуматдорон ѐ давлатҳо истифода мебаранд, 

хусусиятҳои зеринро инъикос мекарданд: пайдоиши халқ ва қадимии он; 

робитаи миллат ѐ сулолае, ки онро бо ягон миллати бузург роҳбарӣ мекард; 

шахс ѐ ҳодисае, ки барои муттаҳидсозии халқ асос ѐфтааст; нишон додани 

фарҳанг ва таърихи беназир, инъикоси бартарии дастовардҳои фарҳангӣ ѐ 

сиѐсии онҳо нисбат ба дигар халқҳо дар ин маврид нақши калидӣ дошт.  

Кофтуковҳои археологӣ нишон медиҳанд, ки мӯҳрҳо, парчамҳо, 

мӯҳрҳо, тангаҳо ва ашѐҳои гуногуни хонагӣ бо нишонаҳои иттиҳодияҳои 

тухмӣ, шаҳрӣ, давлатӣ ѐ ҳунармандӣ дар ашѐи қадимии Осиѐи Марказӣ 

кандакорӣ карда шудаанд. Онҳо яке аз маъхазҳое мебошанд, ки барои 

омӯхтани ҳаѐти иқтисодӣ ва иҷтимоии ниѐгони мо, фарҳанг ва санъати 

зиндагӣ, рӯшан кардани таърихи давлатҳо ва сулолаҳо хидмат мекунанд.   

Дар муқоиса бо Аврупо, моликияти хусусӣ ва ғуломдорӣ дар пайдоиши 

аввалин давлатҳо дар Шарқи Наздик нақши муҳим надоштанд. Ин аз он 

сабаб ба амал омада буд, ки дар Шарқи қадим коллективизм бар фардиализм 

ғалаба кард. Дар Шарқ давлатҳо дар заминаи моликияти коммуналӣ 

ташаккул меѐфтанд ва ҷомеаи интихобкардаи ҷомеаи ҳоким мудири 

моликияти ҷамъиятӣ мегардад. Дар ин ҳолат, замин ба ҳоким тааллуқ дошт, 

на ба ҳоким. Дар ин замина, ба нишонаҳои рамзӣ, ки моликияти давлатиро 

умумӣ ва фарқ мекунанд, зарурат ба миѐн омад. Халқҳои турки Осиѐи Миѐна 

рамзҳои моликияти давлатиро "тамға" меномиданд.  

Штампҳо дар рӯи мӯҳрҳои мухталифи қадимӣ, тангаҳо ва дигар ашѐ 

исбот мекунанд, ки дар Ӯзбекистон хусусиятҳои хоси фарқкунандаи 

давлатҳои қадим мавҷуданд. Аз маъхазҳои қадимӣ маълум аст, ки мӯҳрҳо 

ҳамчун рамзи мавқеи ҳоким дар салтанатҳои скиф ва турк хизмат мекарданд. 

Дар сарчашмаҳои таърихи халқҳои туркҳои қадим ва асрҳои миѐна тасвири 

уқоб дар нишони давлатӣ ҷойгоҳи марказиро ишғол мекунад. Масалан, 

эмблемаи уқоб дар навиштаҷоти Ирк ҳамчун рамзи давлатӣ дода шудааст, 

тасвири уқоб дар шакли лавҳаи сипарӣ дар болои катибаи Аштегин тасвир 

шудааст ва тасвири уқоб низ дар маркаҳои давлати Бохтар.. 

Туркҳои қадим парчамро рӯҳи қабила, аниқтараш, манзили ҷон 

медонистанд ва онро ҳамчун рамзи муқаддас эҳтиром мекарданд. Парчамҳо 

ҷузъи ҷудонашавандаи техникаи ҳарбии бодиянишин ба ҳисоб мерафтанд ва 

ҳар қабила парчами худро дошт. Масалан, дар воҳиди низомӣ ва маъмурии 

Ҷужан - воҳиди ҳазор нафарӣ, аз ҳар сад нафар яктоӣ, дар маҷмӯъ даҳ 

парчам, ҳар парчам пешвои худро дошт.Таваллуд дар ҷаҳони турк зоҳир 

шудан баъдтар хеле маъмул аст.  

              Парчамҳои анъанавии қадимаи туркӣ аз думи асп ѐ як даста наълҳои 

ба чӯби дароз часпида иборат буданд. Дар баъзе қисматҳои Осиѐи Марказӣ 



(Тибет ва минтақаҳои ҳамсоя) думи думдор низ истифода шудааст. Ба ғайр аз 

парчамҳо, секунҷаҳои филизии шаклҳои гуногун (парчамҳои тоҷ), пораҳои 

матоъ бо андозаи гуногун ва тасмаҳо мавҷуданд. 

Парчамҳо рамзи ҳукмронии байни халқҳои турк мебошанд. Маҳмуд 

Кашғорӣ парчамро ҳамчун парчам тавсиф мекунад. Хонон бо унвони нӯҳ хон 

ва ѐ хонҳои пуршараф сарфароз гардонида шуданд. Тибқи гуфтаи Кашғорӣ, 

рутбаи баланди хонро нӯҳ нафар фаъол мекунад, ки ин маънои онро дорад, 

ки ҳатто шумораи шаҳрҳо ва музофотҳои таҳти назорати ӯ зиѐд шавад ҳам, 

парчам аз нӯҳ зиѐд нахоҳад буд. Парчамҳои хон аз матои зарди зард, шоҳи 

ранга ѐ абрешимӣ сохта шудаанд.  

Вақте ки мо дар бораи "хон нӯҳ таваллуд" сухан меронем, мо хонҳои 

пурқудратро дар назар дорем. 

Парчамҳо инчунин дар қисмҳои ҳарбӣ истифода мешаванд ва бо 

нишонаҳои махсуси ҳар як қисми ҳарбӣ муаррифӣ карда мешаванд. Тибқи 

ин, мансабҳо таъсис дода шуданд: туглук - "соҳиби парчам", тоқсоба - 

"сардори қисми ҳарбӣ бо парчами худ".―To‘qqiz tug‘li xon‖  

Парчамҳо ранг ва шаклҳои мухталиф доштанд ва ҳамчун рамзи қудрат 

хизмат мекарданд. Парчамҳо инчунин дар Суғдиѐн рамзи давлатӣ мебошанд. 

Яке аз расмҳо дар девори кохи асри VII Самарқанд Ихшиди Варҳуман 

(Авархуман), ки дар Афросиѐб ѐфт шуд, тасвир мекунад, ки шоҳ сафиронро 

бо дарбориѐнаш, ихшидон ва ҳокимони ихшидҳо бар тахт пазироӣ мекунад. 

Дар назди тахт ѐздаҳ парчам тасвир ѐфтааст, ки ба бовари онҳо рамзи 11 

ҳокимият ѐ қисмҳои ҳарбии тобеи Вархуман мебошанд. Аксари савораҳои 

тасвирҳо инчунин бо байрақҳо дар даст тасвир шудаанд.  

Ба гуфтаи академик А.Аскаров, дар акс хешовандони Вархуман, 11 

Рустак Ихшид ва парчамҳои онҳо тасвир шудаанд. Дар як қатор, 11 сутунҳои 

парчамҳои амудӣ ба ҳам пайваста бо лентаи сурх баста шудаанд. Ин расм 

нишон медиҳад, ки дар Суғди Марказӣ 11 ихшидиѐн буданд ва 

Конфедератсияи давлатии Суғд бо роҳбарии Самарқанд Ихшид (подшоҳ) 

Вархуман ташкил шуда буд.  

        Дар қаламрави мамлакати мо, чун дар дигар минтақаҳо, рамзҳои давлатӣ 

ҳамчун рамзи таркибии давлат ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи раванди 

пайдоиши нахустин давлатҳо пайдо шуданд ва бо анъанаҳои ҳуқуқӣ 

мустаҳкам шуданд. 

            Манбаъҳои чинӣ. Пеш аз он ки дар бораи маъхазҳои чинӣ сухан 

ронем, бояд қайд кард, ки онҳо инчунин бо мақсад ва манфиатҳои ҳокимони 

Чин навишта шудаанд ва таърихи халқҳои дигар аксар вақт яктарафа 

мебошанд. Аммо, манбаъҳои чинӣ вақт ва ҷои ҳодисаҳо, халқҳоеро, ки дар 

қаламрави муайян зиндагӣ мекунанд, инчунин шумораи умумии 

лашкарҳоеро, ки бо ҳам рӯ ба рӯ шудаанд, ба таври возеҳ нишон медиҳанд. 



        Ёдгориҳои хаттии суғдӣ. Ёдгориҳои хаттии суғдӣ дар омӯзиши таърихи 

кишвари мо аҳамияти махсус доранд. 

Навиштаи суғдӣ мил. авв. Дар асрҳои III-II ташаккул ѐфтааст. Аммо 

сарчашмаҳои суғдӣ аз аввали милод хеле хуб ҳифз нашудаанд. Сабаби 

асосии ин ҳуҷуми арабҳо мебошад. Пас аз истилои арабҳо дар Осиѐи Миѐна, 

навиштаҷот дар ашѐҳои гуногун бераҳмона хароб карда шуданд. Натиҷаи 

ҳуҷум ба муносибатҳои забонии байни халқҳои Осиѐи Марказӣ низ таъсир 

расонд.  

Забони фарҳанги шаҳрӣ арабӣ ва форсӣ гардид. Ин ба танг шудани 

доираи забони суғдӣ оғоз кард. Гузашта аз ин, шӯҳрати афзояндаи забони 

туркӣ мақоми забони суғдиро боз ҳам маҳдуд кард. Тибқи "Таърихи Бухоро" 

-и Муҳаммад Наршоҳӣ, дар асри X забони суғдӣ танҳо дар деҳот ҳифз 

шудааст. Аз ин рӯ, маъхазҳое, ки бо забони суғдӣ навишта шудаанд, суст 

ҳифз шудаанд.  

         Дар маъхазҳои суғдӣ, асосан аз асрҳои IV-X, ҳуҷҷатҳои гуногуни 

ҳуқуқӣ (аҳдҳо, шартномаҳои издивоҷ, ҳуҷҷатҳои хариду фурӯш, 

квитансияҳо) ҳокимон (ҳокимони Суғд, Шош, Туркия ва Фарғона) мавҷуданд 

o Мукотиба аз ҳуҷҷатҳои марбут ба ҳаѐти ҳаррӯза иборат аст хочагии, ба 

монанди ҳуҷҷатҳои хароҷот ва фармонҳо.  

         Дар асри ХХ таваҷҷӯҳ ба манбаъҳои суғдӣ меафзояд. Аксаран олимони 

хориҷӣ кӯшиш мекарданд, ки сарчашмаҳои суғдӣ пайдо кунанд. Соли 1889 

Н.И. Ядринцев маълум кард, ки катибаи сеюми тахтаи сангин бо се 

навиштаҷоти гуногун, ки дар ҳавзаи дарѐи Орхон дар Караболасун ѐфт 

шудаанд, бо забони суғдӣ навишта шудааст - "катибаи суғдӣ". Ҷолиб он аст, 

ки аввалин ѐдгориҳои эпиграфӣ, ки бо забони суғдӣ навишта шудаанд, танҳо 

берун аз қаламрави суғдӣ пайдо шудаанд. То солҳои 30-юми асри гузашта 

дар Суғд ягон навиштаҷот ѐфт нашуд. Умуман, маъхазҳо дар забони суғдӣ аз 

асрҳои IV-IX сарчашма мегиранд ва ҳуҷҷатҳои ҳуқуқии дорои мундариҷаи 

гуногун мукотибаи байни ҳокимон, ҳуҷҷатҳои ҳаѐти ҳаррӯза ва фармонҳоро 

дар бар мегиранд.  

Ин ҳуҷҷатҳо дар Суғдиана (қалъаи Муг), Самарқанд (Афросиѐб), 

Қирғизистон ва Туркистони Шарқӣ ѐфт шуданд.  

Дар солҳои 1961-1965 экспедитсияи Институти таърих ва 

бостоншиносии Академияи илмҳои Ӯзбекистон харобаҳои қасри асрҳои V-

VII дар Афросиѐбро кушод. Деворҳои меҳмонхонаи қаср бо расмҳои 

мундариҷаи гуногун, аз ҷумла акси сафир Чағониѐн дар либоси сафед оро 

дода шудаанд. Дар поѐни он ваколати 16 хатӣ бо забони суғдӣ мавҷуд аст. 

Ҳуҷҷатҳои муҳим инчунин дар колонияҳои савдои Суғди Қазоқистон, 

Қирғизистон ва Туркистони Шарқӣ ѐфт шуданд. Дар байни онҳо ѐдгориҳои 

эпиграфӣ, ки экспедитсияи англисӣ бо роҳбарии А.Штайн дар солҳои 1902-

1906 кашф кардааст, махсусан шӯҳрат доранд. Экспедитсия дар қисмати 

ғарбии Чин, дар Дунхуан ҳафриѐт гузаронида, дастнависҳои нодирро дар 



садҳо номаи хитоӣ, туркӣ ва ғайра, ки бо забони суғдӣ навишта шудаанд, 

пайдо кард. Кандакориҳо дар соҳили рости дарѐи Талас, дар дараҳои 

Кулунсай ва Тераксай, 7-8 км шимолтар аз шаҳри ҳозираи Талас таваҷҷӯҳи 

хоса доранд. Ин сабтҳо дар бораи вазъи маҳалҳои аҳолинишини суғдӣ дар 

асрҳои IV-XI, муносибатҳои тиҷоратии Осиѐи Миѐна ва Шарқ ва нақши 

суғдиѐн дар ин бора маълумоти пурарзиш медиҳанд.  

Ҳуҷҷатҳои Дунхуанг ва Хотан А.Стайн ва сабтҳои дар Талас ѐфташуда В.А. 

Камаур, М.Э. Массон, Д.Ф. Таҳсили Винник, А.Асаналиев, У.Ҷумагулов.  

Ёдгориҳои хаттии суғдӣ бо намудҳои алифбои хаттӣ ва мундариҷаи 

ҷаҳонбинии динии дар онҳо инъикосшуда низ фарқ мекунанд. Масалан, 

аксари ѐдгориҳои хаттӣ, ки маросимҳои динии буддоро тасвир мекунанд, бо 

номи "Навиштаи Самарқанд" ѐ "Навиштаи миллии суғдӣ" сабт шудаанд. 

Навиштаҳои тангаҳои империяи Кушониѐн (асрҳои I-II милодӣ) низ ба 

забони суғдӣ буданд. Ҳуҷҷатҳои бойгонии суғдӣ, ки дар кӯҳи Муг ѐфт 

шудаанд ва мундариҷаи онҳо. Баҳори соли 1932, дар нишебиҳои теппаи 

Калган Муг дар наздикии деҳаи Хайрободи ноҳияи Захматободи Тоҷикистон 

(ҳозира Айнӣ), писари чӯпон Ҷоралӣ Маҳмудалӣ чаронидани гӯсфанд буд, 

мактубро дар ѐддошт навишта буд. . Вақте ки чӯпон ба деҳа бармегардад, 

мактубро ба мардуми босаводи маҳаллӣ нишон медиҳад. Аммо мактубро 

касе хонда наметавонад. Аз ин ҳодиса огоҳ шуда, роҳбари ҳизби ноҳияи 

Заҳматобод А.Пӯлодӣ ба Душанбе мактуб фиристод. Ин номаро котиби 

илмии пойгоҳи тоҷикии Академияи илмҳо А.Ивасилев мебинад. Вай 

нусхабардории онро гирифта, дастхатро дар лифофаи махсус ба Институти 

шарқшиносии Ленинград (Санкт-Петербурги ҳозира) - А.А.Фрайман, 

донишманди бо хати суғдӣ ошно фиристод.  

       Тирамоҳи ҳамон сол ҳафриѐт дар Муг оғоз ѐфт. Дар натиҷаи ҳафриѐт, 

тақрибан 400 экспонат ѐфт шуд, меъмории қалъа омӯхта ва шарҳ дода шуд, 

дар баробари кашфиѐти қаблӣ, 80 матни хаттии ѐдгорӣ ба даст оварда шуд. аз 

ин шумора 74 нафар ба суғдиѐни қадим, 1 нафар ба арабӣ, 3 нафар ба чинӣ ва 

1 нафар ба туркӣ ҳастанд. Онҳо аз маводҳои гуногун: чарм, чӯб ва коғаз 

сохта шудаанд. Ҳуҷҷатҳо ба бойгонии шахсии деҳқони суғдӣ ва шоҳ 

Деваштиг (708-722) ва як мансабдори баландпоя (Фрамандар), инчунин 

деҳқонони Хохсар ва Кштут тааллуқ доранд ва дар омӯзиши ҳаѐти иқтисодӣ, 

сиѐсӣ ва фарҳангии аҳамияти муҳим доранд. Суғд дар семоҳаи аввали асри 

VIII нақши манбаъро мебозад. Маводҳое, ки барои ѐдгориҳои навиштаҷоти 

суғдӣ, ки дар ин ҷо ѐфт шудаанд, истифода мешаванд, дар омӯзиши рушди 

хат манбаи муҳим мебошанд. Қадимтарин навиштаҷоти суғдӣ ва Осиѐи 

Марказӣ дар ашѐҳои металлӣ боқӣ мондаанд. Онҳо аз намудҳои оддитарини 

шакли ҳарфҳо то хушнависии хеле курсив иборатанд. Намунаҳои минбаъдаи 

хатти суғдӣ аксар вақт дар коғази "чинӣ" навишта мешаванд, ки мисли 

абрешим нозук ва устувор аст. 



           Илова бар ин, коғази Самарқанд паҳн шуда буд, аммо муҳаққиқон бар 

он назаранд, ки дар асрҳои VII-VIII коғаз камчин буд ва он хеле гарон буд. 

Аз ин сабаб дар ҳисобдории хонагӣ дар баробари коғаз барои эҳтиѐҷоти 

ҳаррӯза чӯб низ истифода мешавад. Чӯб - чубҳое, ки аз бед сохта шудаанд 

(дарозӣ 0,5 м ва аз он зиѐд), ки пӯсти онро харошида, аксар вақт дар ду 

дарозӣ истифода мебаранд. Он дар сатҳҳои барҷаста ва ҳамвори чӯб навишта 

шудааст. Дар болои бедҳои шабеҳ тақрибан 30 санад навишта шудааст.  

         Якчанд ҳуҷҷатҳо бо чарм навишта шудаанд. Дараҷаи нигоҳдории онҳо 

гуногун аст. Илова бар ин, як қатор намунаҳои катибаи суғдӣ дар пораҳои 

сафолӣ, дар рӯи сафолот, дар санг пайдо шудаанд ва аҳамияти таърихӣ ва 

фарҳангии онҳо қобили муқоиса нест. 

        Ёдгориҳои эпиграфии дар Муг ѐфтшуда дар бораи корҳои иқтисодии 

онвақтаи Суғд, як қатор ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ, номаҳои ҷонишини араб, шӯриши 

Деваштич мебошанд. 

Мо медонем, ки пас аз саркӯбии шӯриши Деваштич, ӯ аввал авф карда 

шуд ва баъдтар дар соли 722 милодӣ дар Арбинҷон ба дор овехта шуд. Дар 

Бухақ маълумотро бо хатти суғдӣ аз ҷониби донишмандон хонда ва нашр 

карданд ва ин хеле бад буд, қисми зиѐди чармро кирмҳо пӯсида хӯрданд ва 

навиштаҷот то андозае тоза карда шуданд. Дар байни онҳо мактуби махсуси 

Деваштич ба вакили халифаи араб дар солҳои 710-718 милодӣ буд.  

Мо медонем, ки пас аз саркӯбии шӯриши Деваштич, ӯ аввал авф карда 

шуд ва баъдтар дар соли 722 милодӣ дар Арбинҷон ба дор овехта шуд. Дар 

Бухақ маълумотро бо хатти суғдӣ аз ҷониби донишмандон хонда ва нашр 

карданд ва ин хеле бад буд, қисми зиѐди чармро кирмҳо пӯсида хӯрданд ва 

навиштаҷот то андозае тоза карда шуданд. Дар байни онҳо мактуби махсуси 

Деваштич ба вакили халифаи араб дар солҳои 710-718 милодӣ буд.  

Аз вакил хоҳиш карда шуд, ки фарзандони шоҳи кушташудаи суғдӣ 

Тархунро, ки Гурак аз тахт нишаст, парасторӣ кунад. Бесабаб нест, ки ин 

нишон медиҳад, ки мубориза барои тахт дар Суғд дар давраи истилои арабҳо 

идома ѐфт. Дарвоқеъ, Деваштич сарпарасти ду писари Тархун буд ва ин ду 

фарзандро ҳамчун ворисони тахт мешинохт. Аз ин рӯ, сарфи назар аз марги 

Ғурак, бародари Тархун, ки аз соли 710 шоҳи Суғд ба ҳисоб мерафт, 

Деваштич низ худро ҳокими Панҷакент, подшоҳи Суғд эълон кард. Дар 

натиҷаи сиѐсати арабҳо, бисѐр ашрофон тарафдори арабҳо буданд. Шоҳи 

суғдӣ Гурак низ аз даъвои Деваштич ба тахт ва шӯриши мардумӣ тарсида, 

тарафдори арабҳо шуд.  

Ҳуҷҷатҳои дар Қалъаи Муг ѐфтшударо А.А.Фрейман, А.В.Василев, 

И.И.Крючковский, М.Н.Боголюбов, В.А.Лившис ва О.И.Смирнов чуқур 

омӯхтанд. 

Таърихи кашфи ҳуҷҷатҳои муғ ва аввалин маълумот дар бораи онҳо 

соли 1934 дар шакли маҷмӯаи махсус ("Маҷмӯаи суғдӣ", Санкт-Петербург 

1934) нашр шудааст. Тарҷумаҳои баъзе ҳуҷҷатҳо аз ҷониби 



И.Ю.Крючковский ва А.А.Фрейман дар солҳои 30-юм нашр шудаанд. 

Бозѐфтҳои ҳуҷҷатҳо ва мактубҳо бо таҳқиқоти зарурӣ соли 1962 аз ҷониби 

В.А.Лишик нашр карда шуданд.  

Солҳои 1961 ва 1965 экспедитсияи Донишгоҳи таърих ва 

бостоншиносии Академияи илмҳои Ӯзбекистон харобаҳои Қасри асри VII 

Афросиѐб (Самарқанд) -ро кашф кард. Деворҳои меҳмонхонаи қасрро 

расмҳои мундариҷаи гуногун, аз ҷумла қасри сафири Чағониѐн, ки либоси 

сафед оро додаанд, оро медиҳанд. Он инчунин дорои эътиборномаи 

шонздаҳсатраӣ дар суғдӣ мебошад. 

Ҳуҷҷатҳои муҳим инчунин дар колонияҳои савдои Суғди Қазоқистон, 

Қирғизистон ва Туркистони Шарқӣ ѐфт шуданд. Инҳо махсусан ҳуҷҷатҳое 

мебошанд, ки А.Стайн соли 1907 дар Дунхуанг (музофоти Гансу, Чин) ва 

Турфан (Туркистони Шарқӣ), дар масофаи 7-8 км аз шаҳри ҳозираи Талас, 

дар соҳили рости дарѐи Талас ѐфт шудааст. Кандакории сангҳо дар дараҳои 

Кулонсой ва Тераксай дар шимол таваҷҷӯҳи хоса дорад. Ин сабтҳо дар бораи 

вазъи иҷтимоии мустамликаҳои суғдӣ дар асрҳои IV-XI, алахусус 

муносибатҳои тиҷоратии Осиѐи Миѐна ва Шарқ ва нақши суғдиѐн дар ин 

бора маълумоти пурарзиш медиҳанд.  

Ёдгориҳои хаттии суғдӣ дар омӯхтани таърихи кишвари мо манбаи 

муҳим буда, дар онҳо маълумотҳои пурарзиш дар бораи давлатҳои қадим, 

низоми идоракунии онҳо, муносибатҳо бо кишварҳои ҳамсоя, зиндагии 

гузаштагони мо, тарзи ҳаѐт, ҳаѐти иқтисодӣ мавҷуданд. Маъхазҳо бо забони 

арабӣ. 

Мадоний. Абулҳасан Алӣ Ибни Муҳаммад ал-Маданӣ (вафот 840) як 

муаррихи бузурги араб буд. Вай дар бораи таърихи иҷтимоию сиѐсии 

Арабистон, Хуросон ва Осиѐи Миѐна дар асрҳои VII-VIII зиѐда аз дусад асар 

навиштааст. Аз ҷумла, Китоб ал-Мағозӣ манбаи муҳими истилои арабҳо дар 

Осиѐи Миѐна ва таърихи сиѐсии нимаи аввали асри VIII мебошад. 

Ал-Ёқубӣ географ ва таърихнигори бузурги асри IX буд. Ду асари 

бузург ва муҳими Ал-Ёқубӣ то имрӯз боқӣ мондааст. Яке бо номи Китоб ал-

булдон (Китоби кишварҳо) ва дигаре бо номи Тарих маъруф аст. Arab tilidagi 

manbalar. 

         Асари дуюми Ал-Ёқубӣ ("Таърих") бо забони таърихи умумӣ навишта 

шудааст ва яке аз маъхазҳои муҳими таърихи Шарқ ва инчунин Осиѐи Миѐна 

дар асрҳои VII-IX мебошад. 

         Дар солҳои 1990-1991, зиндагии мардуми ӯзбек аз ҷиҳати молиявӣ хеле 

душвор буд, аммо аз ҷиҳати рушд хеле мувофиқ буд. Қуръони Каримро 

донишманд Алоуддин Мансур ба забони ӯзбекии муосир тарҷума кардааст. 

        Маълум аст, ки Қуръони Карим маҷмӯаи ваҳйест, ки ба сӯи Аллоҳ 

Субҳонаҳу ва Таъоло ва пайғамбари мо Муҳаммад (саллаллоҳу алайҳи ва 

саллам) нозил шудааст. Ваҳйҳо дастурҳои диние мебошанд, ки Аллоҳ ба 

пайғамбарамон фиристодааст. Қуръон охирин китобҳои осмонӣ мебошад. 



Дар бисту се сол нозил шудааст, ин китоби шоҳона аз 114 сура иборат аст, ки 

ҳар сура аз як ѐ якчанд оят иборат аст. Дар ин оятҳо Худо Паѐмбарамонро (с) 

дар бораи рӯйдодҳои таърихии гузашта ва оянда, аз хурдтарин зарраҳои 

олам, огоҳ мекунад. Илова бар он, ки воқеаҳо ва рӯйдодҳои дар Қуръон 

зикршуда гуногун ва гуногунанд, баъзан худи ҳамон масъаларо дар якчанд 

оятҳои якчанд сура ѐдовар мешавем, ки ин ишора ба бародари мусалмони 

мост, ки Қуръонро пурра аз ѐд накардааст 'ан. ин каме душвор аст, зеро 

онҳое, ки оятеро, ки дар бораи як мавзӯи махсус суханронӣ мекунад, 

хондаанд, дудила хоҳанд шуд, ки оѐ дар ин бора ягон ояти дигаре ҳаст ѐ не. 

Дуруст аст, ки ҳар як мусалмони оқил бояд Қуръонро аз ѐд кунад, аммо на 

ҳама хотираи онҳо тезанд.  

Дар бораи ҳадисшиносон ва ҳадисшиносон.Калимаҳои "ҳадис" ва "суннат" 

дар байни муқаддасон ба ҳамин маъно фаҳмида мешаванд.ҳаѐти солҳоро, 

яъне роҳҳои зиндагиро ифода мекунад. Суханони Паѐмбар (саллаллоҳу 

алайҳи ва саллам) дар бораи аҳкоми шариат дар заминаҳои мухталиф низ 

ҳадисанд ва амалҳои ӯ аъмоле ҳастанд, ки ӯ ва асҳобаш нақл кардаанд. 

Гуфтор ва аъмоли саҳобагон, ки паѐмбар (с) онҳоро тасдиқ кардааст, тақрир 

гуфта мешавад ва онҳо ҳаққи шаръӣ доранд. Паѐмбари Худо ҳеҷ гоҳ чизеро, 

ки хилофи шариат буд, тасдиқ накарданд.  

Дар ҳаѐти Паѐмбар ҳадисҳо ҷамъбаст карда нашудаанд. Паѐмбар (с) ба 

асҳобаш гуфт: "Аз ман чизе ҷуз Қуръон нанависед ва касе ки чизе нависад, 

онро нест кунед!" онҳо мегуфтанд. Ин маънои онро надорад, ки ҳадисҳо дар 

умри Паѐмбар аслан навишта нашудаанд. Зеро дар баъзе ҳолатҳо худи 

Паѐмбар (с) фармуд, ки асҳоб ба ҳокимони маҳаллӣ дар бораи миқдори 

закоте, ки аз амвол гирифта мешавад, бинависанд. Инчунин ба баъзе 

саҳобаҳо иҷозат дода шуд, ки ҳадисҳоро бо мақсадҳои худ сабт кунанд. 

Ҳадисҳои ҷамъовардаи Абдуллоҳ Ибни Амир ибни Анас, Алӣ ибни 

Абутолиб ва дигарон далели ин гуфтаҳо мебошанд. Аввалин маҷмӯаҳои 

ҳадис дуруст буданд (саҳих), аммо баъдтар, ин як ихтилофи сиѐсии миллӣ 

буд ва дар натиҷаи хушомадгӯӣ ҳадисҳои бениҳоят зиѐд пайдо шуданд. Дар 

чунин вазъият халифа Умар ибни Абдулазиз яке аз онҳое гардид, ки дар 

назди худ мақсад гузоштаанд, ки тамоми дониш ва ҳаѐти худро ба кори 

шарифи муайян ва ҷамъоварии ҳадисҳои дуруст сарф кунанд. Вай ба 

вакилони маҳаллии худ амр дод, ки ҳадисҳои Муҳаммадро тартиб диҳанд. 

Пас аз он, маҷмӯаҳои зиѐди ҳадисҳо паси ҳам ба тасниф шудан шурӯъ 

карданд. Аммо маҷмӯаҳои ҳадисии Ибни Ишҳоб аз-Зӯҳрӣ ва ворисони ӯ ба 

бобҳои номуташаккил тақсим карда шуданд, ки дар он ҳадисҳои Паѐмбар бо 

фатвоҳои саҳобагон ва пайравонаш омехта карда шуданд.  

Асри сеюми ҳиҷрӣ дарвоқеъ барои илми ҳадис асри тиллоӣ буд. Дар ин 

давра амалияи таълифи ҳадисҳо муснад, саҳеҳ ва сунан ном дошт. 1) Дар 

маҷмӯаҳое, ки тибқи Муснад тасниф шудаанд, ҳадисҳо дар мавзӯъҳои 

мухталиф мувофиқи замони қабули асҳоб ба ислом ѐ бо тартиби алифбо 



ҷойгир шудаанд. Китобҳои ҳадиси Абдуллоҳ ибни Мӯсо ва Имом Аҳмади 

июн Ҳанбал ба ин самт тааллуқ доранд. 2) Мактаби саҳеҳӣ аз ҷониби 

ҳадисшиноси бузург Имом Бухорӣ таъсис дода шудааст. Дар маҷмӯаҳое, ки 

дар ин самт навишта шудаанд, дар баробари ҳадисҳои ҳақиқӣ ва боэътимод, 

ҳадисҳои "заиф" низ мавҷуданд. Муаллифони Абӯдовуд, Шаъот Тирмизӣ, 

Насоӣ ва Ибни Маҷо ба ин хат мансубанд.  

       Аввалин мураттиби ҳадис дар Мовароунаҳр Имом Абдуллоҳ ибни 

Муборак ал-Марвазӣ буд. Ғайр аз ин, ҳамватанони мо Имом Аҳмад ибни 

Ҳанбал ал-Марвазӣ, Исҳоқ ибни Раҳавайҳ ал-Марвазӣ, Имом Ҳайсам ибни 

Кулайб ат-Исомӣ, Ҷамолуддини Насафӣ ва дигарон низ маҷмӯаҳои ҳадисро 

тасниф кардаанд.. 

        Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Исмоил ал-Бухорӣ, асосгузори мактаби 

дуввуми "саҳеҳ", пешрафтатарин ва машҳуртарин муҳаддиси ҷаҳони ислом, 

дар Бухоро соли 194 ҳиҷрӣ таваллуд шудааст. Аз 7-солагӣ онҳо ба омӯхтани 

илми ҳадис шурӯъ карданд. Дар синни 16-солагӣ вай ҳамроҳи модар ва 

бародаронаш ба Ҳаҷ рафт ва чаҳор сол дар Макка зиндагӣ кард. Пас аз он ба 

чандин кишвари исломӣ сафар карда, ҳадисҳои Паѐмбар Муҳаммад 

(саллаллоҳу алайҳи ва-с-саллам) -ро ҷамъоварӣ ва ҷамъ овард ва онҳоро аз 

шайхҳо ва уламо гирд овард. Вай дар маҷмӯъ 600 000 ҳадис ҷамъ овард, ки аз 

он 100 000 "саҳеҳ" ва 200 000 "ғайри сахих" буданд. Дар соҳаи илми ҳадис, 

қудрат ва истеъдоди ӯ хеле афзудааст ва дар ҷаҳони Ислом шӯҳрати баланд 

пайдо кардааст. Ҳазорон шогирдон ба воя расиданд. Дар байни онҳо чунин 

ҳадисшиносони маъруф ба монанди Муслим ибни Хаттак, Исо ат-Термизӣ, 

ан-Носонӣ, Юсуфи Форобӣ ҳастанд.  

Вақте ки Имом Бухорӣ ба зодгоҳаш Бухоро баргашт, ба таблиғи илми ҳадис 

оғоз кард. Аммо кӯшишҳояш ба ҳоким писанд набуд, бинобар ин онҳо 

Бухороро тарк карда, ба деҳаи Хартанг дар наздикии Самарқанд рафтанд ва 

дар он ҷо муқим шуданд. Вай дар рӯзи Иди Фитр дар соли 256 ҳиҷрӣ дар 

синни 62-солагӣ даргузашт ва дар онҷо дафн карда шуд.  

Маҷмӯаи ҳадисҳои чорҷилдаи Имом Бухорӣ бо номи "Ал-Ҷомиъ ас-

Саҳеҳ" (Маҷмӯаи боэътимод) боэътимодтарин ва мукаммалтарин маҷмӯаҳои 

ҳадисест, ки аз ҷониби дигар ҳадисшиносон дар ҷаҳони Ислом тартиб дода 

шудааст. Маҷмӯа илова ба ҳадисҳои Паѐмбар (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) 

дар бораи фиқҳ (фиқҳи исломӣ), маросимҳои исломӣ, ахлоқ, таълим ва 

таъриху мардумшиносии он давра низ маълумот дорад. Он аз 600 000 

ҳадисҳои "саҳеҳтарин" танҳо 275-ро дар бар мегирад. Маҷмӯа борҳо дар 

Миср ва бисѐр кишварҳои дигар бо шарҳҳои олимони саршинос нашр 

шудааст.  

            Ҳоло дар наздикии Самарқанд (ноҳияи Челак) зиѐратгоҳе ба номи 

Имом Бухорӣ мавҷуд аст, ки бо номи Масҷиди Хоҷа Исмоил маъруф аст. 

Соли 1988 1225-солагии зодрӯзи ӯ васеъ таҷлил карда шуд. 



Таҳвили китоби Имом Бухорӣ "Ал-Ҷомиъ ас-Саҳеҳ" ба забони ӯзбекӣ, 

ки баъд аз Қуръони Карим дуввумин муқаддастарин китоби олами ислом аст, 

як рӯйдоди бузургест, ки дар тасмим ва таҳкими сифатҳои умумиҷаҳонӣ 

муҳим аст ба монанди одоб, ростқавлӣ, ростгӯӣ, покӣ.  

Саволҳо ва супоришҳо: 

1. Муаллифони чинӣ дар бораи Осиѐи Марказӣ чӣ гуна маълумот 

медиҳанд? 

2. Ҳуҷҷатҳои дар Қалъаи Муг мавҷудбуда кадомҳоянд? 

3. Киро аз олимони ҳадис дар Осиѐи Марказӣ мешиносед? 

4. Сураи охирини Қуръони Карим, ки намунаи олии фарҳанги 

мусулмонон аст, чӣ ном дорад? 

5. Бо шарофати истиқлолият ба мардуми мо насиб гардид, ки Қуръони 

Каримро бо забони узбакӣ бихонанд. Оѐ шумо як олимеро медонед, ки 

Қуръонро ба забони узбакӣ тарҷума кардааст? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-BOB: САРЧАШМАҲОИ ТАРИХИ ОСИЁИ МИЁНА ТАВРИ 

ДАВРАИ МИЁНА дар асрҳои  9-13 

Яке аз бузургтарин феодалҳо, ки дар харобаҳои хилофати Бағдод ташкил 

шуда буд, давлати Сомониѐн (819-1005) буд. Ин давлатро Нӯҳ ибни Асад 

(819-842), ки махсусан дар нимаи аввали асри X, аз замони Исмоил ибни 

Аҳмад (892-907) қавӣ буд, таъсис додааст. Дар ин давра Сомониѐн 

ҳукмронии худро бар Мовароунаҳр, Хуросони Эрон, қисми зиѐди 

Афғонистон, инчунин Тошканд, Туркистон ва Сайрам барқарор карданд.  

Сомониѐн бо ѐрии феодалони калон, коҳинон ва савдогарони калон ба 

парокандагии феодалӣ ва ҷангҳои шаҳрвандӣ хотима доданд. Онҳо инчунин 

ба ҳамлаҳои қарлуқҳо, ки дар водии Илӣ ва қад-қади Сирдарѐ ба дохили 

Мовароуннаҳр муҳоҷират кардаанд, хотима бахшиданд (893). Ин боиси 

шукуфоии иқтисодӣ ва фарҳангии кишвар гардид. Дар давраи Сомониѐн 

низоми ҳукумати марказӣ то андозае тақвият ѐфт. Амир бо ѐрии 10 муассиса 

(девон) ҳукмронӣ мекард. Дар давраи Сомониѐн ҳунармандӣ ва савдо рушд 

карданд. Мо инро дар мисоли шаҳрҳои калон ва пешрафта, аз қабили Бухоро, 

Самарқанд, Марв, Балх, Ғазнӣ, Ҳирот ва Тошканд мебинем. Дар ин давра 

робитаҳои иқтисодӣ ва фарҳангии Осиѐи Миѐна бо хонигарии Каспий, хонии 

Булғор ва Русияву Чин рушд карданд. Давраи Сомониѐн давраи рушди 

бузурги илм ва фарҳанг дар Осиѐи Марказӣ буд. Дар ин давра чунин 

шоирони бузург ба монанди Рӯдакӣ, Дақиқӣ ва Фирдавсӣ ва инчунин 

олимони бузург ба монанди Форобӣ, Берунӣ ва Ибни Сино ба камол 

расиданд.  

Инкишофи муносибатҳои феодалӣ муборизаи феодалӣ ва ҳаракати 

ҷудоихоҳонаи феодалҳои маҳаллиро шиддат бахшид. Дар охири асри X ин 

вазъ парокандагии феодалиро боз ҳам шиддат бахшид, дар натиҷа Ҳамадон, 

Исфаҳон ва Райда Бувахӣ ва Табаристон ва Ҷурҷон, Зиѐрӣ истиқлолият ба 

даст оварданд. Заминҳои соҳили рости Сирдарѐ ва инчунин Чағониѐн ва 

Хоразм итоат ба Сомониѐнро рад карданд.  

Мардуми Карачай-Черкес аз бесарусомониҳои ҷамъиятӣ-сиѐсии 

кишвар моҳирона истифода карданд. Соли 996 онҳо тамоми сарзаминҳои 

шимоли Зарафшон ва соли 999 Бухороро забт карда, ба ҳукмронии Сомониѐн 

ҳамла карданд.  

        Қорахониѐн (асосгузорони давлати феодалӣ, ки дар солҳои 90-уми асри 

Х дар Туркистони Шарқӣ, Йеттисув ва қисми ҷанубии Тиѐншон ташаккул 

ѐфта буданд), тавре ки дар боло қайд кардем, солҳои 996-999 бо роҳбарии 

Наср ибни Алӣ ҳуҷум карданд ва тамоми Мовароунаҳр. Дуруст аст, ки баъзе 

намояндагони Сомониѐн, аз қабили Абу Иброҳими Исмоил, то соли 1001 бар 

зидди Қарахониѐн меҷангиданд, аммо бенатиҷа. 

          Пас аз Наср ибни Алӣ, Мавараунаҳрро Илигхон Алӣ Такин (вафот 

1034) ҳукмронӣ кард. Дар соли 1025 хони Кашғар Қодирхон (Томгочхон) ва 

Маҳмуди Ғазнавӣ (998-1030) якҷоя ба Мовароунаҳр раҳпаймоӣ карданд, 



аммо ин чунин нашуд.) Низ кӯшиш кард, аммо талошҳояш низ бенатиҷа 

монданд. Тибқи сарчашмаҳои таърихӣ (масалан, Абӯфазли Байҳақӣ), Алӣ 

Такинро писаронаш то тақрибан 1040 ҳукмронӣ мекарданд. Пас аз онҳо Абу 

Исҳоқ Иброҳим ибни Наср то соли 1060 ҳукмронӣ кард. Вай пойтахти 

Қарахониѐнро аз Узген ба Самарқанд кӯчид. Пас аз марги ӯ, писаронаш ба 

муборизаи хунин шурӯъ карданд. Писари ӯ Шамсулмулк Наср дар мубориза 

ғолиб омад. 

Муборизаи байни Қарахониѐн ва Салҷуқиѐн барои Тирмиз ва Балх 

шиддат гирифт. Ғайр аз ин, Темурхон Қодир Юсуф ва писаронаш ба 

муқобили ӯ шурӯъ карданд ва аз ӯ заминҳои соҳили шимолии Сирдарѐ ва 

Фарғонаро гирифтанд. Соли 1089 Султон Маликшоҳи 1 аз Салҷуқиѐн ба 

Мовароунаҳр ҳамла карда, Бухоро ва Самарқандро забт кард. Аммо ба зудӣ 

онҳо сулҳ карданд ва маҷбур шуданд Мовароунаҳрро тарк кунанд. Аммо, дар 

давраи ҳукмронии Султон Санҷар (1118-1157), аз соли 1130 Қарахониѐн ба 

давлати Салҷуқиѐн вобастагӣ доштанд.  

        Дар замоне, ки ҳукумати Қарахониѐн ба бӯҳрон дучор шуда, 

Мовароунаҳр дар остонаи парокандагии феодалӣ қарор дошт, дар паҳлӯҳои 

шимолу шарқи он ду нерӯи бузурги ҳарбӣ-сиѐсӣ ба вуҷуд омаданд. Яке аз 

онҳо қарахитоѐн буд, дигаре як нерӯи бузурги низомӣ-сиѐсӣ дар Хоразм, 

Хоразм, ки қаблан тобеи салҷуқиѐн буд, соли 1127 таъсис ѐфт. истиқлолият 

ба даст овард. Аз ибтидои солҳои 30-юми асри XII ҳамлаҳои ғоратгаронаи 

Қароҳайтой ба Мовароунаҳр оғоз ѐфтанд. На танҳо Шоҳу Фаргона, балки 

вохаҳои Зарафшон ва Қашқадарѐ низ. Қарахитойҳо дар соли 1138 Хони 

Самарқанд Қарахонид Маҳмудхон (1132-1141) шикаст хӯрд ва бо хироҷи 

калон ба Иттисув баргашт. 1141 y. онҳо нерӯҳои муттаҳидаи Маҳмудхон ва 

Султон Санҷарро дар ҷое бо номи Катавон дар наздикии Самарқанд ва сипас 

Самарқанду Бухоро саркӯб карданд. Аммо онҳо аз Еттисув ба Мовароунаҳр 

ҳаракат накарданд, балки танҳо ҳар сол хироҷ пардохт мекарданд.  

Истиқлолияти Хоразм бо номи Атсиз (1127-1156) алоқаманд аст. Дере 

нагузашта ӯ шаҳрҳои Ҷанд ва Манкқишлак дар поѐни Сирдарѐро ишғол кард. 

Дар давраи салтанати Эл Арслон (1156-1172) ва Султон Такаш (1172-1200) 

давлати Хоразмшоҳҳо васеъ шуд. Хоразмшоҳҳо дар солҳои 1156 ва 1192 

заминҳоро аз дарѐи Ҳинд то Ироқ забт карданд. Хоразмшоҳ Муҳаммад (1200-

1220) давлати Хоразмҳоро боз ҳам васеъ намуд - дар солҳои 1206 ва 1212 

Бухоро ва Самарқандро забт кард.. 

Аммо ин давлат, ки бо зӯри силоҳ сохта шудааст, давлати мутамарказ 

ва устувор набуд. Кишварҳои ишғолшуда аз ҷиҳати қавмӣ гуногун буданд ва 

шахсе, ки дар сафи пеши рушди иқтисод ва фарҳанги онҳо буд, марди 

беташаббус ва далер буд. Аз ин рӯ, давлат наметавонист ба зарбаи сахти 

муғулҳо тоб орад.  

Қароҳитҳо, ба фарқ аз Қарахониѐн, ба қаламравҳои забтшуда 

муҳоҷират накарданд, балки танҳо хироҷҳо ҷамъ мекарданд, аммо аҳволи 



мардуми меҳнатӣ вазнин буд. Ин аст, ки дар ин давра шӯришҳои мардумӣ 

бар зидди истилогарони хориҷӣ ба вуқӯъ пайвастанд. 1206 бар зидди 

карачайҳо ва ҳаммаслакони онҳо садрҳо. Бар зидди Бухоро ва Хоразмшоҳҳо 

дар соли 1214. Шӯриши Косиб дар Самарқанд яке аз онҳо буд. 

Дар асрҳои X-XII дар Осиѐи Миѐна илм ва адабиѐт рушд кард; Бухоро, 

Самарқанд, Тошканд, Тирмиз, Марв ва Хива барин шаҳрҳо тавсеа ѐфтанд. 

Мо дар ин бора баъдтар сӯҳбат хоҳем кард.  

Аз соли 1219 то 1221 Осиѐи Миѐнаро муғулҳо забт карданд. Пас аз 

марги Чингизхон, заминҳои забтшуда байни писарони ӯ тақсим карда 

шуданд. Осиѐи Миѐна ба Чигатой даст расонд. То солҳои 1440-ум миллати 

Чигатай ба ду тақсим шуд - Йеттисув ва муғулҳои боқимонда дар Қошғар, ки 

истиқлолият эълон карданд ва давлати худро таъсис доданд. Ин кишвар дар 

таърих бо номи Муғулистон маъруф аст. 

Дар солҳои ҳукмронии муғулҳо мардуми Мовароунаҳрро ҳокимони 

муғул (доруга, баскаҳо) ва феодалони маҳаллӣ сахт истисмор мекарданд. 

Онҳо маҷбур шуданд, ки илова ба андози асосӣ (дорусоз, улуфа, тамга, 

капчур ясогӣ, кӯҳнавард, бегор ва ғайра) боз бисѐр андозҳо ва ҷаримаҳо 

пардохт кунанд.  

Истисмори вазнини феодалӣ боис шуд, ки соли 1238 дар Бухоро бар 

зидди зулми ҳокимони муғул бо роҳбарии Косиб Маҳмуди Торобӣ шӯриш ба 

амал ояд, аммо ин шӯриш ба дигар шаҳрҳо ва музофотҳо паҳн нашуд, аз ин 

рӯ артиши Муғулистон онро пахш кард. 

Дар миѐнаи асри 14 он қисми ҷанубу ғарбии Миллати Чигатайро 

ташкил дод. Дар Мовароунаҳр парокандагии феодалӣ шиддат гирифт. Ин 

алалхусус баъд аз вафоти Казоғон (1358) дуруст буд. Кишвар пароканда аст. 

Масалан, Ҷалоир аз Шаҳрисабз истиқлолият эълон кард, Амир Ҳусейн дар 

Балх ба хон пешбарӣ шуд, Муҳаммад Апардӣ Шибирғонро гирифт ва 

Кайхусрав дар Хутталон худро подшоҳ эълон кард. Амир Темур аз ин 

моҳирона истифода бурда, соли 1370 қудрати олиро ба даст гирифт. Дар 

солҳои 1370-1378 вай ба парокандагии кишвар хотима дод ва Мовароунаҳр 

ва Хоразмро забт кард. Солҳои 1380-1402 Темур ба сӯи кишварҳои ҳамсоя 

ҳаракат карда, ба Эрон, Қафқоз, Ироқ, Осиѐи Хурд ва Ҳиндустони Шимолӣ 

ҳамла карда, ба хони Орди Тиллоӣ Тохтамыш (1376-1395), ки пойтахти он 

Қаср буд, зарбаи сахт зад ва онро ба дасти худ гирифт. Беркан.  

Давлати Темуриѐн давлати воқеан мутамарказ набуд. Он дар гурӯҳҳои 

хурд идора карда мешуд. Масалан, дар ҳаѐти Темур империя ба чор қисм 

тақсим карда шуд. 

 Пас аз вафоти Темур (18 феврали соли 1405) давлати ӯ ба бӯҳрон 

дучор шуд. Дуруст аст, ки ӯ нисбатан мутамарказ буд ва дар давраи 

ҳукмронии Шоҳрух (1409-1447), Абӯсаид (1451-1469) ва Султон Ҳусейн 

Байқара (1470-1506) қудрати муайяни ҳарбӣ-сиѐсӣ дошт, аммо мавқеи 

иҷтимоӣ дар ҳаѐти сиѐсӣ ҳанӯз бузург буд.  



Балазурий. Ҷуғрофихон ва таърихнигори бузурги асри IX; Номи пурраи 

ӯ Абубакр Аҳмад ибни Яҳѐ Ҷабра ал-Балузурӣ, эронӣ аст ва дар бораи 

зиндагии ӯ каме маълум аст. Аз Аббосиѐн Ал-Мутаваккил (847-908) ва Ал-

Мустаит (862-866) дар қаср ба ҳайси омӯзгор хизмат мекарданд. Ал-Балузири 

892 й. мурд. 

Балазурӣ муаллифи ду асари бузург аст: "Китоб ал-булдон" (Китоб дар 

бораи фатҳи кишварҳо) ва "Китоб аҷои ал-ашраф" (Китоб дар бораи 

насабномаи одамони гиромӣ)  

Аммо арзишмандтарини онҳо барои мо Китоби Футукс ал-Булдон, яке 

аз беҳтарин асарҳо дар таърихи истилои арабҳо мебошад. Танҳо дар ин 

намоишнома омадааст, ки арабҳо дар аҳди Халифа Усмон (644-656) ва 

муовини ӯ дар Хуросон Абдуллоҳ ибни Амир якчанд маротиба ба 

Маворунаҳр ҳамла карданд ва ба даъвати Маймург (яке аз ноҳияҳои 

Самарқанд) баргаштанд. Дар намоиш инчунин маълумотҳои пурарзиш дар 

бораи кишварҳое, ки арабҳо онҳоро ғулом карда буданд, ҷойгоҳҳо ва 

ѐдгориҳои онҳо: мардум, асъор, андозҳои ситонидашуда ва ҷорӣ кардани 

забони арабӣ оварда шудаанд. Нусхаи пурраи Китоби Футукс ал-Булдон ҳифз 

нашудааст, танҳо нусхаи кӯтоҳшуда расидааст. Матни арабиро Ле Гу соли 

1866 дар Лейден нашр кардааст. Вай инчунин тарҷумаи англисӣ дорад 

(тарҷумаи Ҳитти ва Мурготтен). Нусхаи пурраи ин асари Балазурӣ ҳамчун 

яке аз маъхазҳои осори Ёқут ва Ибни Асир хидмат кардааст.  

          Абуюсуф Ёқуб аст (731-798). Вай муаллифи Китоби ул-Хироҷ (Китоб 

дар бораи андоз аз андозҳо) мебошад. Номи пурраи ин фақеҳ Абу Юсуф Ёқуб 

ибни Иброҳими Куфӣ мебошад. Вай аслан аз Куфаи Сурия буд, шогирди 

Имом Абӯҳанифа (699-767) ва қозии Бағдод дар аҳди Ал-Маҳдӣ (775-785) ва 

Ҳорунаррашид (786-809) -и Аббосиѐн. Китоб ул-Хироҷ барои омӯхтани 

вазъи иҷтимоию иқтисодии хилофати Араб дар асрҳои VII-VIII, алахусус 

масъалаҳои иҷтимоӣ, аз қабили моликият ва истифодаи замин, манбаи 

пурарзиш аст. Дар китобе, ки аз номи халифа Ҳорун ар-Рашид навишта 

шудааст, андозҳои асосии аз аҳолӣ дар асрҳои миѐна ситонидашуда - 

хироҷҳо, намудҳо ва ҳаҷми он ва тартиби пардохт тасвир шудаанд. Инчунин 

маълумот дар бораи моликияти феодалӣ, алахусус фармони Қуръон ва 

истифодаи меҳнати дастӣ дар хоҷагиҳои хусусии заминдорони калон мавҷуд 

аст. 

        Матни арабии асар соли 1884 дар Булаки Миср нашр шудааст. Онро 

Е.Фанян ба забони фаронсавӣ тарҷума кардааст. Abu Yusuf Yaqubdir (731-798 

yy.).   

        Муҳаммад Мусо ал-Хоразмӣ (охири асри VIII - нимаи аввали асри IX). 

Мо метавонем ӯро аввалин муаррихи Осиѐи Миѐна номем. Ал-Хоразмӣ яке 

аз аввалинҳост, ки "Китоби ат-таърих" (Таърихи китоб) -и худро навиштааст. 

Аммо, бо вуҷуди он ки ин асар то замони мо боқӣ мондааст, порчаҳо аз он аз 

ҷониби муаррихони дерина Ибни ан-Надим, ал-Масудӣ, ат-Табарӣ ва Ҳамза 



ал-Исфаҳонӣ оварда шудаанд. Абурайҳони Берунӣ ин китобро дар Осорул-

боқияаш зикр кардааст. Ин асар маълумот дар бораи таърихи хилофатро дар 

бар мегирад.  

       Китоб ал-сурат ал-арз. Ин асарро ал-Хоразмӣ низ навиштааст, ки китоби 

олими юнонӣ Птолемейро дар бораи ҷуғрофӣ ба арабӣ тарҷума намуда, бо 

дониши нави худ бой гардонидааст. Китоби Сураи Арз (Китоби тасвири 

Замин) (инчунин бо номи Ҷуғрофияи Ал-Хоразмӣ маъруф аст, номи пурраи 

китоби Ҷуғрофия, ки Птолемей пешниҳод кардааст) китоби баҳрҳо, ҷазираҳо 

ва дарѐҳо ") маълумоти пурарзиш дар бораи баҳри Каспий ѐ баҳри Хоразм. 

       Асари ӯ "Сурат ал-арз" яке аз муҳимтарин маъхазҳо дар таърихи илм 

мебошад. Гарчанде ки ин китоб дар асоси "Ҷуғрофияи Птолемей" асос 

ѐфтааст, тафсир нест, балки як асари мустақил мебошад. Ин аввалин равиши 

илмӣ ба тақсимоти сатҳи замин ба ҳафт иқлим дар асоси андозаи ҷуғрофии 

иқлим аст ва дар бораи 2402 хусусияти ҷуғрофӣ, алахусус арзи ва дарозии 

онҳо маълумот медиҳад (қисми зиѐди ин маълумот дар Птолемей оварда 

нашудааст География). Аз ҷумла, Хоразмӣ бори аввал дар таърихи ҷуғрофиѐ 

аз уқѐнуси Ором ѐдовар мешавад. Вай мавқеъи дигар ашѐи дуртар аз маҳалли 

зисташро дуруст тасвир мекунад: ҷазираҳо дар уқѐнусҳои Атлантик ва Ҳинд, 

аз ҷумла Бритониѐи Кабир, Ирландия ва Сарандиб (Шри-Ланка). Харитаҳое, 

ки дар китоб тасвир шудаанд, дар таърихи картография нақши муҳим доранд.  

       Маълумот дар бораи Осиѐи Миѐна дар ин асари географияи таърихӣ 

аҳамияти калони илмӣ дорад. Дастнависи китоб, ки солҳои 937 мелодӣ ва 428 

ҳиҷрӣ нусхабардорӣ шудааст, бо харитаҳои мухталиф ба мо расидааст. 

        Китоб ҳанӯз дар асри 12 ба лотинӣ тарҷума шуда буд ва дар рушди 

ҷуғрофия саҳми калон гузошт. Ин дастнависи мӯътабар соли 1926 дар 

Лейпсиг аз ҷониби шарқшинос Ҳ.М.Мжик чоп шудааст. Китобро Аҳмадов ба 

забони ӯзбекӣ тарҷума карда, соли 1983 бо шарҳҳои илмӣ аз чоп баровард. 

        Мадоинӣ Абулҳасан Алӣ ибни Муҳаммад (вафот 840) як муаррихи 

бузурги араб буд, ки дар аввали асрҳои VII-VIII оид ба таърихи иҷтимоию 

сиѐсии Арабистон, Хуросон ва Мовароуннаҳр беш аз дусад асар навиштааст. 

"Ахбар ал-Хулафа" ("Хабарҳо дар бораи халифаҳо"), "Китоб ал-Мағозӣ" 

("Китоб дар бораи ҷангҳо"), "Китоб Футӯҳ аш-Шом" ("Китоб дар бораи 

фатҳи Шом"), "Тарих ал -булдон »(« Таърихи кишварҳо ») яке аз ин асарҳост. 

Китоб ал-Мағозӣ сарчашмаи муҳими истилои арабҳои Эрон, Афғонистон ва 

Узбакистон ва таърихи сиѐсии нимаи аввали асри VIII мебошад. Осори 

таърихии Муарриф то ба имрӯз нарасидаанд, аммо баъзе пораҳо дар осори 

Балазурӣ ва Табарӣ боқӣ мондаанд 

         ал-Ёқубӣ. Вай як географ ва таърихшиноси бузурги асри IX мебошад. 

Номи ӯ Абулаббос Аҳмад ибни Абу Ёқуб ибни Ҷаъфар ибни Ваҳб ибни 

Водиҳ ал-Котиб ал-Аббос буд ва ӯ ба хонаводаи як мансабдори баландпоя 

мансуб буд. Ал-Ёқубӣ дар Бағдод таваллуд шудааст, аммо қисми зиѐди ҳаѐти 

худро дар Арманистон, Хуросон, Фаластин, Миср ва Ғарб гузаронидааст. 



         Ду асари бузург ва муҳими Ал-Ёқубӣ то имрӯз боқӣ мондааст. Яке бо 

номи Китоб ал-булдон (Китоби кишварҳо) ва дигаре бо номи Тарих маъруф 

аст.  

        Китоб ал-булдон ‖(тақрибан 891 навишта шудааст) аз чор қисм иборат 

аст. Пьеса дар бораи мавқеи ҷуғрофии кишварҳои таҳти ҳукмронии арабҳо, 

шаҳрҳо ва қалъаҳои калон, аҳолии онҳо ва шуғлҳои асосии он, расму оинҳо 

ва ҳаҷми умумии хироҷе, ки аз он кишвар ситонида мешавад, маълумоти 

пурарзиш медиҳад. Ду дастнависи ин асар дар китобхонаҳои Олмони Ғарбӣ 

маҳфузанд. Матни арабии китоб соли 1892 аз ҷониби шарқшиноси машҳури 

Голландия М. де Гю (1836-1909) дар Лейден нашр шудааст. Асари дуюми 

Ал-Ёқубӣ «Таърих» дар жанри таърихи умумӣ навишта шудааст ва яке аз 

маъхазҳои муҳими таърихи Шарқ, инчунин Осиѐи Миѐна дар асрҳои VII-IX 

мебошад. Асар аз ду қисм иборат аст, аз Одам то Ислом ва таърихи 

кишварҳои мусулмонӣ, яъне рӯйдодҳое, ки дар он кишварҳо то соли 873 рух 

додаанд.  

Матни арабии "Таърих" соли 1883 аз ҷониби донишманди ҳолландӣ 

М.Т.Хаутсма (1851-1943) нашр шудааст..  

Ибни Фақеҳ. Китоби Ахбар ул-Булдан (Таърихнигор, маъруфтаринаш 

бо Хабарҳои Кишварҳо), ки номи пурраи ӯ Абубакр Аҳмад ибни Муҳаммад 

ал-Ҳамадонӣ мебошад, ӯ муосири халифаҳои ал-Муътадид (892-902) ва ал-

Муқтафӣ (902-908) .Ӯ яке аз нависандагони маъруфи замони худ буд ва 

ривоят ва адабиѐтро хуб медонист.  

Китоби ахбор ул-булдон аз матолиби марбут ба сиѐсат, таърих ва ҳаѐти 

фарҳангӣ бой аст. Маълумоти Ибни Фақеҳ дар бораи шаҳрҳои калон, хусусан 

Балх, Самарқанд ва ғайра хеле арзишманд аст. 

Китоби ахбор ул-булдон аз матолиби марбут ба сиѐсат, таърих ва ҳаѐти 

фарҳангӣ бой аст. Маълумоти Ибни Фақеҳ дар бораи шаҳрҳои калон, хусусан 

Балх, Самарқанд ва ғайра хеле арзишманд аст. 

Нашри кӯтоҳи Китоби ахбори ул-булдон аз ҷониби Алӣ ибни Ҷаъфари 

Шайзорӣ (1022) дар Лейден соли 1885 аз ҷониби де Гу чоп шудааст. 

Дастнависи мӯътабари ин асар, аниқтараш қисми дуввуми он, соли 1923 дар 

китобхонаи масҷиди Имом Ризо дар Машҳад (Эрон) ѐфт шуд. Он дар бораи 

ҷуғрофияи иқтисодӣ ва таърихии Эрону Мовароуннаҳр маълумоти ҷолиб 

дорад.  

 Абуҷаъфар ибни Ҷарир ат-Табарӣ (839-923), энсиклопедисти бузург, 

дар Амул, Табаристони Эрон таваллуд шудааст ва қисми зиѐди ҳаѐти худро 

дар Бағдод гузаронида, дар он ҷо вафот кардааст. Аммо ӯ бисѐр шаҳрҳои 

хилофатро сайр карда, муддате дар Рай, Басра, Куфа, Сурия ва Миср монд.  

Табарӣ яке аз донишмандони замони худ буд ва ӯ илоҳиѐт, ҳадис, 

тафсир (тафсири оѐти Қуръон), фиқҳ (қонунҳои мусалмонӣ) ва таърихро хуб 

медонист. Табарӣ дар ин соҳаҳо зиѐда аз 10 китоб ва оятҳои Қуръон ал-

Фуқаҳа (Китоби ихтилофҳо байни фақеҳҳо) -ро навиштаанд, ки тафовути 



байни фақеҳони мусалмонро тасвир мекунанд. "Ҷамеъул-баян" 30 ҷилд ал-

тавил ал-Қуръон "(маҷмӯи ҳамаҷонибаи шарҳи маънои калимаҳои Қуръон) ва 

дар ниҳоят" Таърих ал-русул вал-а-мулук "(Пайг (анборҳо, таърихи 

подшоҳон) дар байни онҳо. "Таърих ал-русул вал-а-мулук" асарест, ки бо 

забони таърихи умумӣ навишта шудааст. Аммо вай бо такомул ва бойии 

маводи воқеӣ аз асарҳои дигар ба куллӣ фарқ мекунад. Пьеса рӯйдодҳои 

иҷтимоию сиѐсиро, ки дар солҳои 912-913 дар Арабистон, Рим (Осиѐи Хурд), 

Эрон ва Хилофати Араб ва инчунин Осиѐи Миѐна рух додаанд, нақл 

мекунад. Воқеаҳо сол ба сол, ба таври хронологӣ гуфта мешаванд. Албатта, 

ин истифодаи ин асарҳоро аз бисѐр ҷиҳат осон мекунад.  

Табарӣ ривоятҳои яҳудӣ ва насронӣ, солномаи Сосониѐн (224-651), 

Хвадаи Номак (китоби подшоҳ), Китоб ул-мағозӣ (китоби ҷангҳо) ва ал-

Маданӣ "Таърих ал-Хулафа" -ро навиштааст. (Таърихи халифаҳо) , Ибни 

Тайфур (919-893) "Таърихи Багдод" (Таърихи Багдод). Аммо, ӯ аксар вақт 

далелҳо ва иттилоотро аз манбаъҳои дигар бидуни баррасӣ ва санҷиш 

истифода мебурд, алахусус дар бобҳои таърихи қадимаи асар. 

       Хулоса, Таърих-ар-русул ва-л-мулук сарчашмаи асосии таърихи 

кишварҳои мусулмонӣ ва инчунин Осиѐи Миѐна дар асрҳои VIII-IX 

мебошад. Ду нусхаи гуногуни ин асар бо арабӣ мавҷуд буд, аммо танҳо 

нусхаи кӯтоҳшудаи он то замони мо боқӣ мондааст ва шарқшиноси 

Голландия М.Я. аз ҷониби де Гус солҳои 1879-1901 дар 15 ҷилд нашр 

шудааст.  

        Инчунин нашри форсии «Тарих ал-русул вал-а-мулук» мавҷуд аст, ки 

соли 963 аз ҷониби Ал-Балъамӣ, вазири Сомониѐн Абӯсолеҳ Мансур ибни 

Нӯҳ (961-976), ҳомии маъруфи илм навишта шудааст. Тарҷумаҳои форсӣ, 

туркӣ ва ӯзбекии қадимаи ин асар мавҷуданд ва дастхатҳо дар китобхонаҳои 

Санкт-Петербург ва Тошканд маҳфузанд. Матни пурраи нашри Балъамӣ дар 

шаҳрҳои Лакҳнав, Канпур (1874, 1896, 1916) ва Теҳрон (1962, 1967) чоп 

шудааст. Дастнависҳои Таърихи ар-русул ва-л-мулук дар китобхонаҳои 

ИДМ, Англия, Туркия, Эрон ва Ҳиндустон маҳфузанд. Дар Тошканд дар 

хазинаи Институти шарқшиносии ба номи Берунӣ чаҳор дастнавис аз арабӣ 

ва тарҷумаҳо ба забонҳои ӯзбекӣ ва уйғурӣ мавҷуданд. Тарҷумаи кӯтоҳшудаи 

русӣ аз ҷониби В.И.Беляев соли 1987 дар шаҳри Тошканд бо номи "Таърихи 

Табарӣ" нашр шудааст.  

      Ҷайҳонӣ. (Вафот 870-942). Китоби ҳафтҷилдаи "Китоб ал-масолик вал-

мамолик" -ро ҳамватан, арбоби давлатӣ ва донишманди мо Ҷайҳонӣ ѐ 

Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Насри Ҷайҳонӣ эҷод кардааст. 

Вай дар давлати Сомониѐн дар Бухоро эътибори калон дошт ва аз соли 914 то 

охири умраш вазир буд.  

       Асари асосии ӯ ба ҷуғрофияи таърихӣ мебошад, ки бо номи Китоб ал-

Малик фи Маърифии ал-Мамалик (Китоби масофаҳо дар кишварҳои 

шинохташуда) низ маъруф аст. Ин китоб дар замони худ хеле маъмул буд ва 



ҳамаи олимони минбаъда, аз қабили Берунӣ, Гардизӣ, Ибрӣ, Муқаддас ва 

дигарон онро ҳамчун сарчашмаи арзишманд ва боэътимод истифода бурда, 

иқтибос оварданд. 

        Асари Ҷайҳонӣ дар бораи қабилаҳои шарқӣ, хусусан Мовароуннаҳр ва 

қабилаҳои туркӣ маълумоти арзишманд дошт. Гарчанде ки ин асар то ба 

имрӯз нарасидааст, аммо номи он дар осори ҳама олимони бузург зикр 

шудааст ва он ки пораҳо дар осори Берунӣ, Ибни Ҳавқал, Гардезӣ ва Авфӣ 

оварда шудаанд, аз сарчашмаи арзишманди он шаҳодат медиҳад.  

ал-Масъудӣ. Номи пурраи ӯ Абулҳасан Алӣ ибни Масъудӣ (ваф. 956 

Қоҳира), географ ва барҷастаи барҷастаи асри Х мебошад. ал-Масудӣ дар 

охири асри IX дар Бағдод дар оилаи ашроф таваллуд шудааст. Вай бисѐр 

сафар кардааст (915-945), ба кишварҳои мухталиф ташриф оварда, адабиѐт, 

фалсафа, фиқҳ, ҷуғрофия ва таърихро дониши амиқ дошт, алахусус ҳангоми 

дар Мовароуннаҳр буданаш.ва дар бораи одамон маълумоти пурарзиш ҷамъ 

овард. Ал-Масъудӣ "Китоб ахбор уз-замон ва аҷаб ул-булдон" ("Китоби 

ахбори замон ва аҷоиботи кишварҳо"), "Китоб ул-авсат" ("Китоби миѐна"), 

"Китоб ат-таворикс фи ахбар ал-умум мин араб ва-л-аҷам" ("Таърихи 

халқҳои Араб ва Аҷам"), "Хазайн ул-мулук ва сирр ал-аламайн" ("Хазинаи 

подшоҳон ва сирри асрори ду олам »),« Китоби ар-расоил »(« Маҷмӯаи 

рисолаҳо »),« Китоб ат-танбих, ва-л-ишраф »(« Китоби огоҳӣ ва итминон »).                

          Асарҳои Ал-Масудӣ дар омӯзиши таърихи хилофати араб, асрҳои IX-X 

Мовароуннаҳр аҳамияти таърих, ваз калон доранд. Онҳо энсиклопедияи 

беназири ҷуғрофӣ буда, дорои маълумоти бой дар бораи р инчунин асаре 

дорад бо номи "Муруҷ аз-Захаб ва Маъдан ал-Ҷавоҳир" (Тозакунандаи ъи 

иҷтимоӣ-сиѐсӣ ва анъанаҳои халқҳои ҷаҳон ва халқҳои турк мебошанд. 

       Таърихниго тилло ва минаи сангҳои қиматбаҳо). Матни арабии ин китоб 

дар якҷоягӣ бо тарҷумаи фаронсавӣ, солҳои 1861-1877 дар Париж дар нӯҳ 

ҷилд чоп шудааст.  

Абулфараҷ Қудама. Вай муаллифи китобҳои ул-Хироҷ ва Санъат ал-

Китоба, филолог ва ҷуғрофист. Номи пурраи ӯ Абулфараҷ ибни Ҷаъфар 

Қудамо ал-Басри ал-Бағдодӣ (ваф. 922-948) мебошад. Вай як ашрофи 

юасраоӣ, қаблан масеҳӣ буд, ки пас аз пазируфтан ба хидмати қаср, зери 

таъсири халифа ал-Муқтафӣ дини исломро қабул кард. Дар аввал, ӯ дар яке 

аз судҳои маъмурӣ (Маҷлиси аз-зимам) хидмат карда, дар охири ҳаѐташ ба 

идораи алоқа роҳбарӣ мекунад. Абулфараҷ Қудама дар соли 928 асари 

дуҷилдаро (иборат аз 8 қисм) бо номи «Китоб ал-Хироҷ ва санъатул-китоба» 

(Китоб дар бораи санъати ҷамъоварии Хироҷ ва навиштани мактубҳо) 

навиштааст. Ин асар дар бораи тақсимоти маъмурии Хилофати Араб, 

хидмати алоқаи байни кишварҳои тобеъи Хилофат ва вазъи умумии низоми 

андоз ва молия маълумоти арзишманд медиҳад. Дар Китоб ул-Хироҷ ва 

Санъат ал-Китоба мо инчунин маълумоти муҳими воқеиро дар бораи мавқеи 

ҷуғрофии Мовароуннаҳр ва аҳолии туркзабони он пайдо мекунем. Танҳо 



ҷилди дуюми китоб боқӣ мондааст. Баъзе порчаҳои ӯро ба забони фаронсавӣ 

М.Я. соли 1889 аз ҷониби де Гу нашр шудааст.  

       Истаҳрӣ. Вай сайѐҳ ва географи бузург дар нимаи дуюми асри IX ва 

чоряки якуми асри X буд. Ному насаби пурра: Абу Исҳоқ Иброҳим ибни 

Муҳаммад ал-Форси Истаҳрӣ (850-934) Вай аз Истаҳри Эрон омадааст, 

Истахрӣ бисѐр мутолиа мекунад ва аз соли 915 дар Эрон, Сурия, Миср ва 

Мағриб сайр мекунад. Дар асоси маводи бойи воқеӣ, ки дар ин сафар ҷамъ 

оварда шудааст ва китоби "Сувар ал-Ақамӣ" (Меъѐри иқлим) -и ҳамзамони 

худ Абу Зайд Аҳмад ибни Саҳл ал-Балҳӣ (850-934), солҳои 930-933 китоби 

худро навиштааст ул-мамалик »(Китоб дар роҳҳо ба кишварҳо) Istahriy.  

      «Масолик ул-мамолик» асари ҷуғрофӣ буда, аз 20 боб иборат аст. Ба он 

кишварҳои мусалмонӣ (Арабистон, Мағриб, Миср, Сурия, Ироқ, Эрон, 

Мовароунаҳр), инчунин сарҳадҳо, иқлим, тақсимоти маъмурии Ҳиндустон, 

роҳҳо ба сӯи онҳо, аҳолӣ ва шуғли он, одамони машҳур, тиҷорат ва ғайра 

дохил мешаванд. масъалаҳо. Матни аслии Китоби масолик ул-мамолик се 

маротиба дар Лейден солҳои 1870, 1927 ва 1967 чоп шудааст. Онро 

Абулмаҳасин Муҳаммад ибни Саъд ибни Муҳаммад ан-Нахчивонӣ дар 

нимаи дуюми асри 16 ба форсӣ тарҷума кардааст ва дастхатҳои он дар Санкт-

Петербург ва Тошканд маҳфузанд.Ибни Ҳавқал. (вафот 76) Вай як географи 

барҷаста ва сайѐҳи замони худ буд. Номи пурраи олим Абулқосим ибни 

Ҳавқал ал-Насибӣ аст ва ӯ аз Нисибин, шаҳре дар шимоли Месопотамия 

мебошад.  

Ибни Ҳавқал ҳамчун савдогар аз соли 943 ба кишварҳои гуногуни 

Африқои Марказӣ, Испания, Италия, Эрон ва Ҳиндустон сафар кард. Вай бо 

Истахрӣ шахсан вохӯрд. Дар ҷараѐни мулоқот, Истахрӣ гӯѐ аз ӯ хостааст, ки 

аз иштибоҳ ва сардаргумии кори худ халос шавад ва онро дубора кор кунад. 

«Ман дар китоби ӯ на як, балки якчанд харитаро ислоҳ кардам, менависад 

Ибни Ҳавқал ва сипас тасмим гирифтам, ки китоби худро нависам. Ман 

хатогиҳои китоби Истахриро ислоҳ кардам, ба китобам якчанд харитаҳо (нав) 

илова кардам ва шарҳ додам.  

Осори Ибни Ҳавқал бо номи Китоби ул-масалик ва-л-мамалик (Китоби 

роҳҳо ва кишварҳо) ѐ Китоб ал-арз ал-арз (Расми замин) кӯтоҳ ва Сайфуллои 

Алии Ҳамадонӣ бахшида ба I ( 945-967). Дар навиштани он муаллиф аз 

маводҳое, ки ҳангоми сафарҳояш ҷамъоварӣ шуда, аз савдогарон пурсидааст, 

инчунин асарҳои Ибни Хурдодбеҳ, ал-Ҷайҳонӣ, Қудамаро истифода 

кардааст. Инчунин харитаи ҳар як кишвар ва вилоят, ки дар китоб тавсиф 

шудааст, оварда шудааст. Масалан, харитаи ба қисмати Мовароуннаҳр 

пайвастшуда шаҳрҳо ва минтақаҳои Ҷайҳун (Амударѐ), Бухоро, Самарқанд, 

Усрушана (Уротепа), Испижоб (Сайрам), Шош ва Хоразмро нишон медиҳад. 

Маълумот дар бораи туркҳо ва гузҳо, ишғоли онҳо, инчунин шаҳрҳо ва 

мардуми Мовароуннаҳр хеле арзишманд аст.  



 Матни арабии китоби "Китоб ул-масолик ва-л-мамолик" -ро ду 

маротиба М.Я. аз ҷониби де Гю (1878) ва Крамерс (1938-1939) нашр шудааст. 

Нашри Крамерс (дар асоси дастнависи мӯътабаре, ки соли 1086 нусхабардорӣ 

шудааст ва ҳоло дар яке аз китобхонаҳои Истамбул маҳфуз аст) ҳамчун 

нашрияи нисбатан хурд ба ҳисоб меравад.  

        Ибни Хурдодбеҳ. Абулқосим Убайдуллоҳи Хурдадбеҳ (820 - тақрибан 

913) аслан аз Эрон буд, падари ӯ дар ибтидои асри IX волии Табаристон буд, 

Ибни Хурдодбеҳ дар Бағдод таҳсил карда, маълумоти васеъ гирифтааст. Вай 

география, метеорология ва таърихро хуб медонист. 

        Ибни Хурдадбеҳ тақрибан 10 асар дар мавзӯъҳои гуногун навиштааст. 

Муҳимтарини онҳо Китоби Масалик ул-Мамалик (Китоби роҳҳо ва 

кишварҳо) мебошад, ки соли 846 навишта шудааст. Танҳо нашри мухтасари 

асар боқӣ мондааст ва онро соли 1889 де Гус нашр кардааст. Тарҷумаи русӣ 

(тарҷумаи Ноила Велиханова) соли 1986 дар Боку нашр шудааст 

         Дар китоб маълумоти мухтасар, вале пурарзиш дар бораи давлатҳои 

тобеъи Хилофати Араб (шаҳрҳо, роҳҳо ба сӯи онҳо, масофаи байни шаҳрҳо 

ва кишварҳо, ҳаҷми андозҳо ва ҷаримаҳо аз аҳолӣ) оварда шудааст. Аз ҷумла, 

аз шаҳрҳои бостонии Суғд Кушониѐ (воқеъ дар атрофи Самарқанд), 

Самарқанд, Усрушана, Шаҳристон, Шоши қадим, Ислибоб (Сайрам) ва 

роҳҳое, ки ба сӯи онҳо мераванд, пули муомилот дар шаҳрҳои Мовароунаҳр, 

Нӯҳ. вазъи Суғд ва Фарғона дар давраи ҳукмронии Ибни Асад ва Аҳмад ибни 

Асад (819-869), маълумот дар бораи халқҳои турки муқими Мовароунаҳр ва 

Фарғона дар асри IX бебаҳост.  

       ал-Муқаддас аст. Вай муаллифи Аҳсан-ат-Тақосим ѐ Ахсан-ат-Тақосим 

фи Маърифат ал-Ақалим (Беҳтарин дастур оид ба омӯзиши иқлим), як 

географи бузурги асри Х мебошад. Номи пурраи ӯ Абӯабдуллоҳ Муҳаммад 

ибни Аҳмад ибни Абубакри Муқаддасӣ мебошад. Олим дар соли 947 дар 

Ерусалим таваллуд шуда, тамоми ҷаҳони исломро сайр карда, соли 1000 

вафот кардааст.  

       Ал-Муқаддасӣ асари пурарзиши худро соли 985 дар асоси маълумоти 

дақиқе, ки ҳангоми сафарҳояш ва манбаъҳои дигар ҷамъоварӣ шудааст, 

навиштааст. Ду нашри китоб мавҷуд аст. Нашри аввал соли 986 таҳия шуда, 

ба Сомониѐн ва дуввумаш соли 989 ба Фотимиѐн бахшида шудааст.  

        Асар аз муқаддима ва ду қисм иборат аст. Дар сарсухан муаллиф 

тартиби навиштани асарро тавсиф намуда, диққати худро ба асарҳои 

географҳои қаблӣ равона кардааст. Дар қисми аввал, кишварҳои арабӣ, 

кишварҳои нимҷазираи Арабистон, Ироқ, Месопотамия, Сурия, Миср, Ғарб 

ва Осиѐи Хурд, мавқеи ҷуғрофӣ, шаҳрҳои машҳур, осор, сокинон ва шуғлҳо, 

эътиқод ва урфу одатҳои онҳо, аз аҳолӣ ба Маълумот дар бораи андозҳо ва 

ҷаримаҳои ба нақша гирифташуда ва ҳаҷми умумии онҳо, инчунин сохтори 

маъмурии ҳар як кишвар ва минтақа, инчунин шахсони машҳур. Қисми 

дуввум кишварҳои аҷамии Хуросон, Сейистон ва Мовароуннаҳрро тасвир 



мекунад. Аҳсан ат-тақосим »аз дигар асарҳои ҷуғрофӣ бо маълумоти 

пурарзиши саҳеҳи худ дар бораи ҳаѐти иҷтимоӣ-иқтисодӣ, таърихӣ ва 

фарҳангӣ фарқ мекунад ва дар омӯзиши таърихи иҷтимоию иқтисодӣ ва 

сиѐсии кишварҳои арабӣ ва инчунин Узбакистон манбаи муҳим мебошад. 

Матни арабии асар соли 1877 аз ҷониби де Гу нашр шудааст. Он бори дигар 

солҳои 1906 ва 1967 нашр шудааст.  

Абу Мансур Абдулмалик ибни Муҳаммад ибни Исмоил ас-Солибӣ, 

донишманд ва шоири бузурги замони худ. Вай соли 961 дар Нишопур 

таваллуд шудааст. Вай соҳаҳои гуногуни илм, аз ҷумла таърих, адабиѐт, 

мантиқ, арабӣ ва дигарҳоро хуб медонист. Олим дар шаҳрҳои Талии Эрону 

Узбакистон, Ҷурҷон, Марв, Ғазнӣ, Бухоро, Хоразм зиндагӣ карда, бо ҳаѐти 

фарҳангӣ ва иҷтимоию сиѐсии онҳо ошно шуд ва соли 1038 дар Нишапар 

вафот кард.  

  Ас-Солибибӣ тақрибан панҷоҳ асар навиштааст ва асарҳои "Ятимат 

ад-даҳр" ва "Китоб ал-Ғурар" дар омӯзиши таърих ва ҳаѐти фарҳангии 

халқҳои Узбакистон дар асрҳои X-XI аҳамияти махсус доранд. Ятимат ад-

Даҳр (навиштаҷоти 995-1000) яке аз сарчашмаҳои асосии омӯхтани муҳити 

адабии Узбекистон, алахусус Мерв ва Бухоро дар асри Х мебошад. Китоб ал-

Ғурор ѐ Ғурар аҳбар мулук ул-фурс ва сиѐҳум (Таърихи подшоҳони Эрон ва 

зиндагии онҳо) як асари муҳими таърихист, ки бар асоси супориш навишта 

шудааст. Матни арабии Ятимат ад-Даҳр солҳои 1883 ва 1947 дар Бейрут ва 

Қоҳира чоп шудааст. Қисми чорум, ки муҳити адабии Ӯзбекистонро дар асри 

10 муҳокима мекунад, Исматулла Абдуллоев ба забони узбекӣ тарҷума карда, 

соли 1976 дар Тошканд нашр кардааст.  

Абуабдуллоҳ Аҳмад ибни Юсуф ал-Хоразмӣ. Филолог ва муаррихи 

маъруфи илм дар асри 10. Дар бораи ҳаѐт ва карераи ӯ чизи каме маълум аст. 

Онро танҳо ал-Утбӣ, вазири Нӯҳи Сомониѐн II ибни Мансур (976-999) 

навишта, асосан дар Нишопур зиндагӣ мекард.Маълум аст, ки ӯ асари 

муҳиме бо номи (Калиди дониш) навиштааст. Мафотики ул-илм 

(навиштаҷоти 976-991) як луғати истилоҳот дар ду қисмат аст. Ин асар 

инчунин маълумоти муҳим дар бораи Осиѐи Марказӣ, алахусус 

андозагириҳои обѐрии дар ин ҷо истифодашавандаро дар бар мегирад. 

Mafotix ul-Ulum луғати истилоҳоти 976-991 буда, аз ду қисм иборат аст. 

Қисми аввал аз шаш боб иборат аст, ки дар онҳо маълумот дар бораи илмҳои 

марбут ба шариат, аз ҷумла фиқҳ, ақида, грамматика, расмиѐти маъмурӣ, 

шеър ва таърих иборат аст. Қисми дуввум аз нӯҳ боб иборат аст, ки илмҳои 

таҳиякардаи халқҳои ғайриараби, ба монанди юнониҳо, суриягиҳо, форсҳо, 

ҳиндуҳо ва дигар халқҳо - фалсафа, мантиқ, тиб, арифметика, хандаса-

геометрия, астрономия мебошанд.-астрономия, механика, мусиқӣ ва химия.  

           Пьеса инчунин дар бораи мамлакати мо, хусусан дар бораи 

стандартҳои обѐрии дар ин ҷо мавҷудбуда маълумоти муҳим дорад. 

Ҷамъияти исломӣ ба Мафотикс ул-Улум, аз ҷумла В.В.Бартольд, 



И.Ю.Крачкрвский, С.Л.Волин ва ван Флотен баҳои баланд доданд. Матни 

арабии онро соли 1895 ван Флотен ва тарҷумаи баъзе порчаҳоро соли 1939 

С.Л.Волин нашр кардааст. Дар Тошканд ин асарро Р.М.Баҳодиров омӯхтааст 

ва ӯ китоби махсус навиштааст.   

         Абу Райҳони Берунӣ. Вай олими бузурги энциклопедист, ки дар бисѐр 

соҳаҳои илмҳои табиӣ ва ҷамъиятӣ зиѐда аз 150 асар навиштааст. 

Абурайҳони Берунӣ 4 сентябри соли 973 дар Кат, пойтахти Хоразм таваллуд 

шудааст. Дар 17-солагӣ Берунӣ дар Кат мушоҳидаҳои мустақили астрономӣ 

гузаронд. 995 y. Дар ҳаѐти Берунӣ рӯзҳои сахт сар шуданд. Худи ҳамон сол, 

бародари Абуалӣ Симҷорӣ, амир Абулқосими Ҷурҷон, бар зидди Сомониѐн 

шӯриш бардошт. Дар натиҷа, губернатори Кат, ки ҳампаймони Сомониѐн 

буд, ҳаѐти Беруниро, ки дар қасри ӯ хидмат мекард, дар хатар гузошт. 

Абурайҳон Беруниро маҷбуран ба хазинадорӣ бурданд ва то охири умраш 

дар он ҷо зиндагӣ кард (11 декабри 1448).  

Абурайҳон Муҳаммад ибни Аҳмад ал-Берунӣ самти хоси ҷаҳони 

андешаи Шарқро равшан намуда, ғояҳои мавҷударо дар атрофи таърихи 

инсоният, пайдоиш, рушд ва таназзули он равшан кардааст. Вай дидгоҳҳои 

мухталифи мухталифро ба пуррагӣ омӯхт, ба он муносибати беҳамто кард ва 

дидгоҳҳои мавҷударо ба таври шадид бой кард ва моҳияти онро тағир дод. 

Дақиқтараш, Берунӣ барои омӯзиши илмии офариниши олам, пайдоиши 

инсон, марҳилаҳои рушди миллатҳо, рӯйдодҳои таърихӣ, падидаҳои табиӣ, 

моҳияти онҳо мактаб бунѐд кардааст. Ин мактаб имрӯз, аслан, аввал дар 

Шарқ ва сипас дар Ғарб санги аввалини афкори фалсафиро гузоштааст.  

Абурайҳони Берунӣ як донишманди энсиклопедист аст, ки тақрибан дар ҳама 

соҳаҳои илм кашфиѐти азим кардааст. Ба қавли ҳамзамонон, донишманд 

"донишманде буд, ки ҳеҷ гоҳ аз навиштан даст намекашид, чашмонаш доимо 

дар ҷустуҷӯ буданд ва қалбаш ҳамеша дар болҳои андеша буд." 

Тибқи гуфтаи сайѐҳ ва ҷуғрофии асримиѐнагии араб Ёқут Ҳамавӣ, 

рӯйхати асарҳои Берунӣ дар соҳаи астрономия, мантиқ, фалсафа ва таърих 60 

саҳифаро ташкил медод. Рӯйхати такмилѐфтаи асарҳои ӯ дар соҳаҳои 

гуногуни дониш ҳоло ба 150 рисолаи андозаи гуногун наздик аст. Тақрибан 

30 нафари онҳо зинда монданд ва зинда монданд.  

Аввалин асари бузурги Абурайҳони Берунӣ Ал-Асар ал-Бақия ва ал-

Қуръон ал-Ҳалия, ѐдгориҳои мардуми қадим аст, ки дар Ҷурҷон дар синни 

27-солагӣ навишта шудааст (390/1000). Таҳқиқоти асосии Берунӣ дар 

шарқшиносии ӯзбек бо номи Осор ул-боқия ва дар кишварҳои Аврупо бо 

номи Хронология машҳур аст.  

Олим дар ин пьеса дар бораи халқҳои Шарқи Наздик ва Миѐна, 

инчунин Осиѐи Марказӣ, аз ҷумла юнониҳо, румиѐн, эрониѐн, суғдиҳо, 

ҳарронҳо (мунаҷҷимон), қибтиҳо, масеҳиѐн, яҳудиѐн, арабҳои тоисломӣ ва 

ғайра баҳс мекунад. .ҳисоботи солона, фестивалҳо ва рӯзҳои маъмули 

мусалмононро муфассал тавсиф кардааст. Он инчунин бисѐр рӯйдодҳои 



таърихӣ, маълумоти муҳим дар бораи миллатҳо ва динҳои гуногун, 

пайғамбарон ва пайғамбарони козиб, подшоҳон, шахсиятҳои маъруфи 

таърихӣ ва олимонро дар бар мегирад, ки аксари онҳо дар адабиѐти мавҷуда 

дида намешаванд.  

            Китоби "Осор ул Бақия" -и Берунӣ дар бораи қоидаҳои зиндагӣ, урфу 

одатҳо, санаҳо, идҳо ва маросимҳои халқҳои қадимаи Шарқ - арабҳо, 

суриягиҳо, яҳудиѐн, эрониѐн, суғдиҳо, хоразмиѐн ва дигар халқҳои он замон 

сухан меронад.Агар ин тавр бошад, вай хамаи инро дар асоси илмй меомузад. 

Осор ул-боқияро энсиклопедияи мукаммали этнография, таърих ва афкори 

иҷтимоии халқҳои Осиѐи Марказӣ, Эрон ва Ховари Миѐна номидан хатост.  

Хусусияти фалсафаи таърихи Шарқ дар он аст, ки салтанатҳо ва 

сулолаҳои онҳо, ки дар давраҳои гуногун ҳукмронӣ мекарданд, ҳамчун 

давраҳои таърихӣ ҳисобида мешаванд ва ҳамаи рӯйдодҳои дар он давра 

рухдода, меъѐрҳои маънавӣ ва ахлоқӣ, рушди фарҳангӣ ва иҷтимоӣ 

мустақиман ба ин салтанатҳо ва сулолаҳои онҳо.дар асоси сиѐсати 

пешгирифта омӯхта шуданд. Берунӣ низ аз ин тартиб самаранок истифода 

кардааст. Вай дар асари худ "Осорул-боқия" бисѐр ҷадвалҳои салтанатҳо ва 

сулолаҳоеро дар бар мегирад, ки дар давраҳои гуногун ҳукмронӣ мекарданд: 

батлимуси Македония (Птолемей), румиѐн, масеҳиѐн, Эрони қадим, 

подшоҳони сулолаи Сосониѐн, халифаҳои араб ( Умавиѐн ва Аббосиѐн) 

ҷадвали насабӣ-таърихии хоси замони худро офариданд. Онҳо аз маъхазҳои 

хеле дақиқ ва боэътимод гирифта шудаанд ва давраҳои ҳукмронии подшоҳон 

тақрибан дуруст тасвир шудаанд. Онҳо бо он фарқ мекунанд, ки бо муқоиса 

бо китобҳои дигари таърихӣ пурра исбот карда шудаанд. Асари Берунӣ барои 

олимон, муаррихон, сотсиологҳо, файласуфон, этнографҳо ва демографҳо 

манбаи муҳим мебошад.  

               Маъхазшиноси маъруф Исматулла Абдуллоев зимни андеша дар 

бораи "Ёдгориҳои халқи қадим" -и Берунӣ ("Осор ал-Бақия") донишманд дар 

бораи муҳити иҷтимоии замони худ, рушди таърихии инсон, дарки мардум, 

урфу одатҳо, фарҳангҳо ва ҷаҳон .. изҳор мекунанд, ки ӯ нуқтаи назари 

мухолифро хеле амиқтар мефаҳмад. Аз ҷумла, юнониҳо, румиѐн, эрониҳо, 

суғдиҳо, хоразмиѐн, харрониѐн (мунаҷҷимон), қибтҳо, масеҳиѐн, яҳудиѐн, 

арабҳои тоисломӣ ва мусулмонон вақт, сол, идҳо ва рӯзҳои муқаддаси 

иҷтимоӣ-таърихиро хеле амиқ омӯхтанд. аз ҷиҳати фарҳанг ва маърифат. Ин 

омӯзиши мустақими фалсафии таърихи инсоният, асоси хулосаҳои мантиқӣ 

буд.  

       Берунӣ зимни омӯзиши амиқи таърихи инсоният онро аз афсонаҳо ва 

ривоятҳои гуногун тоза карда, принсипҳои муносибати воқеӣ ва илмиро ба 

раванди воқеии таърихӣ тарғиб мекунад. Принсипи омӯзиши фалсафии 

таърих талаб мекунад, ки он ягон мафҳуми илмӣ, маъхазҳои гуногун ва 

далелҳои таърихиро мустақиман қабул накунад. Бо наздик шудан ба ҳар 

кадоми онҳо тавассути мулоҳизакорӣ ва барқарор кардани ҳақиқати таърих, 



моҳият, мундариҷа ва фалсафаи куллии таърихро тавассути рушди мантиқии 

ҳодисаҳо ба вуҷуд меорад.  

        Ба ақидаи ӯ, ягон асари бадеӣ набояд дар ҳеҷ кас шубҳа ба вуҷуд орад, 

он бояд ба ҳақиқати мутлақ асос ѐбад.  

        Берунӣ ҳангоми омӯзиши таърихи халқҳо, тарзи ҳаѐт ва урфу одатҳои 

онҳо ба ҳар гуна манбаъҳо таваҷҷӯҳи махсус медиҳад. Ин роҳи муқоисаи 

онҳост. Давраҳои таърихӣ омӯзиши муқоисавии давраҳо мебошанд, ки 

ҳамаҷониба далелҳои ҳамаҷониба ва мустаҳкам гирд меоранд. Яке аз 

дастовардҳои бузурги он дар он аст, ки он кӯшиш мекунад, ки аз потенсиали 

илмҳои марбут ба ҳар як рӯйдоди таърихӣ бештар истифода барад.  

        Аввалин нусхаи арабии Осор ул-Бақия, Ёдгориҳои халқҳои қадим, бори 

аввал дар Лейпциг соли 1878 аз ҷониби шарқшиноси немис Эдвард Закау 

(1845-1930) нашр шудааст. Соли 1879, Закау тарҷумаи англисии онро дар 

Лондон нашр кард. Аммо, нашрияҳои Захау дар асоси дастхатҳое буданд, ки 

дар асрҳои XVII ва XVIII нусхабардорӣ шуда буданд ва дар ин дастхатҳо 

камбудиҳои зиѐд ҷой доштанд. Дар соли 1912 ду дастнависи хеле қадимаи ин 

асар кашф карда шуд. Яке аз онҳоро намояндаи намояндагии дипломатии 

Русия дар Теҳрон Л.Богданов мусодира кард ва ҳоло дар дафтари ФА Русия 

дар Санкт-Петербург нигаҳдорӣ мешавад. Дастнависи дуввум дар Истамбул 

ѐфт ва дар Китобхонаи мардумии Истамбул маҳфуз аст. Дар солҳои 70-ум 

дастнависи Машҳад кашф карда шуд ва микрофилми онро донишманди 

Берунӣ П.Г.Булгаков ба Тошканд овард. Осорул Боқияро бори аввал 

донишманд Абдуфаттоҳ Расулов ба забони узбекӣ тарҷума карда, соли 1968 

дар Тошканд нашр кардааст.  

       Абурайҳони Берунӣ дар Ғазна дигар энсиклопедияи калон навиштааст. 

Унвони асари ӯ, ки дар давраи солҳои 1018 ва 1025 навишта шудааст, 

"Муайян кардани ҳудуди ҷойгоҳҳо (зарурӣ) барои муайян кардани 

масофаҳои байни манзилҳо" мебошад, ки дар ҷаҳони илм бо номи "Геодезия" 

кӯтоҳ карда шудааст. Дар ин намоиш, ки дар бораи андозагирии замин нақл 

мекунад, Берунӣ дар бораи ташаккули Хоразм, ватани худ нақл мекунад: 

«Дарѐи Ҷайҳун аз байни сангҳои калон гузашта, дар ин ҷо кӯл ташкил кард. 

Дарѐи Ҷайҳун лой, фаровон ва зуд равон буд. Оҳиста-оҳиста замин дар лаби 

дарѐ ташаккул меѐбад. Баъд замин тадриҷан хушк шуд. Кӯл канда шуд ва 

Хоразм комилан дар зери об монд ‖.  

         Мувофиқи маълумоти муаррихони асрҳои миѐна, Абурайҳон Берунӣ 

дар бораи ватани худ Хоразм ва таърихи он боз як асари беназир навиштааст. 

Аммо ин кор ба мо нарасидааст. Он ҳанӯз дар асри 12 нопадид шуд. Он бо 

номи "Хоразми таърихӣ", "Машаҳири Хоразм" (одамони маъруфи Хоразм) 

маъруф аст ва дар Ғазнӣ навишта шудааст. Пьеса ба таърихи иҷтимоию 

сиѐсии Хоразм аз забти Хоразм аз ҷониби артиши Ғазнавии Султон Маҳмуд 

(1110-1117) то ҳуҷуми Салҷуқиѐн (1043). (995-1077) дар китоби худ "Таърихи 



Масъудӣ" бо номи "Мушахири Хоразм" ("Одамони маъруфи Хоразм"). 

Донишманди араб Ёқут низ аз ин асари Берунӣ иқтибос овардааст.  

        Яке аз бузургтарин асарҳои таърихии Абурайҳон Берунӣ асари ӯ 

«Ҳиндустон» мебошад. Олимони Ҳиндустон, ба вижа Ҷавоҳарлал Неҳру, ба 

ин китоби Берунӣ баҳои баланд доданд. Беҳуда нест, ки шарқшинос В.Розен 

Берунӣ «Ҳиндустон» -ро дар байни китобҳои қадимӣ ва асримиѐнагии Шарқ 

ва Ғарб асари беназир номидааст. Шарқшиноси олмонӣ Эдуард Захау 

Беруниро «ягона санге дар уқѐнуси адабиѐти араб номид. Мо намедонем, ки 

оѐ касе дар омӯзиши ҳиндӣ бо Берунӣ дар гузашта муқоиса шудааст ѐ дар 

гузашта  

Рисолаи Берунӣ дар соли 1030, ки бо номи "Ҳиндустон" маъруф аст, 

"Таҳқиқ молил ҳинд мин мақула мақ-була фил-оқил ав марзула" ном дошт, 

ки маънояш "Муайян кардани таълимоти ҳиндуҳои ақл ва ақл." Ғояҳои 

беназири илмии дар асараш ифодаѐфта. дарки одам ва коинот ба таври 

назаррас тағир ѐфт. Аслан, ин асар як зуҳуроти беназир ва беназири 

фалсафаи таърих аст. Дар он рушди инсоният, омилҳо ва моҳияти он 

тавассути тафаккури дунявӣ омӯхта шуда, дар асоси илмӣ хулосаҳои 

ғайричашмдошт бароварда мешуданд.  

      Арзиши беназири таърихӣ, илмӣ ва фалсафии асар дар он аст, ки он то 

ҳол дар омӯхтани таърихи халқҳои ҷаҳон ҳамчун як манбаи муҳим хидмат 

мекунад ва дар рушди фалсафаи таърих, дар раванди дарки фалсафии таърих. 

Дарвоқеъ, ин асар ҳамеша барои олимон ва коршиносони Ғарб ва Шарқ 

таваҷҷӯҳ дорад. Онро бо шавқу завқи зиѐд мехонанд.       

Аз ин рӯ донишманди маъруф В.Р.Розен гуфтааст, ки "дар тамоми адабиѐти 

илмии Шарқ ва Ғарб ҳам ҳамшафати қадимӣ ва ҳам асримиѐнагӣ вуҷуд 

надорад". 

       Берунӣ хуб медонад, ки рушди кишвар аз бисѐр ҷиҳат ба рушди илм 

вобаста аст. Аз ин сабаб, ӯ дар тӯли тамоми ҳаѐти худ ба таҳқиқоти илмӣ 

машғул шуда, ба паҳнкунии васеъи ғояҳои пешқадам дар ин соҳа низ диққати 

махсус медод. Вай дар китоби худ Ҳиндустон гуфтааст: "Ман фикрҳои худро 

дар ѐд дорам, тамоми дили ман ба таблиғи илм бахшида шудааст." Ба ман 

омӯхтан маъқул буд ва ман онро хушбахтии бузург меҳисобам », - гуфт ӯ.  

      Китоби fi informat al-mubayyizad val-karomita (Китоби сафедҳо ва 

паѐмбарони пайғамбарон) -и Абурайҳон Берунӣ аҳамияти хос дорад.  

Наршахӣ (899-956). Номи пурра: Абӯбакр Муҳаммад ибни Ҷаъфар ибни 

Закариѐ ибни Хаттаб ибни Шарик. 

       Бо боварӣ гуфтан мумкин аст, ки Таърихи Бухоро яке аз қадимтарин 

ѐдгориҳои хаттӣ мебошад, ки аз ҷониби мардуми бумии Осиѐи Миѐна 

навишта шудааст ва ҳоло барои равшан кардани сафҳаҳои асрҳои гузашта 

хидмат мекунад. Мо ягон сарчашмаи дигари таърихиро намедонем, ки то 

имрӯз дар Осиѐи Марказӣ ҳамчун як асари мукаммал боқӣ мондааст, ки онро 

1000 сол пеш фарзанди худаш навишта буд. Ин аст, ки "Таърихи Бухоро" яке 



аз аввалин асарҳо дар соҳаи маъхазшиносии халқҳои Осиѐи Марказӣ ба 

ҳисоб меравад. Narshaxiy (899-956 yy.).   

       Ин асар дар бораи паҳн шудани ислом дар Осиѐи Марказӣ дар натиҷаи 

истилои арабҳо (асри VIII) ва пешгузаштагони он, инчунин таърихи 

иқтисодӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва сиѐсии халқҳои Бухоро ва деҳоти атрофи он 

дар Асрҳои IX-XI.Ин далел барои таърихи бузурги Бухоро ҳамчун манбаи 

пурарзиш асос буд.  

         Таърихи асар то имрӯз аз дигар маъхазҳои дастнавис фарқ дорад ва 

барои дуруст истифода бурдани маълумоти дар он додашуда, пеш аз омӯхтан 

маълумоти мухтасаре доштан лозим аст. Наршахӣ солҳои 943-944 "Таърихи 

Бухоро" -ро бо арабӣ навиштааст. Ҳоло номи Наршахӣ тақрибан дар ҳама 

таҳқиқоти илмӣ оид ба таърихи Осиѐи Миѐна дар асрҳои VIII-XII зикр 

шудааст, аммо дар бораи ҳаѐти ӯ маълумоти муфассал намедиҳад. Ин дар он 

аст, ки на дар асари худи ӯ ва на дар асарҳои муаллифони вақтҳои охир 

чунин маълумот мавҷуд нест. Танҳо дар Китоби ал-Айсобии Самани зикр 

шудааст, ки номи пурраи ӯ Абӯбакр Муҳаммад ибни Ҷаъфар ибни Закариѐ 

ибни Хаттаб ибни Шарик буд ва ӯ зодаи Бухоро буд, соли таваллудаш 899 ва 

дар соли 959 вафот кардааст.  

Нусхаи арабии "Таърихи Бухоро", ки онро Наршоҳӣ навиштааст, ҳифз 

нашудааст. Аввалин асарро соли 1128 Абунаср Аҳмад ибни Муҳаммад ибни 

Насри Кубавӣ аз Фарғона (аз Қуво) ихтисор ва ба форсӣ тарҷума кардааст. 

Тақрибан пас аз 50 сол (1178), ин асар бори дуввум аз ҷониби Муҳаммад 

ибни Зуфар ибни Умар таҳрир карда шуд. Инчунин бояд қайд кард, ки 

нусхаҳои боқимондаи асар рӯйдодҳои солҳои 1178-1220-ро низ ба таври 

мухтасар тасвир мекунанд. Мувофиқи ин, «Таърихи Бухоро» -и Наршоҳӣ 

бояд бори сеюм аз ҷониби муҳаррири номаълум таҳрир карда шуда бошад.  

         «Таърихи Бухоро» дар бораи забти Осиѐи Миѐна аз ҷониби арабҳо, паҳн 

шудани ислом ва таърихи кишвар дар давраи ҳукмронии Сомониѐн нақл 

мекунад. Матни форсии асар солҳои 1892, 1894, 1904 ва 1939 дар Париж, 

Бухоро ва Теҳрон нашр шудааст. Инчунин асар ба забонҳои русӣ, англисӣ ва 

ӯзбекӣ тарҷума шудааст (1897, 1954, 1966).  

            Таърихи Бухоро »аз 36 боб иборат аст, ки баъзеи онҳо чунин ном 

гирифтаанд: 

Боби IV. Бухоро ва замимаҳои он. 

Боби VIII. Дар бораи сохтмони аркаи Бухоро. 

Боби XIII. Дарѐҳои Бухоро ва ноҳияҳои атрофи он. 

Боби XIX Салтанати Қутайба ибни Муслим ва забти Бухоро. Тақсимоти 

Мовароунаҳрин дар байни арабҳо ва ғарабҳо. 

Боби XXVIII. Оғози ҳукмронии Сомониѐн  



           Ибни Мискавайҳ. Номи пурраи ӯ Абу Аҳмад ибни Муҳаммад ибни 

Мушқуя (ваф. 1030) буд, ки замоне дар хазинаи Бувайҳидиѐн хазинадор ва 

сипас вазир буд (932-1062). Муаллифи китоби "Китоби таҷориб ул-улум" 

("Дар бораи таҷрибаи халқҳо"). 

Китоби "Тоҷориб ул-Улум" аз шаш ҷилд иборат аст, ки таърихи кишварҳои 

мусулмониро аз замонҳои қадим то 983 дар бар мегирад. Ҷилдҳои 1-4-и 

китоб, яъне дар асоси муаррихони пешина, асосан «Таърихи ар-русул ва-л-

мулук» -и Табарӣ тартиб дода шудаанд. Ҷилдҳои 5-6-ро худи муаллиф эҷод 

кардааст ва яке аз маъхазҳои муҳими таърихи асри нӯҳ мебошад. Вай аз 

ҳуҷҷатҳои расмии замонаш васеъ истифода мебурд. 

        Абунаср Муҳаммад Утбӣ инчунин як мансабдори баландпояи давлатӣ, 

муовини Сомониѐн дар Хуросон Абӯалӣ ибни Симҷур (989-998), баъдан 

котиби шахсии Шамс ул-Маалӣ Қобус ибни Вушмагир (998-1030) аз с. 

Зиѐрис ва баъдтар G '-и Азнавиѐн Сабуктакин (977-997), Султон Маҳмуд 

(998-1030) ва Султон Масъуд (1031-1041) дар қаср хидмат карданд. Масалан, 

Утбий ба ҳайси сафири Султон Маҳмуд (999) ба Гурҷистон рафт, сипас дар 

Ганҷ Рустак ба ҳайси барид кор кард ва соли 1023 бо фармони Султон 

Маҳмуд аз кор ронда шуд. Дар маъхазҳо, алахусус ал-Саалобӣ, гуфта 

мешавад, ки ал-Утбӣ якчанд асари калон навиштааст. Аммо, танҳо яке аз 

онҳо, як асари таърихӣ бо номи "Таърихи Яман" (Таърихи Яман) боқӣ 

мондааст. 

      "Таърихи Ямини" таърихи иҷтимоию сиѐсии Афғонистон, Хуросон, 

Хоразм ва қисман Мовароунҳрро, ки дар давраи ҳукмронии Амир 

Сабуктагин ва Султон Маҳмуд, солҳои 975-1021 ба империяи Ғазнавиѐн 

дохил буданд, нақл мекунад. Маълумот дар бораи забти Мовароунхр (992-

996) аз ҷониби Қарахониѐн дар намоишнома бебаҳост.  

        Пьеса дар бораи мақсадҳо ва манфиатҳои синфи ҳукмрони феодалӣ нақл 

мекунад, алахусус Султон Маҳмуд ва хешовандони ӯ ситоиш карда 

мешаванд. Донишманд инчунин дар бораи вазъи мардуми меҳнаткаш, ки 

хонаҳояшон дар натиҷаи ҷангҳои давомдори феодалӣ, зулми феодалӣ, 

андозҳо ва ҷаримаҳои гуногун хароб шудааст, истода мегузарад. 

        Матни арабии Таърихи Ямин соли 1874 дар Деҳлӣ, Булақ соли 1874 ва 

Лоҳур соли 1883 нашр шудааст. Иқтибосҳо аз он ба забони фаронсавӣ, 

олмонӣ ва англисӣ аз ҷониби К.Шефер, Т.Ниолдеке, Г.Эллиот ва Н.Доусон 

тарҷума шудаанд. Китоб тарҷумаҳои форсӣ дорад, ки беҳтарини онҳоро Абӯ 

Шариф Носеҳ ал-Ҷарбазоқонӣ навиштааст. Ин тарҷума дар Эрон солҳои 

1856, 1956 ва 1966 нашр шудааст. Асарро соли 1858 Рейнольдс дар Лондон 

ба англисӣ тарҷума кардааст.  

         Ал-Идрисӣ. Вай сайѐҳ ва географи машҳури замони худ буд. Вай китобе 

бо номи "Нуҳатул-муштак" ѐ "Нуҳатул-муштақ фи хтирик ул-офақ" 

(Шикорчии хаста аз сайѐҳати ҷаҳон) таълиф кардааст. Номи пурраи ӯ 



Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Абдуллоҳ ибни Идрис ал-

Идрисӣ мебошад. 

        Ал-Идрисӣ соли 1100 дар Кевти Марокаш ба дунѐ омада, дар Кордобаи 

Испания таҳсил кардааст ва пас аз бозгашт аз саѐҳат тавассути Португалия, 

Фаронса, Англия ва Осиѐи Хурд, соли 1138 ба Палермо кӯчид ва ба ҷои ӯ 

шоҳи Роҷер II Сицилия (1130). -1154 yy.) Асари худ "Нуҳат ал-муштақ" -ро 

бо супориши худ навиштааст. Олим соли 1165 вафот кард. Нуғат ал-Муштақ 

мавқеи ҷуғрофии ҳафт кишвари иқлими ҷаҳонро баррасӣ мекунад. Қисмҳои 

он махсусан дар Африқои Шимолӣ, Италия, Фаронса, Олмон ва инчунин дар 

Осиѐи Марказӣ арзишманданд. Матни китоб соли 1592 дар Рим нашр 

шудааст. Тарҷумаи лотинӣ соли 1619 дар Париж нашр шудааст.  

       Абу Саид Гардизи. Муаррихи бузурги нимаи аввали асри XI. Номи 

пурра: Абу Саид Абдулҳай ибни Залҳон ибни Маҳмуди Гардизӣ. Он чизе, ки 

ӯро дар замони худ ин қадар машҳур кард, китоби бузурги ӯ «Зайн ул-ахбор» 

(Ороиши муаррихон) буд. Кор байни солҳои 1049-1050 ба итмом расида, ба 

Ғазнавиѐн ба Султон Абдурашид (1049-1053) тақдим карда шуд. Abu Said 

Gardiziy.  

       Дар «Зайн ул-ахбор» -и Гардизӣ бобҳо дар бораи фарҳанги Рим, 

маросимҳои динӣ ва ҳисобу китоби халқҳои гуногун ва аҳолии туркзабони 

Осиѐи Марказӣ дар Ҳиндустон ҷой дода шудааст. Ин намоишнома бар асоси 

ойинҳо ва солномаҳои мазҳабии миллатҳои мухталиф (мусалмонон, яҳудиѐн, 

масеҳиѐн, ҳиндуҳо) ва бобҳо дар бораи Ҳиндустон аз осори Абу Райҳон 

Берунӣ таҳия шудааст ва боб дар бораи аҳолии турктабор дар Осиѐи Марказӣ 

қисмат дар осори Ибни Хурдодбек Ҷайҳонӣ ва Муқаддасӣ. Ин асари Абӯсаид 

Гардизӣ дар омӯзиши таърихи сиѐсии Хуросон ва Осиѐи Марказӣ аз истилои 

араб то миѐнаи асри 11 нақши муҳим дорад.  

         Абулфайз Байҳақӣ. Муаррихи бузурги асри 11. Номи пурра: Абулфайз 

Муҳаммад ибни ал-Ҳусайн ал-Котиб ал-Байҳақӣ. Вай соли 995 дар деҳаи 

Харисободи вилояти Нишопур дар оилаи сарватманд ба дунѐ омадааст. 

       Вай бештар бо асарҳои Абулфайз Байҳақӣ (Зиѐнат ул-китоб), Таърихи 

Оли Маҳмуд (Таърихи хонаи Маҳмуд) ѐ Ҷемо Таърихи Алӣ Сабуктагин 

(маҷмӯаи ҳикояҳо аз таърихи хонаи Сабуктагин) маъруф аст. 

      "Таърихи Масъудӣ" ба маъхазҳое асос ѐфтааст, ки муаллиф шахсони 

боэътимодро дидааст ва аз онҳо шунидааст ва инчунин ҳуҷҷатҳои расмии дар 

додгоҳҳои ҳукуматӣ нигоҳдошташуда. Асар аз дигар асарҳои таърихӣ бо он 

фарқ мекунад, ки дорои маводи воқеӣ, баѐни васеъ ва муфассали рӯйдодҳо ва 

ниҳоят бо маҳорати баланди бадеӣ навиштан аст. 

Пьеса ба вазъи иҷтимоию сиѐсии Империяи Ғазнавиѐн дар давраи салтанати 

Султон Масъуд бахшида шудааст. Дар намоиш инчунин маълумоти муҳим 

дар бораи таърихи Саффориѐн ва Салҷуқиѐн оварда шудааст. Аз ҷумла, дар 

бораи равобити сиѐсии байни Ғазнавиѐн ва давлатҳои Хоразм, Салҷуқ ва 

Карахониҳо маълумоти зиѐд мавҷуд аст. 



      Тарҷумаи пурраи русии ин асарро шарқшиноси маъруф А.К.Арендс бо 

таҳқиқот ва шарҳҳои зарурӣ ба табъ расонидааст (Тошканд 1962, Москва 

1969)  

     Асари Юсуф Хас Ҳоҷиб Боласоғунӣ «Қутадгу Билиг» (Оғози хушбахтӣ) 

мавзӯъҳои гуногунро дар бар мегирад, аммо таҳлили ҳамаҷонибаи инсон ва 

аҳамияти иҷтимоӣ, ҷойгоҳ ва функсияи ӯ дар ҳаѐт мебошад. Дар "Қутадгу 

Билиг" одамони оддӣ, одамони меҳнатдӯст бо эҳтироми хосса тасвир 

шудаанд. Юсуф Хас Ҳоҷиб Боласоғунӣ ба деҳқонон, чӯпонон, ҳунармандон 

ва савдогарон эҳтироми махсус дорад. Вай дехкононро аз хама болотар 

мегузорад. Он мефаҳмонад, ки чӣ гуна ҳукумат бояд бо табақаҳои гуногун 

муносибат кунад. Фермерон ―Одамони зарурӣ…. Бо онҳо дар тамос бошед ва 

бо онҳо омехта кунед, тамоми мавҷудоти зинда барои онҳо ғизои кофӣ 

доранд ва ҳама либосҳои худро аз онҳо мегиранд », - гуфта мешавад дар 

китоб. Қутб ал-Билиқ дар бораи ахлоқ, одоб ва маърифат бисѐр таълимоти 

арзишманд дорад. Муаллиф дар бораи масъалаҳои ростқавлӣ, поквиҷдонӣ, 

одоб, садоқат ва муҳаббат оқилона сухан мегӯяд. Вай дониш ва маърифатро 

калиди хушбахтӣ меномад. Ин аст, ки ӯ эпоси худро "Қутадгу Билиг" 

меномад.  

ас-Самъонӣ. Муаллифи Китоби ул-Ансоб (Китоби Насабҳо) биографи 

машҳур, муаррих ва сайѐҳ Абусаъид Абдулкарим ибни Муҳаммад ас-

Саъмонӣ (1113-1167) мебошад. Вай дар Мерв дар оилаи як фақеҳи бузург ба 

дунѐ омада, дар Марв, Бухоро ва Самарқанд таҳсил кардааст, аз соли 1155 то 

1156 дар Мовароуннаҳр ва Хоразм, муддате дар Нишопур, Исфаҳон, Багдод, 

Ҳалаб, Димишқ ва Байтулмуқаддас (Зиндагӣ дар шаҳрҳои Ерусалим). Ғайр аз 

Китоби ал-Ансоб, Самани муаллифи бистҷилдаи Таърихи Марв мебошад. 

Аммо ин китоб ба дасти мо нарасидааст. Тахмин мезананд, ки ин асари 

муҳим ҳангоми ҳуҷуми Чингизхон сӯхта бошад, зеро дар он замон дар 

баробари бузургтарин ва бойтарин китобхонаи Марв, инчунин ду китобхонаи 

калон ба мансуб ба сулолаи Сомониѐн (китобхонаи Ёқут Ҳамавӣ) вуҷуд 

дошт. мегӯяд) сӯхтааст. Танҳо асари донишманд "Китоб ал-Ансоб" ба мо 

расидааст. Ба гуфтаи Ибни Холикон, Китоб ал-Ансоб аз ҳашт ҷилд иборат 

буд. Нусхаи пурраи он низ ба назар намерасад. Танҳо нашри кутоҳшудаи 

сеҷилдаи китоб, ки таҳриршинос Ибни ал-Асир таҳрир кардааст, боқӣ 

мондааст.  

 Матни арабии китоби "Китоб ал-Ансоб" ду маротиба нашр шудааст, қисми 

асосии он соли 1835 аз ҷониби проф. Нашри D.S. Margoulis Он инчунин 

нашри Бейрут дорад. Китоб дар бораи одамони машҳур аз даврони исломӣ то 

замони муаллиф дар кишварҳои мусулмонӣ, асосан Эрон ва Мовароуннаҳр 

маълумоти фаровон медиҳад. 

        Китоби ал-Ансоб яке аз муҳимтарин маъхазҳо барои омӯхтани таърихи 

қадимаи Мовароуннаҳр, шаҳрҳои бузурги он ва робитаҳои тиҷоративу 

фарҳангии он бо кишварҳои ҳамсоя, бахусус Чин мебошад. Камолиддинов 



оид ба ин асар рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ дифоъ намуда, китоберо ба 

забони русӣ аз чоп баровард.  

         Ибни Асир. Муаррихи бузурги араб Иззуддин Абулҳасан Алӣ ибни 

Муҳаммад (1160-1234) муаллифи як асари бузург бо номи Ал-Комил фи-т-

Тарих (Таърихи комил) мебошад, ки онро аксар вақт бо номи Ибни Асир 

мешинохтанд. Муаррих дар заминдори калоне дар шаҳри Ҷазират ул-Умар 

дар соҳили дарѐи Даҷла таваллуд шудааст. Вай қисми зиѐди ҳаѐти худро дар 

Мосули Сурия гузаронида, дар он ҷо мурдааст. Ибни ал-Асир марди 

бомаърифати замони худ буд ва якчанд асарҳои таърихӣ навиштааст. Ал-

Камил фи-т-Тарих ва зиндагиномаи панҷҷилдаи саҳобагони пайғамбар 

Муҳаммад (саллаллоҳу алайҳи ва саллам). Шерҳои ҷангалӣ »(дар соли 1863 

нашр шудааст). Аммо нахустин асари ӯ бо номи ―Ал-Комил фи-т-таърих‖ дар 

омӯзиши таърихи халқҳои Шарқ ва инчунин мардуми Мовароуннаҳр 

аҳамияти калон дорад.  

        Ба ин, масалан, ҷанги байни лашкари Араб ва Мовароуннаҳр дар соҳили 

дарѐи Талас дар соли 751 ва торумори ҳазорон сарбозони Чин дохил 

мешавад. Ғайр аз он, маълумот дар бораи Ас-Саломӣ ва осори муҳими 

таърихии ӯ танҳо ба шарофати Ибни Асир ба мо расидааст. Ҷилдҳои VII-XII 

асар мустақиланд, аҳамияти махсус доранд ва рӯйдодҳоеро, ки дар 

кишварҳои Шарқ дар солҳои 924-1231, инчунин дар Мовароуннаҳр ба вуқӯъ 

пайвастаанд ва асосан манбаъҳои дастнавис мебошанд, инчунин маълумоте, 

ки аз ҷониби ашхоси бо таърих ошно.ва дар асоси маводи бой ва воқеӣ, ки 

ҳангоми мушоҳидаҳои шахсии муаллиф ҷамъоварӣ шудаанд, навишта 

шудаанд.  

       Ҷилди XII Ал-Комил фи-т-Тарих, ки махсусан ба ҳуҷуми муғулон 

бахшида шудааст, арзиши махсус дорад ва дар омӯхтани таърихи иҷтимоию 

сиѐсии Мовароуннаҳр ва кишварҳои Шарқ дар семоҳаи аввал ҳамчун манбаи 

асосӣ хидмат мекунад асри 13 

        Матни пурраи китоб ду маротиба (1851-1876 ва 1901) нашр шудааст. 

Баъзе порчаҳоро Н.А.Медников, А.Е.Кримский ба забони русӣ тарҷума 

кардаанд. Асар дар аҳди Муҳаммад Раҳим Сонӣ (1863-1910) аз ҷониби 

Нурилло Муфти, Муҳаммадшариф Охунд ва дигарон дар Хива ба забони 

узбекӣ пурра тарҷума шуда, дар хазинаи Институти шарқшиносии ба номи 

Абӯ Райҳон Берунии шаҳри Тошканд нашр шудааст. . 'дастхатҳои табарӣ 

маҳфузанд.  

       Ибни Ҳаллиқон. (1211-1282) Ибни Холикан муаррих-биограф аст. Номи 

пурраи ӯ Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Шамсуддин Абулаббос ал-Бармаки ал-

Арбилӣ мебошад. Ибни Холикон дар шаҳрҳои Ҳалаб ва Димишқи Сурия 

таҳсил карда, боз соли 1238 барои такмили таҳсил ба Қоҳира рафт. Соли 1261 

ӯ қозӣ дар Димишқ, сипас муаллим дар ал-Фахрия ва дигар мадрасаҳои 

Қоҳира ва инчунин муовини қозии шаҳр буд. Муҳимтарин асари биографии ӯ 

Вафоят ул-Аян ва Анбо 'Анбо Уз-Замон ("Ахбори марги афроди машҳур ва 



ҳамзамонон") солҳои 1256 ва 1274 навишта шудааст. Вафоят ул-аян ва анбо 

'анбо' уз-замон дар асоси дастнависҳои зиѐде, ки то ба имрӯз наомадаанд ва 

маводи воқеии дар натиҷаи мушоҳидаҳои шахсии донишманд 

ҷамъоваришуда., Инчунин маълумоти муҳим, аз ҷумла тарҷумаи ҳоли 

маъруфҳо олимон ва нависандагон, ки ҳамзамони Ибни Холикон буданд. 

Инҳо номҳои бисѐр нависандагон ва олимони Осиѐи Марказиро дар бар 

мегиранд. 

        Асар дар асри 19 дар Ҳолланд, Фаронса, Миср, Эрон ва Туркия нашр 

шудааст. Де Сленн китобро ба забони англисӣ тарҷума карда, дар солҳои 

1842 ва 1871 дар чор ҷилд нашр кард.  

          Шихобуддин Муҳаммад Нисавӣ (вафот 1249 дар Ҳалаб). Вай муаллифи 

асари беназирест, ки ба фарзанди бузурги халқи мо бахшида шудааст, бо 

номи "Сират ус-султон Ҷалолуддин Менкбурни" ("Тарҷумаи султон 

Ҷалолуддин Менкбурни"). Номи пурраи таърихнигор Шиҳобуддин ибни 

Аҳмад ибни Алӣ Муҳаммад Нисавӣ мебошад. Падари таърихнигор яке аз 

муҳимтарин амирони Хоразмшоҳиѐн буд. Вай волии қалъаи Хурандиз дар 

вилояти Нисо буд. Пас аз вафоти падараш (1220) молу мулк ва мансабаш ба 

писараш гузашт. То соли 1224 ӯ ба ҳайси муовини губернатори вилояти Нисо 

Нусратуддин Ҳамза кор кардааст. Вай шахсан дар набардҳо бо муғулҳо дар 

Нашҷувон (аз деҳаҳои калони Нисо) ва ал-Ҳалқа (аз деҳоти Ҷурҷон) иштирок 

кардааст. 

           Сипас Имом уд-Давла, волии Кабуд Ҷама (ҳаҷи ҳозира) аз музофотҳои 

Астробод, ба Нусратуддин Муҳаммад омад ва бо кӯмаки ӯ тавонист ба Нисо 

баргардад, аммо дере нагузашта дар Нисо ҷанҷолҳои феодалӣ шиддат 

гирифтанд ва бинобар рафтанаш вай рафт. барои Ироқ ва дар соли 1224 ба 

хидмати султон Ҷалолуддин Менкбурни (1220-1231) ворид шуд ва котиб 

(котиб ал-иншо) таъин шуд. Шиҳабуддин Муҳаммад Нисавӣ дар ин вазифа 

то соли 1231, пас аз вафоти султон, кор кардааст. Пас аз он ба хидмати 

Айюби ал-Малик ал-Музаффар Ғозӣ (1220-1224), волии Майофарикин (дар 

музофоти Диѐрбакир) ворид шуд. Аммо дере нагузашта вай ба зиндон афтод. 

Пас аз раҳоӣ аз зиндон, вай дар ҳузури Илдегизиѐн (1137-1225) ва сипас дар 

1238 волии қалъаи Ҳаррон (Озарбойҷони Эрон) таъин шуд. Дар ниҳоят, 

Ҳалаб (Сурия) ба хидмати Ал-Малик ан-Носир Салоҳуддин Юсуф ибни ал-

Азиз ворид шуд ва ӯ то охири умр дар Ҳалаб зиндагӣ кард. Китоби 

пурарзиши Шиҳабуддин Муҳаммад ан-Нисавӣ "Сират ус-султон Ҷалолуддин 

Менкбурни" дар бораи вазъи иҷтимоию сиѐсии Осиѐи Марказӣ, Қафқоз, 

Шарқи Наздик ва Миѐна дар давраи ҳуҷуми муғулҳо (1220-1231) баҳс 

мекунад. Кор соли 1241 дар Ҳалаб ба итмом расида, ҳамчун ѐддошт навишта 

шудааст. Китоб аз муқаддима ва 108 боб иборат аст. Дар бобҳои I-IV асар 

масъалаҳои муғул-тоторҳо, пайдоиши Чингизхон, расидан ба рутбаи хон ба 

таври мухтасар тасвир шудаанд. Бобҳои V-XXII ба ҳаѐт ва фаъолияти 

Хоразмшоҳ Алоуддин Муҳаммад бахшида шудаанд.  



Аз боби XXIII то охири китоб, истилои муғулҳо ва сарнавишти 

фоҷиабори шоҳи Хоразм Алоуддин Муҳаммад, ҳаѐт ва муборизаи Султон 

Ҷалолуддин, ҳалокати фоҷиабор нақл карда мешавад. Бобҳои ин асар, 

бахусус бобҳое, ки рӯйдодҳои солҳои 1224-1231-ро инъикос мекунанд, 

арзиши аслӣ ва аълои илмӣ доранд, зеро аксари рӯйдодҳои тасвиршуда 

иштироки мустақими шахсии муаллифро доранд. Ин аст, ки ин китоб 

диққати муаррихонро ба худ ҷалб мекунад. Онро таърихнигорони гузашта 

ҳамчун сарчашмаи пурарзиш аз ал-Футувватӣ (1244-1323), Ибни Халдун 

(1332-1406) ва Бадруддин Айнӣ (вафот 1451) низ истифода кардаанд. Ҳатто 

шарқшиносони муосир наметавонанд ин асарро дар пажӯҳишҳои худ дар ин 

давра нодида гиранд. Матни арабии асар "Сират ус-султон Ҷалолуддин 

Менкбурни" бо тарҷумаи фаронсавӣ солҳои 1891-1895 дар Париж ва Қоҳира 

чоп шудааст. Он тарҷумаҳои туркӣ (тарҷумонҳо Юсуф Зиѐ ва Аҳмад Тавҳид) 

ва форсӣ (тарҷумонҳо Муҳаммад Алӣ Носеҳ ва Муҷтаб Минавӣ) -ро кӯтоҳ 

кардааст. Қисми асаре, ки вазъияти иҷтимоию сиѐсии туркманҳо ва 

Туркманистонро дар асри XIII тавсиф мекунад, ба забони русӣ (тарҷумони С. 

Л. Волин) нашр шудааст. Тамоми китобро З.М.Буниятов дар Маскав ба 

забони русӣ тарҷума карда, бо шарҳи илмӣ нашр кардааст.  

         Ҷамол қаршӣ аст (таваллуд 1230) .Лингвист ва муаррихи ибтидои 

асрҳои 13 ва 14 мебошад. Номи аслии ӯ Абулфазл Муҳаммад ибни Умар 

ибни Холид буд, аммо донишманд аксар вақт бо номи Ҷамол Қаршӣ машҳур 

буд (Қаршӣ ба маънои муғулӣ "қаср" аст). Олим дар Алмалык (яке аз 

калонтарин марказҳои савдо ва фарҳанги асримиѐнагӣ дар водии Ила, 

шимолу ғарби Гулҷа) дар оилаи коҳин таваллуд шудааст. Падари ӯ яке аз 

ҳофизони маъруфи Алмалык (қироати Қуръон) ва модараш аз авлоди Шайх 

Абуалии Марв буд. Донишманди оянда аз ҷониби шайхи машҳур Ашраф 

ибни Наҷиб ал-Қосонии Алмалик таҳсил карда, сипас ҳамчун мураббии 

Элбутар, писари ҳокими маҳаллӣ Сигнак Такин (вафот 1250-1253), ки тобеи 

Чингизиѐн буд, дохил мешавад. хидмат. 

 Он инчунин ба туфайли сарпарастии раис Бурҳонуддин ӯро ба мақоми 

олии баландтарин расонд. Соли 1264 Ҷамол Қаршӣ бо сабабҳои барои мо 

номаълум истеъфо дод ва ба Қошғар рафт. Дар Кашғар Ҷамол Қарширо 

Камолуддин Абӯабдуллоҳ ибни Ҳусайн ва Садуддин сарпарастӣ карданд. 

Донишманд асосан дар Қошғар бо навиштани шеър машғул буд ва соли 1302 

бо пешниҳоди Садр Саъдуддин Ас-сураи мин ас-Сахаро ("Суханронии кушод 

аз андешаҳои муфид") ба табъ расонд. . Ҷамол Қаршӣ дар солҳои 1269-1294 

ба бисѐр минтақаҳои Осиѐи Марказӣ сафар кардааст. Масалан, ӯ солҳои 

1269-1270 ба Иламиш (шаҳри қадимии роҳи Андиҷон ба Талас), якчанд 

маротиба (1272,1293) дар Шош ва соли 1273 ба Барчинлигкент ва Ҷанд 

ташриф овард. Олим маълумоти дар ин сафарҳо ҷамъоваришударо барои 

навиштани асари дар боло номбаршуда истифода бурд. Ин асари Ҷамол 

Қаршӣ иловае ба асари Абунасри Исмоил ибни Ҳаммади Ҷавҳарӣ (ваф. 1008) 



бо номи "Ас-Саха" (Луғати комил) аст, ки онро аксар вақт бо номи 

"Мулҳақот-ул-Сура" меноманд, ки бо ном машҳур аст.  

Асар дар бораи ҳокимони турк, ки дар қарни 13 Алмалик ва атрофи 

онро идора мекарданд, Қарахониѐн, алахусус намояндагони онҳо, ки дар 

Кошғар ҳукмронӣ мекарданд; Минтақаҳои Кашғар, Хотан, Фаргона, Шош, 

инчунин як қатор шаҳрҳои калони асримиѐнагӣ, ки дар поѐноби Сирдарѐ 

ҷойгиранд, ба монанди Барчинлигкент, Ҷанд, ашхоси машҳур-шайх, олимон, 

ки ҳамзамони Ҷамол Каршӣ буданд, дучор меоем. маълумот дар бораи 

шоирон.  

Дар маҷмӯъ, ин асари Ҷамол Қаршӣ яке аз маъхазҳои зарурӣ барои 

омӯзиши таърих, фарҳанг, шаҳрҳои калон ва вазъи онҳо дар асрҳои XIII 

халқҳои Мовароуннаҳр ва Осиѐи Марказӣ мебошад. Мулҳакат ас-Сура ҳанӯз 

ба ягон забон тарҷума нашудааст. Дастхатҳо дар китобхонаҳои Англия, 

Фаронса, Олмон, Санкт-Петербурги Русия ва Тошканд дастрасанд.            

Маҳмуд Кашгарӣ. Забоншиноси бузурги асри XV. Номи аслӣ: Маҳмуд 

ибни Ҳусайн ибни Муҳаммад ал-Қашқарӣ. Маҳмуди Кашғорӣ ба оилаи яке аз 

шоҳзодагони бонуфузи турк дар хидмати Қарахониѐн дохил мешуд. Тказган. 

Вай аз бисѐр соҳаҳои илми асрҳои миѐна, алалхусус арабӣ, забонҳои туркӣ, 

таърих ва ҷуғрофия огоҳӣ дошт. Вай ба Осиѐи Миѐна ва Эрон сафар карда, 

шаҳрҳои бузурги ин кишварҳоро дидан мекунад. 

        Маҳмуди Кашғорӣ бо ду асари муҳимаш дар бораи забонҳои туркӣ 

маъруф аст. Яке аз онҳо Ҷавоҳир ан-Нал фи луғат-ит-турк ва дигаре Девону 

луғат-ит-турк бо муқаддима ва луғат. 

         Дар луғат шарҳи муфассали калимаҳое оварда шудааст, ки халқҳои турк 

дар асрҳои X-XI истифода кардаанд.  

Арзиши луғат барои таърих дар он аст, ки дар он ҳар қабилаҳои туркӣ 

мавҷуданд (Бежанаг-Печенег, Қипчак, Огуз, Ямак, Башқирд, Баслик, Кой, 

Ябуку, Тотор, Қирғизистон, Чигил, Тукси, Ягмо, Уйғур, Игрок, Ҷоруқ, Ҷумул 

ва ғ.) аломатҳо (мӯҳрҳо), ҷойҳои истиқомат ва ҷойгоҳашон дар ҳаѐти 

ҷамъиятӣ-сиѐсӣ муфассал нишон дода шудаанд. Ин ҷанбаҳои осори Маҳмуди 

Кашғорӣ яке аз сарчашмаҳои асосии омӯзиши таърихи пайдоиши этникии 

халқи узбек, инчунин таърихи халқҳои туркзабони Осиѐи Миѐна ва Осиѐи 

Миѐна ва Қазоқистон мебошанд. 

        Ягона дастнависи Девону луғат ат-турки пурарзиши ӯ дар ҷаҳон ҳоло 

дар Истамбул (Туркия) маҳфуз аст. Матни арабии ин асар дар се ҷилд дар 

солҳои 1915-1917 дар Истамбул бо шарҳи аълои узбакии С.М.Муталлибов 

чоп шуда, солҳои 1960-1963 дар Тошканд нашр шудааст. Луғати девони at-

turk ба забони туркии усмонӣ солҳои 1939-1941 аз ҷониби Б.Аталӣ, солҳои 

1982-1985 аз ҷониби Р.Данкофф ва Ҷ.Келли ба забони англисӣ ва аз ҷониби 

гурӯҳи тарҷумонҳо аз соли 1981-1984 ба забони уйғурӣ тарҷума ва нашр 

шудааст.  



       Ҳамдуллоҳи Қазвинӣ. Ҷуғрофинос ва таърихнигори бузург, арбоби 

давлатии семоҳаи охири асри 13 ва нимаи аввали асри 14. Ҳамдуллоҳи 

Қазвинӣ муаллифи "Зафарнома", "Таърихи гузида" ва "Нӯҳзат ул-кулуб" 

мебошад. Зафарнома як шеъри 75000 байтӣ буда, рӯйдодҳои таърихии 

Арабистон ва Эронро аз ислом то замони Элҳон Абӯсаид ҳикоят мекунад.  

         Таърихи Гузида (Таърихи мунтахаб) асарест, ки бо забони таърихи 

умумӣ навишта шудааст, ки рӯйдодҳои аз замонҳои қадим то 1330 дар Эрон 

ва қисман дар Осиѐи Марказиро тасвир мекунад. Корро писараш Зайнуддин 

пас аз даргузашти Ҳамдуллоҳи Қазвинӣ идома дод ва рӯйдодҳои то 1392 дар 

Эрон рухдода ва ҳодисаҳои то 1392 дар Эрон рӯйдодаро дар бар гирифт. 

Қисми асосии "Гузидаи таърихӣ" ба Хоҷа Ғиѐсиддин Муҳаммад бахшида 

шудааст ва аз соли 1330 сарчашма мегирад. навиштанро ба итмом расонд. 

Асар аз муқаддима ва 6 боб иборат аст: 1) Паѐмбарон ва авлиѐ; 2) Шоҳони 

тоисломии эронӣ; 3) Таърихи пайғамбар Муҳаммад, хилофати Рошид, 

Умавиѐн ва Аббосиѐн; 4) сулолаҳое, ки дар давраи Аббосиѐн, Эрон, 

Афғонистон ва Осиѐи Миѐна ҳукмронӣ мекарданд, Сафавиѐн, Сомониѐн, 

Ғазнавиѐн, Гуриѐн, Салҷуқиѐн, Хоразмшоҳҳо, Муғулистон ва дигарон. 

       Вай дар "Таърих" -и худ дар омӯзиши таърихи Эрон ва Осиѐи Миѐна дар 

нимаи аввали асрҳои XIII-XIV нақши муҳим дошт 

         Ҷувайний. Вай муаррих, олим ва арбоби бузурги асри 13 буд. Номи 

пурра: Алоуддин Отамалик ибни Баҳоуддин Муҳаммад ал-Ҷувайнӣ. U 1226 

y. таваллуд шудааст Падари ӯ Баҳоуддин Муҳаммади Хоразмшоҳӣ муовини 

Алоуддин Муҳаммад дар Хуросон буд. Дар вақти ҳуҷуми муғулҳо вай дар 

паҳлӯи Султон Ҷалолиддин меҷангид. 

Алоуддин Отамалики Ҷувайнӣ бо «Таърихи Ҷаҳон» (Таърихи Чингизхон), ки 

таърихи иҷтимоию сиѐсии Муғулистон, Осиѐи Марказӣ ва Эронро дар асри 

13 нақл мекунад, шӯҳрат пайдо кардааст. 

       "Таърихи ҷаҳон" аз 3 қисм иборат аст: 1) таърихи муғулҳо, истилои онҳо 

дар давраи ҳукмронии Чингизхон то замони Гююкхон, инчунин таърихи 

Ҷочихон, Чигатайхон ва авлоди онҳо; 2) Таърихи Хоразмшоҳҳо ва ҳокимони 

муғул Хуросон (1258); 3) Вазъи иҷтимоию сиѐсии Эрон дар солҳои 1256-

1258, инчунин иттиҳодияи динӣ-ҳарбии исмоилиѐн ва таърихи исмоилиѐн 

(1090-1258y)  

         Рашидуддин Энсиклопедисти маъруфи эронӣ олим, муаррих, филолог 

ва арбоби бузурги давлатӣ мебошад. Номи пурра: Рашидуддини Фазлуллоҳ 

ибни Имадуддавла Абулҳайр ал-Ҳамадонӣ. 

        Рашидуддин соли 1247 дар Ҳамадон таваллуд шудааст. Вай дар синни 

ҷавонӣ хуб таҳсил карда буд. Вай вазири Ғазонхон (1295-1304) ва 

Улҷайтухон (1304-1317) буд. Вай соҳиби 80 000 акр заминҳои ҳосилхез, 

боғҳо ва дӯконҳо дар қисматҳои гуногуни давлати Хлоку ва дар чарогоҳҳо 

250 000 гӯсфанд, 30 000 солона ва 10 000 шутур буд. Тибқи сарчашмаҳои 

таърихӣ сарвати ӯ 3,500,000 динор ҳисоб шудааст. Ӯ 16 писар дошт. 



      Ягона асари боқимондаи олим Ҷомеъ ‘ут-таворикс (Маҷмӯаи таърихҳо) 

мебошад, ки асари беназири аслии таърихнигории асрҳои миѐна мебошад. Ин 

асарро Ғозихон солҳои 1301-1311 фармоиш додааст. Қисми асар, ки халқҳои 

турк-муғулро дар бар мегирад, дар омӯзиши таърихи халқҳои Осиѐи Марказӣ 

аҳамияти калон дорад.  

 

                                                    Саволҳо ва супоришҳо: 

1. Мо таърихи Осиѐи Миѐнаро дар асрҳои IX-XII аз асарҳои кӣ медонем? 

2. Абу Райҳони Берунӣ дар "Ёдгориҳои халқҳои қадим" -и худ киро тасвир 

мекунад? 

3. Дар бораи муаллифи асари беназире, ки ба фарзанди бузурги халқи мо 

бахшида шудааст, "Сират ус-султон Ҷалолуддин Мангуберди" ("Тарҷумаи 

султон Ҷалолуддин Мангуберди ") нақл кунед. 

4. Дар асари "Коре, ки боиси хушбахтӣ мешавад" чиро таҳлил кардаанд? 

5. Эҷодиѐти Абӯсаид Гардизиро тавсиф кунед. 

6. Асари "Таърихи Бухоро" аз чанд боб иборат аст ва дар бораи номгузории 

онҳо шумо чӣ медонед? 

7.Абу Райҳони Берунӣ чӣ асарҳо навиштааст ва шумо дар бораи онҳо чӣ 

медонед? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОБИ 5: САРЧАШМАҲОИ ТАРИХИ ОСИЁИ МАРКАЗ  ДАР ДАВРАИ 

АСРҲО   МИЁНА ТАРАКҚИЁБА (АСРҲОИ XIV-XVI) 

         Ғиѐсиддин Алӣ. Яке аз аввалин маъхазҳо дар замони Темур асари фақеҳ 

Ғиѐсиддин Алӣ ибни Ҷамолулислом Яздӣ «Рӯзномаи Ҳиндустон» мебошад, 

ки рӯзномаи роҳпаймоии амирро ба Ҳиндустон медиҳад. Ин "Рузнома" -ро як 

олим аз номи Темур солҳои 1399-1403 таълиф кардааст. 

         Ин "Рузнома" ба сафари махсуси Амир Темур ба Ҳиндустон бахшида 

шудааст ва яке аз дастхатҳои комилест, ки то ба мо расидааст. Дар 

намоишнома маълумотҳои ҷолиб дар бораи решаҳои маъракаҳои ҳарбии 

Темур, стратегия ва тактикаи ӯ, ки дар ҷангҳо ва муҳосираҳо истифода 

мешуданд, моҳият ва сохтори системаи амирон ва қаҳрамонон дар замони 

Темур, муқовимати мардуми Ҳиндустон ба артиши Темур мебошанд. шоҳиди 

хабарҳои муҳим дар бораи Дар бораи замони Темур ва рафиқони ӯ, дар бораи 

Самарқанд ва дигар шаҳрҳо низ маълумотҳои ҷолиб мавҷуданд. 

         В.В.Бартольд, ки соли 1902 ба Тошканд ташриф оварда, бо дастхатҳои 

Китобхонаи халқии Туркистон шинос шуда буд, диққати худро ба 

дастнависи Рӯзнома равона кард. Матни форсии дастнависро шогирди ӯ 

П.А.Зимин барои чоп омода карда, онро В.В.Бортолд ва бо сарсухан таҳрир 

кардааст.  

        Низомиддин Шамий. Дар бораи ҳаѐти донишманд инҳо маълуманд: 

Низомиддини Шамӣ он ҷо буд, ки Амир Темур соли 1393 ба Бағдод ҳуҷум 

кард ва ба хидмати Амир Темур расид. 

       Соли 1402 Темур ба ӯ амр дод, ки таърихи худро бо забони возеҳ ва 

содда бинвисад. Низомиддини Шомӣ ин асарро дар байни солҳои 1402-1404 

ба итмом расонидааст. Асар аз давраи ба сари қудрат омадани ҷанговари 

бузург то соли 1404-ро дар бар мегирад. Зафарнома бо услуби воқеан содда 

ва равон навишта шудааст ва аз маводи воқеӣ бой аст. Аммо зиндагии Амир 

Темур дар ин намоиш то ҳадде идеализатсия шудааст. Асар яке аз маъхазҳои 

муҳимтарин ва боэътимоди омӯзиши таърихи иҷтимоию сиѐсии Осиѐи 

Миѐна, Қазоқистон, Шарқи Наздик ва Миѐна дар нимаи дуюми асри XIV ва 

ибтидои асри XV мебошад. 

         Соли 1937 асари Низомиддини Шамӣ ба забони чехӣ аз ҷониби Ф.Тауэр 

нашр шудааст. То ба имрӯз Зафарнома ба забонҳои Аврупо тарҷума 

нашудааст.  

      Рӯзномаҳои Руи Гонсалес де Клавихо яке аз муҳимтарин асарҳо дар 

таърихи Темур ва Темуриѐн мебошад. Дар китоб ѐддоштҳои сайри Руи 

Гонсалес де Клавихо, сафири шоҳи Генрих III Кастилия (Испания) (1390-

1406), ки соли 1404 ба қасри Темур дар Самарқанд ташриф овардааст, яъне 

солҳои 1403-1404 ӯ ба Туркия, Эрон ва Мовароунаҳр ташриф овардааст , 

алахусус Амир Ин асарест, ки он чизҳоеро, ки дар қасри Темур дидааст ва 

медонад, дар бар мегирад.  



 Сафари сафорати Клавичо ба Амир Темур 22 майи соли 1403 оғоз ѐфт 

ва дар муддати 15 моҳ ба Самарқанд расид. Клавихоро дар ин сафар Алфонсо 

Паэо де Санта Мария, номзади илмҳо ва Гомес де Салазар, посбони махсуси 

шоҳ ҳамроҳӣ карданд. Сафари Клавихо дар посух ба сафорати Амир Темур 

дар Испания дар соли 1402 бо сарварии Хоҷа Муҳаммад Қозӣ буд. Тибқи 

сарчашмаҳои таърихӣ, солҳои 80-90-уми асри 14 шӯҳрати давлати Темур ба 

кишварҳои аврупоӣ расидааст. Англия. Ҳокимони Фаронса, Испания, Генуя 

ва Византия мунтазам сафирони худро ба Ҷаҳонгири бузург мефиристоданд, 

то бо Амир Темур робитаҳои сиѐсӣ ва иқтисодӣ (тиҷоратӣ) барқарор кунанд. 

Масалан, фиристодагони шоҳи Генрих III Кастилия Дон Пелагия де 

Самотматир ва Дон Фердинанд де Поласуслос соли 1402 ҳангоми дар 

Қарабоғ буданаш ба Амир Темур омада буданд ва 20 июли ҳамон сол Амир 

Темур ва Боязиди I Йилдирим (1389) -1402).) Бузургтарин қатли артиши 

худро тамошо карда буданд. Дар қабули бошукӯҳи пас аз ҷанг сафирон аз 

чанд кишвари дигар низ ширкат доштанд. Пас, равобити тиҷорӣ ва сиѐсии 

байни Темур ва кишварҳои Аврупо дар он солҳо дар бисѐр санадҳои расмӣ 

дида мешавад.  

Дар Рӯзномаҳои Руи Гонсалес де Клавихо, вазъи умумии кишварҳо ва 

шаҳрҳои он замонҳои Амир Темур, тарзи зиндагии мардум, биноҳо, қасрҳо, 

мадрасаҳо, хонаҳо, дӯконҳо, коргоҳҳо, темуриѐн, ки бо ташаббус сохта 

шудаанд Темур ва наздикони ӯ муносибатҳои сиѐсӣ ва тиҷоратии давлат бо 

Чин, Ҳиндустон, Орди тиллоӣ, Муғулистон ва дигар кишварҳо; Дар бораи 

маҳалли ҷойгиршавӣ маълумоти ҷолиб дода шудааст. Ин маълумот, бешубҳа, 

дар омӯзиши таърихи иҷтимоию сиѐсии сарзамини Туркистон дар он замон, 

тарзи ҳаѐти гузаштагони мо нақши муҳим хоҳад дошт. Барои исботи фикри 

мо чанд мисол меорем.  

          Клавихо дар бораи Самарқанд ва баъзе биноҳое, ки Амир Темур дар он 

ҷо сохтааст, менависад, аз ҷумла: 

        Дар бораи боигарии Самарқанд «Ин кишвар аз ғалладона, шароб, мева, 

парранда, ҳама намудҳои гӯшт, гӯсфандон бой аст ... нархи як ҷуфт гӯсфанди 

фарбеҳ як тангаи тиллоии дар он замон амалкунанда мебошад».  

           Дар бораи хиѐбонҳои калон ва дӯконҳои савдо «Самарқанд ҳамасола 

молҳои аз Чин, Ҳиндустон, Тотористон ва дигар кишварҳо воридшавандаро 

мефурӯшад. Кӯча мебоист аз як канори шаҳр оғоз ѐфта, аз миѐнаи кӯча 

мегузашт ва аз он тарафи дигар ба охир мерасид, болои кӯча бо гунбаз 

пӯшонида шуда, дар сӯрохиҳои равшан ҷойгир карда мешуд. ‖ 

         "Моҳи июли ҳамон сол (1404) як корвони тиҷоратии иборат аз 800 

шутур аз шаҳри Хонбалик ба Самарқанд омад."  

Дар бораи қасри Куксарой ва коргоҳи истеҳсоли аслиҳаи ба шоҳ 

тааллуқдошта дар он, «Ин бурҷе дар канори шаҳр буд. Тақрибан ҳазор нафар 

асирони косибон бо фармони шоҳ дар қаср ҷойгир карда шуданд. Онҳо барои 

подшоҳӣ тамоми сол зиреҳпӯшҳо, кулоҳҳо, камон ва найзаҳоро месозанд ». 



Умуман, Клавихо дар "Рузнома" -и худ инчунин масъалаҳои асосии зеринро 

баррасӣ мекунад:  

• Дар бораи масҷиди сайѐр, ки Амир Темур бо худ бурдааст; 

• Дар бораи тарзи зиндагии мардуми маҳаллӣ (онро Клавичо Чигатойс 

меноманд); 

• Дар бораи яке аз ӯҳдадориҳои феодалӣ; 

• Дар бораи мақоми занон дар қасри Амир Темур; 

• Тасвири шоҳзодаҳо ва занон дар қасри Амир Темур. 

Аз ҷумла, Хонзода оғоям ва Сараймулхонимро тасвир кардааст. Чунин 

маълумотҳои ҷолиб дар "Рӯзнома" зиѐданд. 

 Дар клавиатураи "Рӯзнома" низ баъзе иштибоҳҳо, иштибоҳҳо ва 

камбудиҳо мавҷуданд.  

          Осори Шарафуддин Алии Яздӣ бо номҳои "Ғалабаи Темур" ва 

"Таърихи Ҷаҳонгири Темур" низ маъруф аст. 

          Таърихнигор ва шоир Мавлоно Шарафуддин Алии Яздӣ писари Шайх 

Ҳоҷӣ Яздӣ, донишманди бузурги Язд буд ва дар овони наврасӣ бо шайхҳои 

суфиѐни шаҳр мисли падари худ робита дошт. Пас аз чанд вақт, ӯ тавонист ба 

қасри Султон Иброҳим, ҳокими Форс, писари Шоҳрух наздик шавад. Як 

хиҷолат - айбдор кардани ӯ ба хиѐнат ӯро маҷбур кард, ки қасрро тарк кунад 

ва муддате дар Самарқанд зиндагӣ кунад, сипас ба деҳаи маҳбуби худ Тафт 

дар наздикии Язд баргардад. Маълум аст, ки Алишер Навоӣ ва Шарафуддин 

Алии Яздӣ дар ин деҳа мулоқот кардаанд. Яздӣ соли 858 (1454) вафот 

кардааст. Ба ғайр аз "Зафарнома" боз чанд асари дигари ӯ, аз ҷумла "Таърихи 

Темур", ки бо назм навишта шудаанд, мавҷуданд. 

            Муаллиф инчунин "Зафарнома" -и худро "Фатҳи Соҳибқирон" ѐ 

"Таърихи Ҷаҳонгир" номидааст. 

           Бо дархости Султон Иброҳим, яке аз шоҳзодагони Темуриѐн, 

"Зафарнома" -ро Шарафуддин Алии Яздӣ соли 858 (1424-1425) ба итмом 

расонид. 

           Матни асосии "Зафарнома" муқаддимаеро дар бар мегирад, ки соли 

1414 навишта шудааст (дебоча ба "Зафарнома") ва дар баъзе ҳолатҳо қисмате 

бо номи "Оғоз" (Iftitah). Дар ин бахш насаби Темур, таърихи муғулҳо аз 

Чингизхони Осиѐи Марказӣ то Темур ва як қатор рӯйдодҳои таърихи Темур, 

ҳам аввал ва ҳам пас аз марг муфассал оварда шудааст. Якчанд нусхаи 

дастхат вуҷуд дорад, аз ҷумла ихтисор. Шарафуддин Алии Яздӣ бар пояи 

бисѐре аз асарҳои ӯ, ки асосан Низомиддии Шомӣ мебошад, таҳия шудааст. 

Аммо Шарафуддин Алии Яздӣ ба баъзе рӯйдодҳои дар Низомиддини Шамӣ 

тавсифшуда дар асоси маъхазҳои нави таърихӣ равшанӣ андохт; онро бо 

далелҳо ва далелҳои нав бой кард. Дуруст аст, ки дар "Зафарнома" -и Алии 



Яздӣ шахсияти Темур ба дараҷаи олӣ идеализатсия шудааст. Бо вуҷуди ин, 

зиддиятҳо дар шахсият ва фаъолияти ӯ, ки ӯ аз як сӯ истилогари золим буд ва 

аз тарафи дигар хотима ѐфтани парокандагии феодалӣ дар Мовароунаҳр ва 

таъсиси давлати мутамаркази феодалӣ то андозае дақиқ ва дуруст тасвир 

шудааст.  

Арзиши бузурги Шарафуддин Алии Яздӣ дар он аст, ки вай таърихи 

кӯтоҳи иҷтимоию сиѐсии Ҳиндустони тиллоӣ, Элхониѐн, Чигатайҳо ва 

инчунин Мовароунаҳрро аз замони Чингизхон то пайдоиши давлати 

Темуриѐн, ки як қисми империяи Муғулистон.дар чунин роҳ мунаввар 

шудааст. Ин қисми асар "Таърихи Ҷаҳонгир" ѐ "Муқаддимаи Зафарнома" ном 

дорад ва соли 1419 ба итмом расидааст.  

Қисми асосии "Зафарнома", тибқи нақшаҳои ибтидоии муаллиф, аз 3 

қисм иборат аст, қисми аввал аз саргузашти Темур, қисми дуюм аз Шоҳрух 

ва дар охир қисми сеюм аз саргузашти Иброҳим Султон нақл мекунад ... 

тарҳрезӣ шудааст. Аммо ҳоло мо танҳо қисми аввали кор дорем. Қисмҳои 

дуюм ва сеюми он нигоҳ дошта нашудаанд. Қисми асосии "Зафарнома" соли 

1425 навишта шудааст.. 

Баъдтар, матни "Зафарнома" -ро шоир Лутфӣ ба забони форсӣ ва 

Ҳотифӣ (соли вафот соли 1521) ба забони тоҷикӣ навиштааст. Дар аввали 

асри 16 Муҳаммад Алӣ ибни Дарвишали Бухорӣ матнро ба забони узбекӣ 

тарҷума кард.  

             Аввалин тарҷумаи "Зафарнома" -и Алӣ Яздӣ аз форсӣ ба фаронсавӣ 

ва англисӣ солҳои 1722-1723 нашр шудааст. Тарҷумаи англисии тарҷумаи 

Пети делл Кроа, тарҷумаи дуҷилда дар силсилаи китобхонаҳои Ҳиндустон 

дар Калкутта солҳои 1885-1888 сохта шудааст. Иқтибосҳо аз "Зафарнома" ба 

забони русӣ дар Санкт-Петербург таҳия шудаанд.. 

Дар асрҳои 16 ва 19 матнҳое, ки ал-Бухорӣ, ал-Хивокӣ ба узбекӣ ва ал-

Аҷамӣ ба туркӣ тарҷума кардаанд, дар шакли дастнавис мавҷуданд. Нашри 

охирин дар Тошканд соли 1972 таҳти таҳрири А.К.Арендс бо сарсухани 

муфассали Асом Уринбоев нашр шудааст.  

          "Қоидаҳои Темур". Ин асар бо номи Тузуки Темурий (Оинномаҳои 

Темур), Малфузоти Темурий (Гуфтаҳои Темур) ва Воқиоми Темурӣ 

(Таҷрибаҳои Темур) бо номи худ яке аз маъхазҳои барҷастаи таърихӣ 

мебошад. Оинномаҳои Темурро дар китобхонаҳои бисѐр кишварҳои ҷаҳон, 

ба монанди Русия, Англия, Фаронса, ИМА, Финляндия, Дания, Эрон, Туркия, 

Миср, Ҳиндустон ва Яман дидан мумкин аст. Ногуфта намонад, ки асар ҳар 

қадар арзишмандтар бошад, дар амал ҳамон қадар нусхабардорӣ карда 

мешавад. Нусхаи аслии дастнавис, ки то замони мо боқӣ мондааст, дар 

китобхонаи шоҳ Ҷаъфари водии Яман ҳангоми сафарҳои Абӯтолиб ал-

Ҳусайни Хуросонӣ дар Арабистон ѐфт ва аз туркӣ ба форсӣ тарҷума шудааст. 

Вай ин дастнависро, ки вай тарҷума кардааст, дар солҳои 1047 (1036-1038) ва 

Бобуриѐни Бузург ба Шоҳ Ҷаҳон (1628-1659) тақдим кард. Бо амри Шоҳ 



Ҷаҳон, матни дастнависро худи ҳамон сол Муҳаммад Афзал Бухорӣ таҳрир 

кард ва тафсилот то вафоти Темур дар соли 1405 таҳти унвони «Суханони 

оқилонаи одаме, ки ситораҳоро хушбахт сохт» интиқол дода шуданд. «Temur 

tuzuklari».  

"Оинномаи Темур" рисолаест, ки тарзи зиндагӣ ва ахлоқи подшоҳонро 

муайян мекунад. Асар аз 2 қисм иборат аст. Дар қисми аввал, ҳаѐт ва 

фаъолияти ҷамъиятӣ-сиѐсии Амир Темур аз синни ҳафтсолагӣ (1342) то 

вафоташ (18 феврали 1405), ки дар таърихи ҷаҳонӣ ҳамчун як истилогари 

машҳур, фармондеҳ ва арбоби боистеъдоди давлатӣ шӯҳрат ѐфтааст, 

аниқтараш, забти ҳокимияти марказӣ дар Мовароунаҳр, барҳам додани 

парокандагии феодалӣ ва таъсиси давлати мутамарказ, ҳамроҳ кардани 

заминҳо ва кишварҳои ҳамсояро тасвир мекунад.  

Қисми дуввум аз васиятҳо ва мавъизаҳои мушаххасе, ки ба номи 

Ҷаҳонгир муроҷиат мекунанд ва ба ворисони тахт муроҷиат мекунанд, 

иборат аст. Он дар бар мегирад, ки дар идоракунии давлат, муносибат ва 

масъулияти валиаҳд, интихоби вазирон ва сардорони артиш, маоши сарбозон, 

тартиби идоракунии давлатҳо, вазифаҳо ва масъулиятҳои давлатдорон ва 

сардорони артиш, тоҷҳои амирон, вазирон ва дигар шахсони расмӣ, тартиби 

мукофотонидани хидматҳои махсуси ба ӯ расонидашуда ва ғайра.  

Анъанаи навиштани "Тузук" пеш аз Амир Темур ва пас аз он вуҷуд 

дошт. Ин одат аз хонҳои чинӣ ва туркӣ-муғулӣ сарчашма гирифтааст. 

Масалан, "Қонун" -и боқимонда аз Ҳокони Турк, "Дониш" -и Чингизхон боқӣ 

мондааст, "Қонуни Ҳумоюн" -и навиштаи Ҳандамир, "Сулук ал-мулк" -и 

Рузбеҳхон ва фармоишии Убайдуллохон аз Шайбониѐн (Роҳ) ба Подшоҳон) 

рик) аз ҷумлаи онҳоанд.  

          Чунин асарҳо қоидаҳои идоракунии давлат, вазифаҳои мансабдорони 

гуногун, тартиби садақа, тартиби андозбандӣ ва ситонидан, қоидаҳои 

маъракаҳои ҳарбӣ ва саркӯби шӯришҳоро тасвир мекунанд. 

         "Оинномаҳои Темур" ба мисли дигар асарҳое, ки дар заминаи он ҷомеа 

навишта шудаанд, бо мақсад ва манфиатҳои синфи ҳукмрон навишта шуда, 

ҷаҳонбинии он табақаро ифода мекарданд. Дар пьеса маъракаҳои ҳарбии 

Амир Темур ҳаракат барои пешгирии паҳншавии одамони фасодзада ва 

халқҳоеро, ки озодӣ ва истиқлолияти Ватанро ҳимоя кардаанд, кофир, 

фасодкор ва авбош меноманд. Худи Темур ҳамчун подшоҳи одил ва 

инсонпарвар тасвир карда мешавад, ки шахсияти ӯ аз бисѐр ҷиҳат 

идеализатсия шудааст. Аммо, пьеса барои илм бисѐр маълумот ва далелҳои 

муҳимро дар бар мегирад. Инҳоянд баъзе аз онҳо ҳамчун намуна.  

           Мувофиқи намоишнома асоси давлат ба 12 категорияҳои иҷтимоӣ 

тақсим карда мешавад: 1) Сайидҳо, олимон, машайкҳо, ашрофон; 2) 

Соҳибкорон, одамони оқил; 3) одамони худотарс, ки аз дунѐ гузаштаанд; 4) 

Нойонҳо, амирон, фармондеҳон, яъне мардони низомӣ; 5) артиш ва мардум; 

6) сарпарастони махсус; 7) Котибони вазирон; 8) судяҳо, табибон, 



мунаҷҷимон, муҳандисон; 9) Олимони тафсир ва ҳадис; 10) Ҳама касбҳо ва 

рассомон; 11) сӯфиѐн; 12) Тоҷирон ва сайѐҳон. Тақдири ӯро се чиз ҳал 

мекунад: шоҳ, хазинадор ва сарбоз. Намунаи дуюм. Лашкар ба даҳҳо, садҳо, 

ҳазорҳо ва ноҳияҳо тақсим карда шуд ва фармондеҳ дар сари қисми 

даҳнафара даҳ нафар ва сарвари сад нафар ноѐн номиданд. Дар спектакль 

ҳуқуқ ва маоши онҳо ба таври возеҳ ифода ѐфтааст. Масалан, ба сарбози 

оддӣ баробари асп, ба ҷанговар 2-4 асп, ба капитан нисбат ба сарбози зери 

фармондеҳӣ ду баробар ва ба капитан нисбат ба капитан ду баробар зиѐд 

музд дода мешуд. Капитанҳо аз капитанҳо се маротиба зиѐдтар музд 

гирифтанд.  

             Мисоли сеюм. Амир Темур империяи бузурги худро ба миллатҳо 

тақсим карда, ҳукмронӣ мекард. Ба истиснои Мовароунаҳр, ҳама музофотҳо 

ва кишварҳои тобеи он ба 4 миллат тақсим карда шудаанд. 

Маълумот дар бораи амирон дар "Низомнома" низ қобили таваҷҷӯҳ аст. 

Тибқи маълумот, амирон асосан афсарони низомӣ буданд ва аз чил музофоти 

таҳти Амир Темур 12-тои он буданд: барлос, арғин, ҷасоир, рӯбоҳ, дулдой, 

монгол, садус, тугой, ки аз Қипчок, Арлот, Тотор ва Тархон интихоб 

шудаанд. Рутбаи аморат ба 313 нафар дода шуд, ки дар рӯзҳои аввали 

фаъолияти ӯ бо Амир Темур буданд.  

Оинномаҳо инчунин дар бораи тӯҳфаҳо ба вазирон, амирон ва ҳокимон сухан 

меронанд. Масалан, агар амир лашкарро мағлуб кунад ѐ кишвареро гирад, ӯ 

се чиз дорад: 1) парчам, таппак ва рутбаи қаҳрамонӣ; 2) ҳуқуқи дастрасии 

ройгон ба шӯроҳои давлатӣ: 3) аз ҷониби вакили ҳама гуна марз интихоб 

карда мешавад. 

Тузуклар дар бораи андозҳо ва ҷаримаҳое, ки дар давраи ҳукмронии 

Амир Темур ситонида мешуданд, маълумоти ҷолиб дорад. Дар он замон аз 

андозсупорандагон андозҳо ва ҷаримаҳо, аз қабили хироҷ, моликият, 

совурин, куналга, гумрук ва шиллинг ситонида мешуданд. Инчунин бояд 

қайд кард, ки иҷора баъзан ба андозаи аз се як ҳиссаи ҳосили заминҳои 

обѐришаванда ва чоряки даромади умумии заминҳои лалмӣ пардохта 

мешавад.  

Тоҷиддин ас-Самарқандий. Асари Тоҷиддини Ас-Самарқандӣ, муосири 

Темур ва Шоҳрух, "Зайли Зафарнома" ѐ "Тариxномаи Солмони" (1410) 

қобили таваҷҷӯҳ аст. Бо амри Шоҳрух муаллиф солҳои охири ҳукмронии 

Темур ва давраи пас аз марги ӯро (то соли 1409) тасвир кардааст. 

           Ҳамчун сарчашма "Тарихиномаи солмониѐн " муҳим аст, ки дар бораи 

худи Темур, дар бораи солҳои охири ҳаѐташ ва омодагии ӯ барои 

роҳпаймоии худ ба Муғулистон ва Чин маълумоти кам дорад. Беморӣ ва 

марги Темур бо рангҳои возеҳ тасвир ѐфтааст: "Шаби чоршанбеи 18-уми 

Шаъбон, соли 807 ҳиҷрӣ, хони ӯ" хонаи худро тарк карда, ба сӯи манзили 

Аллоҳ савор шуд "ва ҳоло он ҷо, ки Қуръон Ба ибораи лаҳза, "боғи сулҳ, бӯй, 

ҳаловат ҳаст".  



Хусусан арзишманд аст, ки Тоҷиддин хабар дод, ки мубориза барои 

қудрат пас аз марги Темур шиддат гирифт. 

Асари Хоҷа Тоҷуддини Ас-Салмонӣ "Тариxнома" дар се нусха боқӣ 

мондааст. Яке аз онҳо хомӯш аст ва имрӯзҳо дар музейҳои Англия нигоҳ 

дошта мешавад. Ду нафари дигар дар китобхонаҳои Сулаймон Фотиҳ ва Лала 

Исмоил эфенди шаҳри Истамбули Туркия нигоҳдорӣ мешаванд. Асарро 

Г.Р.Риомер ба забони олмонӣ ва соли 1991 аз ҷониби З.М.Буниятов ба забони 

русӣ тарҷума кардааст. 

Ҳофизи Абру. (номи аслӣ Шаҳобуддин Абдуллоҳ ибни Лутфуллоҳ 

ибни Абдурашид ал-Ҳавофӣ) Дар Ҳирот, дар наздикии қасри Темур таваллуд 

шуда, баъдтар муаррихи дарбори Шоҳрух шудааст. Вай дар 1430 мурд. Агар 

ӯ бо Амир Темур танҳо дар қаср гуфтугӯи наздик дошта бошад, ӯ дар 

роҳпаймоиҳои худ бо Шоҳрух буд. Вай ду асари калон дорад, ки якеаш 

ҷуғрофия ва дигаре таърих. Абру аввалин асари худро дар байни солҳои 

1414-1420 навиштааст. Он дар асри XV бо арабӣ навишта шудааст. Китоб бо 

номи Китоб ал-масолик ва-п-мамоликс (Китоби роҳҳо ва кишварҳо), на танҳо 

мавқеи ҷуғрофии ҳар як вилоятро тавсиф мекунад, балки таърихи мухтасари 

сиѐсиро низ дар бар мегирад.  

Дастхатҳои хуби асар дар китобхонаҳои Англия ва Русия (Санкт-

Петербург) маҳфузанд. Асари дуввуми Абру мундариҷа ва муқаддимаро бо 

маҷмӯаи таърихи ҷаҳонӣ (Маҷмуа ут-Таварикс ѐ Маҷмӯаи таърих) пешниҳод 

мекунад. Қисми якуми ҷилди якуми ин маҷмӯа ба Темур бахшида шудааст.  

Асари Ҳофизи Абрӯ, ки аз номи Тимурид Бойсунгур (писари Шоҳрух) 

навишта шудааст, аз рӯи мундариҷааш ба чор қисм ҷудо шудааст: 1) 

пайғамбарони тоисломӣ ва подшоҳони Эрони қадим; 2) Пайғамбар 

Муҳаммад ва халифаҳои араб; 3) Таърихи Эрон дар давраи Салҷукиѐн ва 

Муғулистон (то замони Элхон Абӯсаид); 4) "Зубдат ут-Таворикс-и 

Бойсунқурий"        Ҳофизи Абрӯ инчунин дар бораи марги Темур дар 

асарҳояш нақл мекунад, ки дар осори Шарафуддин Алии Яздӣ ва 

Абдураззоқи Самарқандӣ чунин нест. Инчунин бояд қайд кард, ки осори 

Ҳофизи Арбу манбаи асосие мебошад, ки Абдураззоқи Самарқандӣ истифода 

кардааст.  

            Xondamir. Вай муаррихи бузурги охири асри 15 ва аввали асри 16 буд. 

Номи пурраи ӯ Ғиѐсиддин Муҳаммад ибни Хоҷа Холсомуддин Муҳаммад 

ибни Хоҷа Ҷалолуддин ибни Хоҷа Бархонуддин мебошад. Вай тақрибан 1475 

таваллуд шудааст. Падари ӯ вазири Султон Муҳаммад Мирзо буд. Вай 

набераи Мирханд аз ҷониби модар аст. 

Дар 15-16-солагӣ Хондамир таваҷҷӯҳи Алишер Навоиро ба худ ҷалб 

кард ва ба хидмати ӯ (китобхона) пазируфта шуд. Вай то дами маргаш ба 

Навоӣ хидмат хоҳад кард. Масалан, дар бораи Навои Хондамир: ―Мавлоно 

Хондамир фарзандони Мирханд ва як ҷавони боистеъдод аст. Ӯ дар таърих 

малакаҳо дорад ... »  



           Хандамир дар бораи таърих ва фарҳанги халқҳои Осиѐи Марказӣ, 

Шарқи Наздик ва Миѐна тақрибан 10 асар навиштааст. 

          Ҳабиб ус-сияр дар мероси илмии Хондамир мавқеи хоса дорад ва дар 

омӯзиши таърихи иҷтимоию сиѐсии Осиѐи Миѐна ва Хуросон дар охири асри 

15 ва аввали асри 16 яке аз маъхазҳои муҳим ва пурарзиш мебошад. Асар 

солҳои 1521-1524 навишта шудааст.  

Ҳабиб ус-сияр як асари умуми таърихӣ бо муқаддима мебошад. Ҳар як 

ҷилд ба 4 қисм тақсим карда шудааст. Ҷилдҳои I-II ва қисмҳои 1-2 ҷилди III 

таърихи хони Туркистон, Чингизхон ва наслҳои ӯро, ки дар Муғулистон 

ҳукмронӣ кардаанд, Дашти Қипчок, Мовароунаҳр ва Эрон, Маммокнар, 

Кирмон, Қарахониѐн, Ҳокимони Мозандарон ва сарлашкарони Хуросон дар 

бар мегиранд. Ҷилдҳои 3-4 ҷилди III асил буда, вазъи иҷтимоию сиѐсии 

Хуросон ва Мовароунаҳрро аз солҳои 90-уми асри XV то 1524 амиқ ва 

муфассал тасвир мекунанд. Хондамир инчунин намояндаи синфи ҳукмрони 

феодалӣ буд. Дар натиҷа, вазъи мардуми меҳнатӣ аз мадди назар дур 

мондааст. Бо вуҷуди ин, дар бораи истисмори феодалии Ҳабиб ус-сияр ва 

бори гароне, ки дар натиҷаи ҷангҳои беист ба души мардум афтода буданд, 

баъзе, вале аҷиб аст. Масалан, дар пьеса вазъи фоҷиавии шаҳр дар давраи 

муҳосираи Самарқанд дар соли 1498, куштори мардуми Қаршӣ дар соли 1512 

аз ҷониби Артиши Сурх ва лашкари Бухоро ва гуруснагӣ дар Хуросон дар 

солҳои 1512-1514 тасвир шудааст. Ғайр аз ин, Ҳабиб ус-сияр дар бораи 

масъалаҳои муҳими иҷтимоию иқтисодӣ, аз қабили заминдории феодалӣ, 

тархонон ва заминдорон ва нақши онҳо дар ҷомеа, зулми феодалӣ, сохтори 

маъмурии давлати Темуриѐн маълумоти пурарзиш дорад.  

           Мирконд. Мир Муҳаммад ибни Сайид Бурҳониддини Хавоншоҳ ибни 

Камолиддини Маҳмуд ал-Бухорӣ яке аз чеҳраҳои барҷастаи таърихи асрҳои 

миѐна мебошад. Гузаштагони ӯ аслан аз Бухоро буданд ва дар фиқҳ ҳамчун 

олимони барҷастаи замони худ шинохта шуда буданд. Мирҳанд соли 1433 

дар Балх таваллуд шудааст, аммо қисми зиѐди умри худро дар Ҳирот 

гузаронидааст. Mirxond.  

Мирҳанд дар асари худ "Равзат ус-сафо" аз муқаддима, муқаддима ва 

ҳафт ҷилд иборат аст: 1) Ҳаводиси иҷтимоӣ-сиѐсӣ аз офариниши ҷаҳон то 

давраи Сосониѐн Яздиҷард III (623-651); 2) Ҳодисаҳое, ки дар замони 

пайғамбар Муҳаммад ва халифа Рашид ба амал омада буданд; 3) Таърихи 

дувоздаҳ имом: хилофати Умония ва Аббосиѐн; 4) сулолаҳои муосир бо 

Аббосиѐн; 5) Чингизхон ва авлоди ӯ; 6) Ҳодисаҳое, ки аз давраи Амир Темур 

ва замони ӯ то вафоти Султон Абӯсаид (1469) ба амал омада буданд; 7) Он аз 

таърихи Султон Ҳусейн ва авлоди ӯ иборат аст.  

Абдураззоқ Самарқандӣ. Камолиддин Абдураззоқ ибни Ҷалолиддини 

Исҳоқи Самарқандӣ (1413-1482) ба яке аз хонаводаҳои сарватмандтарин ва 

бонуфузи Ҳирот мансуб буда, дар назди падари худ Шоҳрух қозӣ, сарбоз ва 

имом хидмат кардааст. То соли 1463 Абдураззоқи Самарқандӣ аввал дар 



қасрҳои Шоҳрух ва сипас Абулқосим Бобур ва дигар шоҳзодагони Темуриѐн 

хидмат мекард. 

       Абдураззоқи Самарқандӣ бештар дар мукотиба бо дигар кишварҳо ва 

инчунин дар кори сафорат машғул буд. Дар соли 1441 вай ба ҳайси сафир ба 

Ҳиндустони Ҷанубӣ фиристода шуд. Он дар таҳким ва рушди муносибатҳои 

давлати Темуриѐн бо Ҳиндустон нақши калон дорад. 

       Абдураззоқи Самарқандӣ ҳамчун муаррихи бузург шинохта шудааст. 

Вай ҳаѐти иҷтимоӣ-сиѐсӣ ва фарҳангии Эрон ва Осиѐи Марказиро дар асрҳои 

XIV-XV, инчунин таърихи муносибатҳои иқтисодӣ, сиѐсӣ ва фарҳангии 

давлати Темуриѐнро бо кишварҳои ҳамсоя дар «Матлаи ус-садаин ва маҷис 

ул- баҳрайн "баромадани ситора ва ҷое, ки ду баҳр бо ҳам вомехӯранд). 

Abdurazzoq Samarqandiy.  

Матлаи ус-садаин аз ду қисм иборат аст: 1) таърихи Элхон Абӯсаид 

(1317-1335) то вафоти Амир Темур ва ба тахти Самарқанд нишастани Халил 

Султон (1304-1405); 2) Таърихи давра аз эълони Шоҳрух ҳамчун ҳокими 

олии империяи Темуриѐн (1405) то қатли Тимурид Абӯсаид (1469). 

Воқеаҳои намоишнома бо тартиби хронологӣ оварда шудаанд. Ин 

истифодаи онро осон мекунад. 

Абдураззоқи Самарқандӣ ва эҷодиѐти ӯро олимони рус ва хориҷӣ (Б.А. 

Дори, В.Ф. Минорский, А.Я. Якубовский, И.П. Петрушевский, Б.Г. 

Ғаффуров, А.У. Уринбоев) ҳамчун манбаи ибтидоии таърихӣ баланд арзѐбӣ 

мекунанд.  

Давлати Самарқанд. Яке аз олимони намоѐни адабиѐти асри XV 

Император ба навиштани "Тазқират уш-шуаро" аз 50-солагӣ шурӯъ кард. 

Давлатшоҳи Самарқандӣ ин асарро аз бисѐр маъхазҳо навиштааст: аз 

тафсирҳои пеш аз ӯ навишта, алахусус, аз китобҳои Абӯтоҳири Ҳотунӣ 

«Манақоб уш-шуаро», аз Авфӣ «Лубоб ул-албоб», аз асарҳои таърихӣ ва 

ҷуғрофӣ, аз ҷумла аз "Китоби малолик ул-Мамалик" -и Истаҳрӣ, "Зайн ул-

ахбор" -и Гардизӣ ва ғайра. Davlatshoh Samarqandiy.  

Тазқирати уш-шуаро аз муқаддима, муқаддима ва ҳафт қисм иборат 

аст.Сабабҳои навиштани сарсухан маълумот дар бораи 10 шоири нависандаи 

арабии нимаи аввали асрҳои 7-10 мебошанд. 

Қисматҳои якум ва дуюм дар асрҳои 10 ва 11 дар Эрон ва Осиѐи Миѐна 

кор ва зиндагӣ мекарданд. Бахшида ба зиндагинома ва осори 40 шоири 

бузург. 

     Дар қабатҳои сеюм то панҷум маълумот дар бораи 54 шоири 

Хоразмшоҳиѐн-Ануштегинҳо (1077-1231), Элханиѐн (1256-1353) ва 

Музаффарӣ (1314-1396) мавҷуд аст. 

     Ду табақаи охирин 41 шоирро, ки дар замони Темур ва Темуриѐн зиндагӣ 

мекарданд, тафсир мекунанд.  



      Хулоса, "Тазқират уш-шуаро" дар омӯзиши ҳаѐти фарҳангии Осиѐи 

Миѐна ва Эрон дар асрҳои X-XV, таърихи муносибатҳои он нақши муҳим 

дорад.  

    Мирзо Улуғбек. Ҳангоми андеша кардан дар бораи одамони гузашта 

сатрҳои зерини Алишер Навоӣ ба ѐд меоянд: 

    Вақте ки хушбахтии аҷоиб об мешавад, асп бо меҳрубонӣ. 

       Оре, "аспи хуб" меъѐри возеҳ ва дақиқ барои арзѐбии ҳаѐт ва кори ҳар 

шахс аст. Аммо ҳатто шоҳзодаҳо низ шарафи тарк кардани аспи хубро 

надоранд. Касоне ҳастанд, ки ба он расидаанд ва онҳое, ки нарасидаанд. 

Намояндаи синфи феодал ва соҳиби давлати тоҷдорон Мирзо Улуғбек 

тавонист чунин шарафро ба даст орад. Аммо вай ба шарофати дастовардҳои 

илмии умумиҷаҳониаш ноил гашт.  

        Мирзо Улуғбек ба таърих ҳамчун як олими бузург ва сарпарасти илм ва 

фарҳанг дохил шуд. Дар замони ӯ Самарқанд ба яке аз марказҳои бузурги 

илм ва фарҳанги Шарқ табдил ѐфт. 

       Мирзо Улуғбек ду асари бузург навиштааст. Яке аз онҳо Зиҷи Ҷадиди 

Корагонӣ мебошад, ки ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии астрономияи 

классикиро фаро мегирад; Самарқанд як асарест, ки мушоҳидаҳои 

дарозмуддати илмии астрономҳоро тавсиф мекунад.  

        Дуввум асари таърихист, ки дар он таърихи иҷтимоию сиѐсии 

кишварҳое, ки дар асрҳои XIII-XIV ба ҳайати империяи Муғул дохил буданд, 

мухтасар тавсиф карда мешавад. Асар бо номи "Улус-и арбаи Чингизхон" 

(Таърихи чор халқи Чингизхон) ѐ "Таърихи Арбаи Миллат" (Таърихи Чаҳор 

Миллат) маъруф аст. Соли 1425 ба итмом расидааст. Таърихи миллат аз 

муқаддима ва чор қисм иборат аст.  

         Муқаддима Мувофиқи маълумоти муаррихони асрҳои миѐна, 

пайғамбарони тоисломӣ гузаштагони афсонавии туркҳо буданд. Яфас ибни 

Нӯҳ ва писари ӯ Турхон, инчунин қабилаҳои турк-мушул ва Чингизхон 

тасвир шудаанд.  

Қисми аввал таърихи Замини Бузург, Муғулистон ва Хитои Шимолиро 

фаро мегирад: аз давраи Угадайхон (1227-1241) то замони Урдайхон, аз 

авлоди Ариқбугон. Қисми дуввум дар бораи таърихи улуси Ҷуш, Артиши 

тиллоӣ аз давраи Ҷуҷихон то замони Муҳаммадхон, муосири Шоҳрух; 

Таърихи асрҳои XIII-XIV тафсир карда мешавад. Инчунин бояд қайд кард, ки 

муаллиф дар бораи ҳар як ҳокиме (хон), ки дар ин миллат ҳукмронӣ 

намудааст ва муҳимтарин рӯйдодҳои замони худро тасвир кардааст, мухтасар 

ва алоҳида истода мегузарад.  

ҷиҳат ба китоби "Муқаддимаи зафарнома" -и Шарафуддин Алии Яздӣ 

шабеҳанд, аммо таърихи миллат то андозае мукаммал аст. Он инчунин дар 

бораи муносибатҳои сиѐсии байни чор миллат ва пайдоиши этноси узбек 

маълумоти пурарзиш медиҳад. 



Хулоса, "Таърихи миллати Арба" метавонад ҳамчун омили муҳимтарин 

дар омӯзиши таърихи Осиѐи Миѐна ва Қазоқистон дар асрҳои XIII-XIV 

хидмат кунад, алахусус дар омӯзиши таърихи миллати Чигатай.  

                                                  

             Саволҳо ва супоришҳо: 

1. Низомиддин Шомӣ "Зафарнома" -ро низ навиштааст, Алӣ Яздӣ 

"Зафарнома" -ро низ навиштааст, ки фарқи онҳо дар чист? 

2. Фаъолияти Хоҷа Аҳрорро шарҳ диҳед. 

3. Дар асари "Оинномаҳои Темур" ба кадом масъалаҳо таъкид шудааст? 

4. Руи Гонсалес де Клавихо ва асарҳои ӯро тасвир кунед. 

5. Муаррихи машҳур кист, ки дар синни 15-16 диққати Алишер 

Навоиро ба даст овард ва ба хидмати ӯ (китобхона) пазируфта шуд, шумо дар 

бораи ӯ чӣ медонед? 

6. Давлати Самарқанд ҳангоми навиштани асараш аз кадом манбаъҳо 

истифода мекунад? 

7. "Аробаи таърихӣ" аз чӣ қисмҳо иборат аст? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



БОБИ 6: САРЧАШМАҲОИ АСОСИИ Таърихи охири асрҳои миѐнаи 

турк. 

Захириддин Мухаммад Бобир. Писари калонии донишманди асри XVI 

ва арбоби давлатии боистеъдод, ҳокими Фаргона Темур Темур Умар Мирзо 

(1461-1494) 14 феврали соли 1483 дар Андиҷон таваллуд шудааст. 5 июни 

соли 1494, дар синни 12-солагӣ, ӯ падари худро ба тахти Фарғона нишаст. 

Аммо дере нагузашта, дар натиҷаи муборизаи шадиди феодалӣ дар кишвар, 

вай дар мубориза бо гурӯҳи феодалӣ бо сардории Султон Аҳмад Танбал 

мағлуб шуд ва маҷбур шуд, ки Фарғонаро тарк кунад. Муборизаи ӯ барои 

тахти Самарқанд дар солҳои 1497-1500 низ бо шикаст анҷом ѐфт. То соли 

1504 Бобур барои Фарғона мубориза мебурд, аммо пирӯз намешуд. Соли 

1504 (июн) ӯ аз Осиѐи Миѐна баромада, ба Афғонистон рафт. Он замон 

Бобур аз парокандагии феодалӣ дар Афғонистон моҳирона истифода карда, 

Кобулро забт кард.  

       Тирамоҳи соли 1511 Бобур бо дастгирии низомии шоҳи Эрон Исмоили 

Сафавӣ (1502-1524) ба забт кардани Самарқанд муваффақ шуд, аммо 

ҳукмронии ӯ камтар аз як сол идома ѐфт. Баҳори соли 1512, дар набард дар 

кӯли Малик, ӯро нерӯҳои муттаҳидаи Шайбониѐн торумор карданд. Бобур 2 

сол паси Ҳисор зиндагӣ кард ва соли 1514 ба Кобул баргашт. Дар байни 

солҳои 1514 ва 1526, вай барои мутеъ кардани он ба Ҳиндустони Шимолӣ 5 

маротиба раҳпаймоӣ кард, аммо танҳо дар марши охирин вай кишвари 

сарватмандро дар соли 1526 забт кард ва бо номи Империяи Бобурӣ машғул 

шуд (Муғулҳои Бузург дар Ғарб) давлати феодалӣ таъсис доданд. Муҳаммад 

Зоҳириддини Бобур 26 декабри соли 1530 дар синни 47-солагӣ  

         Бобур бо ашъори лирикии аҷиби худ ва асари энсиклопедии худ 

"Бобурнома" дар таърих осори фаромӯшнашаванда гузошт. 

       "Бобурнома" асари меъморист, ки асарҳои Фарғона, Тошканд, 

Самарқанд, Ҳисори Шодмон, Чағониѐн, Афғонистон ва Ҳиндустони 

Шимолиро дар солҳои 80-90-уми асри XV ва чоряки якуми асри XVI дар бар 

мегирад. фаро гирифта шудааст. Ғайр аз ин, асар аз далелҳои ҷуғрофӣ ва 

этнографӣ хеле бой аст (қабилаҳои туркӣ-муғулии Фарғона, сохтори лашкари 

бодиянишини Узбакистон, анъанаҳои халқҳои Мовароунаҳр, Афғонистон ва 

Ҳиндустон ва ғ.). 

Аз асри XVI то имрӯз "Бобурнома" борҳо ба бисѐр забонҳои ҷаҳон: 

англисӣ, голландӣ, фаронсавӣ, форсӣ, олмонӣ, итолиѐвӣ, русӣ, ҳиндӣ, урду ва 

ғайра тарҷума шудааст ва бо шарҳу эзоҳ нашр шудааст. Муҳаққиқони даҳҳо 

кишвар, аз ҷумла Бритониѐ, ИМА, Фаронса, Русия, Ҳиндустон, Покистон, 

Афғонистон, Туркия ва Ҷопон қайд карданд, ки Бобурнома яке аз ѐдгориҳои 

ҷовидонист, ки инсоният онро офаридааст. Маъруфияти Бобурнома дар 

саросари ҷаҳон бештар ба кори шарқшиносони Бритониѐ вобаста буд. 

Аввалин нашри мукаммал (ба забони англисӣ) (на дар Аврупо), балки дар 

ҷаҳон соли 1826 аз ҷониби Ҷ.Лейден ва В.Эрскин таҳия шудааст. Ф.Талбот 



дар асоси ин нашр, нашрҳои кӯтоҳшудаи худро ду маротиба, дар солҳои 1878 

ва 1909 нашр кард. Соли 1921 шарқшиноси англис А.Бевериж мустақилона 

«Бобурнома» -ро аз нусхаи аслӣ тарҷума кард. Танҳо дар Шоҳигарии 

Муттаҳида тарҷумаҳои Бобурнома 9 маротиба нашр шудаанд. Дар солҳои 

минбаъда "Бобурнома" аз ҷониби профессор В.Тактон дар ИМА (Кембриҷ, 

Донишгоҳи Ҳарвард, 1993) ва дар ду ҷилд бо луғати аъло, нишондиҳанда ва 

тафсир дар Ҷопон (Киото, 1995-96) нашр шудааст. матн нашр шуд. 

Матни дастхатҳои Бобурнома тафсилоти солҳои 1504-1505, 1509-1518, 

1520-1524-ро дар бар намегирад ва тавсифи рӯйдодҳои солҳои 1508 ва 1520 

нопурра аст. Ин холигоҳҳо аз ҷониби шарқшиносони Бритониѐ дар асоси 

манбаъҳои дигари таърихӣ то андозае барқарор карда шуданд. Бобурнома 

соли 1586 ба форсӣ тарҷума шуда, порчаҳо аз он аз ҷониби Витцен дар соли 

1705 ба забони голландӣ, аз ҷониби А.Кейзер ба забони немисӣ ба шакли 

кӯтоҳ ва ба забони фаронсавӣ пурра аз ҷониби Паве де Куртейл (1871) 

тарҷума шудааст. Дар тарҷума ва омӯзиши Бобурнома, инчунин Афғонистон 

(Абдулҳай Ҳабибӣ), Покистон (Рашид Ахтар Надвӣ, Шоҳ Алам Мавлият), 

Ҳиндустон (Мирзо Насриддин Ҳайдар, Муҳиббул Ҳасан Ризви), Туркия (Р. Р. 

Арат ва Н.И. Хизматҳои олимон аз кишварҳое, ба монанди Баюр) низ 

бузурганд. Шарқшиносони рус Н.И.Пантусов, С.И.Поляков, В.Вяткин 

инчунин порчаҳоро аз "Бобурнома" тарҷума кардаанд. Соли 1857 

Н.И.Ильминский «Бобурнома» -ро дар Қазон нашр кард.               Бобурнома 

чандин маротиба содда карда шудааст, бо забони ба хонанда фаҳмо нашр 

карда шудааст ва асарҳои зиѐде дар бораи рӯйдодҳои таърихӣ офарида 

шудаанд ва эҷод карда мешаванд. Аз ҷумла, Порсо Шамсиев, В.Раҳмонов, 

Ҳ.Қудратиллаев, Т.Файзиев дар ин самт тадқиқот гузаронидаанд. Ин асарҳо 

то ҳол барои омӯхтани таърихи халқҳои Осиѐи Миѐна ва Ҳиндустон манбаи 

бой мебошанд 

         Камолиддин Биной на танҳо шоири бузурги замони худ, балки 

муаррихи бузург низ буд. Номи пурраи Бинъӣ Алӣ ибни Муҳаммад ал-

Харофӣ мебошад. Вай соли 1453 дар Ҳирот дар оилаи меъмори устод 

Муҳаммад Сабз таваллуд шудааст. Ҷавонии ӯ, тамоми ҳаѐти бошууронаи ӯ 

дар як давраи душвор - дар замоне, ки дар Хуросон муноқишаҳои феодалӣ ва 

мубориза барои тахти Темуриѐн ҷараѐн доштанд, ба вуқӯъ пайваст. 

Ҷаҳоншоҳ (1438-1468), ки аз насли сулолаи Куюнлуҳои Сиѐҳ буд, аз 

афзоиши муноқишаҳо дар кишвар пас аз марги Шоҳрух истифода бурда, бо 

писари худ Пир Будак Султон, ки дар вилояти Форс ҳукмронӣ мекард, ба 

Хуросон ҳамла кард ва Хуросонро забт кард . Аммо дере нагузашта, султон 

таҳти фишори Абусаид бо ӯ сулҳ баст ва маҷбур шуд, ки кишварро озод 

кунад.  

       Бино ба гуфти Алишери Навоӣ, Бобур ва Хондамир, Биной яке аз 

одамони босаводтарини замони худ буд. Онҳо Камолиддин Биноро ҳамчун 



шоири бузург, диншинос ва иншоалӣ, мусиқишинос ва таърихнигори 

боистеъдод тавсиф мекунанд. 

       Вай соли 1495 ба Самарқанд омад. Пас аз он ки Биной ба Самарқанд 

омад, аввал ба хидмати Хоҷа Қутбиддин Яҳѐ, писари дуюми Хоҷа 

Убайдуллоҳи Аҳрор ворид шуд. Дар моҳи июл, вақте ки Самарқандро 

Шайбонихон ишғол кард, вай дар хидмати хони Узбакистон буд. Бинои соли 

1512 дар набард бо Артиши Сурх дар Қаршӣ ҳалок шуд.  

        Камолиддин Биной як асари муҳими таърихӣ бо номи "Шайбониѐннома" 

навиштааст. Пьеса аз таърихи чоряки охири асри XV дар Дашти Қипчок ва 

рӯйдодҳои иҷтимоию сиѐсии ибтидои асри 16 дар Мовароунаҳр нақл 

мекунад. 

То ба наздикӣ Шайбониѐна ягона нусхае буд, ки дар Институти 

шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон нигоҳ дошта мешуд. 

Ин нусхаи беназир аст ва онро Мирзо Муҳаммад Муншӣ, котиби шахсии 

Шайбонихон нусхабардорӣ кардааст. Инчунин бояд қайд кард, ки баъзе 

саҳифаҳои онро худи Шайбонихон нусхабардорӣ кардааст. аммо пас аз 

санҷиши зиѐд ин нусха нусхаи кӯтоҳшудаи Шайбониѐннома шуд. Нусхаи 

пурраи асарро соли 1965 Борибой Ахмедов кашф кардааст. Вай онро 

"Тарҷумаи номаълуми Шайбанияма" номид.  

Нақли васеи асар, аввалан, танҳо рӯйдодҳои даврони то 1500 солро дар 

бар мегирад ва дуввум, ба сабки вазнин навишта шудааст, ки дар он пораҳои 

зиѐди изофии шеърӣ низ мавҷуданд. 

Гарчанде ки забон ва услуби ривояти пурраи Шайбониѐннома душвор 

аст, аммо он нисбат ба ривояти кӯтоҳ бартариҳои зиѐд дорад. Он рӯйдодҳоро 

ба таври мустақим фаро мегирад ва ахбори муҳим барои илмро дар бар 

мегирад, ки дар нусхаи кӯтоҳ дида намешавад.  

Маълумот дар бораи маъракаҳои ҳарбии Шайбонихон ва узбекҳои 

бодиянишин дар музофотҳои Насаф ва Кеш дар соли 1499 пеш аз забти 

Шайбонихон Самарқанд низ ҷолиби диққат аст. Дар ривояти васеи 

"Шайбониѐнома" мо инчунин маълумоти пурарзишро дар бораи вазъи 

расадхонаи Мирзо Улуғбек дар Самарқанд дар охири асри 15 ва аввали асри 

16, яъне баъд аз 50 соли марги Улуғбек пайдо мекунем. Мегӯянд, ки 

расадхона дар он замон ҳанӯз ҳам бетағйир буд ва "дар теппаи Коҳак, дар 

соҳили Оби Раҳмат шукӯҳи олиҷанобе буд." Бобур расадхонаи Самарқандро 

низ дидааст. Маълумоти пешниҳодкардаи Биной изҳоротро дар бораи 

расадхонаи Улуғбек дар "Бобурнома" тасдиқ мекунад. Ин тасдиқ мекунад, ки 

даъво дар бораи нобуд кардани расадхона аз ҷониби ҷонибдорони Хоҷа 

Аҳрор пас аз марги фоҷиабори Мирзо Улуғбек сохта аст.  

Муҳаммад Юсуф Мунший. Муаррихи бузурги асри 17. Тибқи баъзе 

далелҳо, ӯ аслан аз Балх буда, дар қасри Субҳонқулихон (Балх дар солҳои 

1651-1681, хони Бухоро дар солҳои 1681-1702) ва Муҳаммад Муқимхон 

(1697-1707) ба ҳайси роҳиб хидмат кардааст. 



Муҳаммад Юсуф Муншӣ бештар бо таърихи Таърихи Муқимхон, ки ба 

Муҳаммади Муқимхони дар боло номбаршуда бахшида шудааст, маъруф аст. 

Асар дар давраи солҳои 1697 ва 1704 навишта шуда, таърихи Балх ва қисман 

хонии Бухоро дар асри 17-ро тасвир мекунад. Muhammad Yusuf Munshiy.   

       "Таърихи Муқимхонӣ" аз муқаддима ва се боб иборат аст. Дар 

муқаддима, Аланкувӣ, модари афсонавии халқҳои турк: аҷдодони Чингизхон; 

таърихи истилои Мовароунаҳр, Балх ва Бадахшон аз ҷониби артиши муғул. 

        Дар боби якуми асар оид ба вазъи умумии Мовароунаҳр дар давраи 

Шайбониѐн сухан меравад. Қисми асосӣ ва муҳимтарини асар бобҳои II-III 

мебошад. Дар боби дуюм оид ба ҳаѐти иҷтимоию сиѐсии Балх ва қисман 

хонии Бухоро дар асри XVII, инчунин муносибатҳои сиѐсии хонигариҳои 

Бухоро ва Балх бо Ҳиндустон, Эрон, Туркия ва Қошғар сухан меравад.Дар 

миѐна муборизаи мусаллаҳона буд. Дар пьеса инчунин маълумотҳои 

пурарзиш дар бораи зулми хонҳо ва феодалҳо, вазъи мардуми меҳнат оварда 

шудаанд. 

        Дастхатҳои таърихии Муқимнонӣ дар китобхонаҳои бисѐр кишварҳои 

хориҷӣ маҳфузанд. "Таърихи Муқимхонӣ" аз муқаддима ва се боб иборат аст. 

Дар муқаддима, Аланкувӣ, модари афсонавии халқҳои турк: аҷдодони 

Чингизхон; таърихи истилои Мовароунаҳр, Балх ва Бадахшон аз ҷониби 

артиши муғул. 

        Дастхатҳои таърихии Муқимнонӣ дар китобхонаҳои бисѐр кишварҳои 

хориҷӣ маҳфузанд.   

      Мир Муҳаммад Амин Бухорӣ. Бухоро одамони бомаърифат ва ашрофзо 

(асри XVII): соли таваллудаш 1645. Аз Аштархониѐн Субҳонқулихон ва 

Убайдуллохон (1702-1711) ба ҳайси сармуҳосиб дар қаср хидмат мекарданд. 

      Мир Муҳаммад Амин муаллифи асари муҳимест дар бораи ҳаѐти 

иҷтимоӣ-сиѐсӣ ва фарҳангии хонии Бухоро дар солҳои 1702-1716 ва бо номи 

"Убайдуллона". Ин асар соли 1617 навишта шуда, аз муқаддима, муқаддима 

ва 80 боб иборат аст. Дар муқаддима вазъи иҷтимоию сиѐсии хонигарии 

Бухоро дар аҳди Абдулазизхон ва Субҳонқулихон ба таври мухтасар тавсиф 

шудааст. Дар бобҳои 1-80, тавре ки дар боло ишора рафт, таърихи иҷтимоию 

сиѐсии хонигарии Бухоро барои тақрибан 15 сол (1702-1716) муфассал 

тасвир шудааст. Мулкдории заминии феодалӣ дар пьесаи муаллиф; зулми 

феодалӣ (яъне андозҳо ва ҷаримаҳо аз аҳолӣ), низоми давлатии хонии 

Бухоро; намунаҳои болоравии парокандагии феодалӣ, мушкилоти иқтисодии 

кишвар ва сабабҳои он низ фарогир мебошанд. Дар спектакль инчунин 

маълумоти ҷуғрофӣ ва этнографӣ зиѐд аст. Зиѐда аз 10 дастнависи 

Убайдуллона мавҷуд аст. Асар пурра ба забони русӣ тарҷума шудааст (А.А. 

Семѐнов) ва соли 1957 нашр шудааст.  

Давлати Абдураҳмон. Вай ситорашинос, шоир ва муаррих буд, ки дар 

қасрҳои Убайдуллоҳ ва Абулфайзхон (1711-1747) хидмат кардааст. 

Абдураҳмон Давлат асари таърихӣ бо номи "Таърихи Абулфайзхон" 



навиштааст. Ин асар аз ҷиҳати миқдор хурд (161 саҳифа) буда, идомаи 

«Убайдуллона» -и дар боло зикршуда буда, таърихи хонии Бухоро аз соли 

1711 то 1723-ро дар бар мегирад. Маълум аст, ки дар семоҳаи аввали асри 18 

вазъи иқтисодӣ ва сиѐсии Бухоро суст шуд, ҳаракати истиқлолияти пешвоѐни 

миллат, яъне ҳокимони маҳаллӣ шиддат гирифт ва баъзеи онҳо (масалан, 

Балх ва Самарқанд) ба марказ итоат накарданд. ҳукумат; Дар ибтидои асри 

XVIII, Фарғона соли 1709 аз давлати Аштархониѐн ҷудо шуд ва дар ин 

минтақа хонигарии мустақили Қӯқанд таъсис ѐфт: соли 1722 дар Самарқанд 

истиқлолият эълон шуд ва шахсе бо номи Раҷабхон хон эълон шуд (1722-

1728). муборизаҳои феодалӣ оғоз ѐфтанд. "Таърихи Абулфайзханий" ин 

масоилро ба таври густарда фаро гирифтааст. Ғайр аз ин, дар намоиш баъзе 

далелҳо ва маълумотҳои ҷолиб дар бораи низоми давлатии хонии Бухоро ва 

таркиби қавмии халқи узбек оварда шудаанд.  

       Тарҷумаи пурраи русии "Таърихи Абулфайзханий" бо шарҳҳои зарурӣ 

соли 1959 аз ҷониби А.А.Семенов нашр шудааст.  Муҳаммад Козим. 

Муаррихи маъруфи асри 18 Осиѐи Миѐна соли 1721 дар Мари таваллуд 

шудааст. Падари ӯ яке аз шарикони наздики Ҷаҳонгир Нодиршоҳ буд, ки дар 

аввалин маъракаҳои ҳарбии ӯ иштирок карда, миссияҳои муҳими 

дипломатиро иҷро мекард. 

       Асари асосии Муҳаммад Козим бо номи "Номайи аламорои Нодирий" 

(Таърихи Нодиршоҳ ҳамчун зинати ҷаҳон), солҳои 1750-1752 навишта 

шудааст. Асар аз се ҷилд иборат аст. Ҷилди сеюм ба таърихи иҷтимоию 

сиѐсии Эрон, қисман Осиѐи Марказӣ, Ҳиндустон, Туркия ва Қафқоз дар 

солҳои 1743-1747 бахшида шудааст.  

     Ҷилди II ва III асарҳо дар омӯзиши таърихи Узбекистон дар асри XVIII 

ҳамчун сарчашмаҳои асосӣ нақши муҳим доранд. Фатҳи хонигарии Бухоро аз 

ҷониби Нодиршоҳ (1740); Ахволи Хоразм дар соли 1746, ҳамлаи дубора ба 

қаламрави Осиѐи Миѐна аз ҷониби низомиѐни эронӣ (1747) ва дар натиҷа 

маҳрум кардани мардуми меҳнатӣ; Маълумот дар бораи зулми феодалӣ ва 

шӯришҳои мардуми Кӯлоб, Ҳисор, Бадахшон, Балх ва дигар минтақаҳо бар 

зидди зулми феодалӣ ва истилогарони хориҷӣ дар солҳои 1741-1742 арзиши 

илмӣ дорад. Мулло Ибодулло ва Мулло Муҳаммадшариф. Муаррихони 

Бухоро дар нимаи дуюми асри XVIII ва нимаи аввали асри XIX. 

       Асари хурди "Таърихи Амир Ҳайдар" (96 саҳифа) дар асоси маъхазҳои 

муҳими таърихӣ таҳия шудааст ва таърихи иҷтимоию сиѐсии хонигарии 

Бухоро дар давраи ҳукмронии Амир Ҳайдар (1800-1826), Аштархониѐн, 

инчунин манғитро дар бар мегирад. сулола.  

       Асар аз 81 боб иборат аст. Боби 1-2 ба таърихи Бухоро бахшида шудааст: 

Дар бобҳои 3-6 таърихи мухтасари Аштархониѐн оварда шудааст; Боби 7-81 

дар бораи аморати Бухоро аз таваллуди Амир Ҳайдар то вафоташ (6 октябри 

1821) нақл мекунад.  



        Мир Олим Бухорӣ. Муаррихи Бухоро. Дар давраи ҳукмронии Амир 

Насруллоҳ (1826-1860) вай дар хидмати Муҳаммад Олимбек, волии Ҳузар 

(Ғузар) буд ва аз номи ӯ китоби таърихии "Фатҳномаи Султонӣ" ("Фатҳи 

Султон") -ро навишт. Асар аз муқаддима ва 29 боб иборат аст. Он рӯйдодҳои 

Аморати Бухороро аз давраи Амиршоҳмурод (ҳукмронӣ: 1785-1800) то 

солҳои аввали ҳукмронии Амир Насруллоҳ дар бар мегирад. Дар он 

маъракаҳои ҳарбии Шоҳмурод алайҳи ҳокими Афғонистон Темуршоҳ тасвир 

ѐфтааст. Таърихнигор рӯйдодҳои замони Насруллоҳро муфассал тафсил 

медиҳад. Бо сабаби марги ӯ қисми 2-юми асар навишта нашудааст. 

Муҳаммадмуроди Самарқандӣ аз "Фатҳномаи Султонӣ". "Қатли фил аз 

ҷониби Рустам" (охири асри 16, дар асоси "Шоҳнома" -и Фирдавсӣ). Қисми 

аввалро О.Чехович ба забони русӣ тарҷума кардааст (аммо нашр нашудааст). 

Дастхат ва тарҷумаи русӣ дар Институти шарқшиносии Академияи илмҳои 

Ӯзбекистон маҳфузанд.  

       "Таърихи Абулхайрханий" сарчашмаи муҳими таърихи узбекҳо мебошад 

Дар солҳои 20-ум давлати узбакҳои бодиянишини Дашти Қипчок ташкил 

ѐфт, ки 40 сол давом кард. Асосгузори ин давлат, ки дар таърихи халқҳои 

Осиѐи Миѐна ва Қазоқистон нақши барҷаста дошт, Абулхайрхон аз авлоди 

Шайбонӣ, писари панҷуми Ҷошихон буд. Дар миѐнаи асри XV он давлати 

бузурге буд, ки дар шимол Тора, Тобол ва Туманчаро дар Сибир, дар ҷануб 

баҳри Арал ва Сирдарѐ, инчунин қисми ғарбии Хоразмро дар бар мегирифт. 

Ин давлат на танҳо аҳолии Дашти Қипчокро назорат мекард, балки ба корҳои 

дохилии давлати Темуриѐн низ дахолат мекард. «Tarixi Abulxayrixoniy» - 

o‘zbeklar tarixiga oid muhim manba 

       Вазъияти сиѐсии Дашти Қипчок ва Мовароунаҳр дар нимаи аввали асри 

XV инчунин узбакҳои бодиянишин ва пешвоѐни онҳоро фаро гирифт. Бояд 

қайд кард, ки давлати Абулхайрхон, худи ӯ, ҳанӯз дар таърихи иҷтимоию 

сиѐсии асри XV қабилаҳои туркӣ-муғул, ки дар даштҳои паҳновари Дашти 

Қипчок муҳоҷират кардаанд, суст дарк карда мешавад. Худи ҳамон вақт дар 

бораи қазоқҳо низ гуфтан мумкин аст. П.П.Иванов, донишманди амиқи 

Осиѐи Миѐна, дар китоби худ "Очеркҳо дар бораи таърихи Осиѐи Миѐна" дар 

замони худ баъзе андешаҳоро дар бораи низоми иҷтимоию сиѐсии узбекҳо 

дар он замон иброз доштааст. Шарқшиноси маъруфи дигар А.А.Семѐнов низ 

дар як қатор мақолаҳои худ ба ин масъала дахл кардааст. Г.Ховерс, яке аз 

муаррихони хориҷӣ, дар бораи "Таърихи Абулхайрхонӣ" ва "Шаҷараи Турк" 

-и Абулғозихон баъзе андешаҳо додааст. Аммо, ин масъала ҳанӯз ҳаматарафа 

омӯхта нашудааст.  

        Баъзе маъхазҳои нодири форсӣ баъзе маълумот дар бораи таърихи 

узбекҳои бодиянишинро дар бар мегиранд. Масалан, «Меҳмонномайи 

Бухоро» -и Фазлуллоҳ ибни Розбеҳан, «Шайбониѐннома» -и Камолиддин 

Биноӣ, «Таърихи Абулхайрхонӣ» -и Масъуд ибни Усмони Коҳистонӣ. Аз 

ҷумла, асари "Таърихи Абулхайрхонӣ" дар бораи вазъи узбакҳои 



бодиянишин маводи зиѐде дар бар мегирад. "Таърихи Абулхайрхонӣ" асари 

таърихист, ки таърихи кишварҳои исломиро аз "офариниш" -и ҷаҳон то 

солҳои 60-уми асри XV дар бар мегирад. Қисми хотимавии асар аслиест, ки 

ба ҳаѐт ва фаъолияти асосгузори давлати кӯчмании узбакон Абулхайрхонӣ, 

инчунин ба шарҳи узбекҳои бодиянишин ва таърихи иҷтимоию сиѐсии онҳо 

бахшида шудааст.  

        Муаллифи асар Масъуд ибни Усмон Коҳистонист. Дар бораи ҳаѐт ва 

кори ӯ ҳеҷ иттилое нест, ба ҷуз он чизе ки дар асараш гуфта шудааст. 

Масалан, дар боби истилои Хоразм аз ҷониби узбекҳои бодиянишин дар соли 

1431 муаллиф 

      Писари Абулхайрхонӣ Суюнхӯҷаҳон ба ҳайси котиби ӯ кор мекард.  

Бисѐре аз таърихи Абулхайрхонӣ порчае аз асарҳои дигар аст. Дар 

навиштани он муаллиф аз осори пешгузаштагони худ, аз қабили Ҷувайнӣ, 

Ҷузҷонӣ, Биной, Шарафиддин Алии Яздӣ васеъ истифода кардааст. Дар 

қисми хотимавии асар, ба гуфтаи муаллиф, рафиқони Абулхайрхонӣ пеш аз 

ҳама ба ѐддоштҳои писараш Суюнчхоҷаҳон, ки дар ҳама корҳои падари худ 

фаъолона ширкат варзидааст, асос ѐфтааст. 

       Муаллиф асари худро ба 10 (214-222) қисмати хурд тақсим кардааст. 

Қисми аввал дар бораи муборизаи феодалони норозии бодиянишин бар зидди 

мардуми ғозӣ дар миллати ноғай-манғит сухан меравад.  

Қисми дуввум (222-224) дар бораи ҷангҳои Абулхайрхонӣ алайҳи 

Шайбони Маҳмудхоҷаҳон пурқудрат нақл мекунад. Ҷойгоҳи дақиқи 

истиқомати хон маълум нест. Гуфта мешавад, ки танҳо манзили ӯ дар соҳили 

дарѐи Тобол аст ва гуфта мешавад, ки набарди байни Абулхайрхонӣ ва 

Маҳмудхоҷаҳон улус дар ин ҷо сурат гирифтааст. Дар асоси ин, тахмин 

кардан мумкин аст, ки миллати Маҳмудхоҷаҳон дар байни дарѐҳои Тобол ва 

Ишим ҷойгир буд. Тибқи маълумоти Абдураззоқи Самарқандӣ, узбакҳои 

бодиянишин ба Хоразм ду маротиба лашкар кашиданд: якум дар соли 1431 ва 

дуввумӣ дар 1434/35. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки Абулхайрхон соли 1430 бар 

зидди Маҳмудхоҷа ҷангид.  

Қисмҳои сеюм ва чоруми асар (225-227) ба роҳпаймоии узбакҳои 

бодиянишин ба муқобили Хоразм бахшида шудаанд. Дар натиҷаи ин 

раҳпаймоӣ, кишвар, алахусус пойтахти он Ургенч комилан хароб шуд. 

Гузоришҳо ҳокист, ки узбакҳои бодиянишин бо сабаби номусоидии иқлим ин 

минтақаро тарк кардаанд. А.А.Семѐнов сабаби аз Хоразм рафтани узбекҳои 

бодиянишинро вабо гуфт. Дар қисми панҷум (227-229) нақл карда мешавад, 

ки Абулхайрхон ба муқобили шоҳзодагони Ҷоҷӣ, яъне бародаронаш 

Аҳмадхон ва Маҳмудхон ҷанг карда, ба минтақаи зодгоҳи Экрӣ, ки 

бародарон зиндагӣ мекарданд, ҳамла кард. Масъуд ибни Усмон ал-Коҳистон 

гуфт, ки бародарон дар ин ҷанг мағлуб шуданд. 

Дар нимаи дуюми солҳои 1840 муборизаҳои ашрофи узбак шиддат 

гирифт. Қисми шашуми «Таърихи Абулхайрхонӣ» ба ҷузъиѐти ин рӯйдодҳо 



бахшида шудааст (229-230). Мустафо Хон, як хони ӯзбек аз Дашти Қипчок, 

дар ҷанг тақрибан 4500 мардро талаф дод. Тақрибан 1000 нафари онҳо ашроф 

буданд. Аммо мо фикр мекунем, ки рақамҳо хеле зиѐдтаранд.  

Боби ҳафтум (230-231) дар бораи ташкили шаҳрдории хонони 

бодиянишини узбек дар шаҳрҳои гардиши миѐнаи Сирдарѐ: Сингак, Созак, 

Узген, Акқӯрғон ва Арқуқ нақл мекунад. Ин дар соли 1446 рух дод, вақте ки 

оилаи ӯ, дар баҳори сол, ба гуфтаи муаллиф, вақте ки онҳо аз марги 

Абулхайрхон Шоҳрух огоҳ шуданд ва фаҳмиданд, ки Улуғбек дар 

Мовароунаҳр нест, кӯчиданро ба таъхир андохт ва ба роҳпаймоӣ рафт 

Самарқанд. Узбакҳои бодиянишин бо миқдори зиѐди ғанимат ба Самарқанд 

баргаштанд. Аммо ин далел дар дигар маъхазҳо дида намешавад, 

Абдураззоқи Самарқандӣ, Мирханд, Хондамир дар бораи ин ҳодиса чизе 

нанавиштаанд.  

 Пас аз қатл шудани Улуғбек мубориза барои ҳокимият байни 

Темуриѐн шиддат гирифт. Қисми ҳаштуми асар ба ин рӯйдодҳо бахшида 

шудааст (231-237). Дар ин бахш инчунин маълумот дар бораи қатли Улуғбек 

ва Абдулазизхон оварда шудааст. Мегӯянд, вақте ки дарвозаҳои қалъаҳои 

Улуғбеки Самарқанд ва Шоҳрухия баста шуданд, ӯ мехост ба манзили 

Абулхайрхон равад. Аммо Улуғбек ба умеди баракати писараш қудратро 

супорида, ба Самарқанд баргашт, то охири умрашро ба таҳсил бахшад. Дар 

ин бахш қатли Абдулатиф, мубориза барои тахти Султон Абӯсаид ва забти 

Самарқанд аз ҷониби Абӯсаид бо ѐрии Абулхайрхон ва узбакҳои 

бодиянишин тасвир шудааст. Бояд қайд кард, ки дар байни таърихнигорони 

мусалмон танҳо Масъуд ибни Усмон ал-Коҳистонӣ хабар дода мешавад, ки 

бо кӯмаки Абулҳайрхон ба манзили Абусаид рафтааст.  

Қисми нӯҳум (238-239) ҷанги Абулҳайрхонро бо қалмакҳо тасвир 

мекунад, ки дар он Абулҳайрхон комилан мағлуб шуд ва Абулҳайрхон 

маҷбур шуд, ки дар қалъаи Сигнак пинҳон шавад ва менависад, ки онҳо 

нобуд карда ба ватанашон баргаштанд дар водии Чу. Ин дар соли 1456 рух 

дод.  

Қисми сеюм (214-244) дар бораи дахолати узбекҳои бодиянишин ба 

муборизаи Темуриѐн барои ҳокимияти олӣ нақл мекунад. Ин дафъа узбакҳои 

бодиянишин бо роҳбарии Муҳаммад Ҷоқӣ, писари Абдулатиф, бар зидди 

Султон Абӯсаид ҷангиданд. Дар ин бахш маълумот дар бораи зиндагиномаи 

Амир Нурсаид, падари Муҳаммад Солеҳ, муаллифи Шайбониѐнномаи 

машҳур оварда шудааст.  

Дар қисми охири асар гуфта мешавад, ки Абулхайрхон соли 1468 дар 

синни 57-солагӣ вафот кардааст. Дар саҳифаҳои асар (246-247) рӯйхати 

насабномаи ӯ оварда шудааст. Номҳои сарони қабилаҳои бодиянишини узбак 

низ зикр шудаанд.                         

Ҳофизи Таниш Бухорӣ ва асари ӯ "Шарафномайи шоҳӣ".Яке аз 

сарчашмаҳои асосии таркиби Осиѐи Миѐна, Қазоқистон ва кишварҳои 



ҳамсоя дар асри XVI "Шоҳи Шараф" мебошад. Вай инчунин аксар вақт бо 

номи "Абдулланома" маъруф аст. Асар аз соли 1584 то 1590 бо супориши 

Шайбони Абдуллоҳи II навишта шудааст. Xofizi Tanish Buxoriy va uning 

«Sharafnomayi shohiy» asari 

Муаллифи асар шоир ва муаррихи маъруфи Бухоро Ҳофиз Таниш Ибни 

Мир Муҳаммад ал-Бухорӣ мебошад. Дар бораи ҳаѐт ва фаъолияти илмии ӯ 

чизи каме маълум аст. Маълум аст, ки Абдулло соли 1557 Бухороро забт 

кард. Аммо, Мовароуннаҳр то аввали солҳои 80 ба дасти Абдуллоҳ наафтод. 

Тибқи ин, Ҳофизи Таниш Бухорӣ дар соле, ки падари худро ба тахт нишаст, 

ба хидмати Абдуллоҳ - соли 1583 бо миѐнаравии Кӯлбобо Кокалтош, як хеши 

наздики хон дохил шуд. Агар он замон ӯ 36-сола буд, пас Ҳофизи Таниш 

соли 1547 таваллуд шудааст. Ҳофизи Таниш дар ибтидо нақшаи навиштани 

Шарафномайи Шоҳиро дар муқаддима, иборат аз ду мақола ва муқаддима 

дошт. Муқаддима ва ҳарду мақола навишта шудаанд. Аммо вуруд сабт 

нашудааст. 

Ҳофизи Таниш Бухорӣ дар як давраи вазнин, вақте ки дар 

Мовароуннаҳр парокандагии феодалӣ шиддат гирифт, вақте ки Абдуллоҳи II 

барои муттаҳид кардани кишвар ва мустаҳкам кардани дастгоҳи марказии 

давлатӣ ҷангҳои доимӣ мекард.  

Пеш аз гузаштан ба мундариҷаи асар, бояд қайд кард, ки Ҳофизи 

Таниш Бухорӣ мувофиқи талаботи замон кӯшиш кардааст, ки ҳадафҳо ва 

манфиатҳои синфи ҳукмронро дар намоишнома то андозае ифода кунад, ба 

хон ва ашрофони ӯ бой ва ашроф буданд.Аҳволи мардуми меҳнатӣ, ки ӯ 

таъриф мекард, дар бисѐр ҷойҳо соя афканд. Аммо, асар аз маводи воқеӣ бой 

аст, воқеаҳо каму беш объективона инъикос ѐфтаанд ва дар баъзе ҷойҳо баъзе 

хислатҳои хонон, султонҳо ва амирон ошкор карда мешаванд. Масалан, 

бобои олим Абдуллоҳ Ҷонибек Султон ӯро ҳамчун як мусулмони парҳезгор, 

порсо ва одил тавсиф кардааст. Пас, Шарафномайи Шоҳӣ як асари бузурги 

шоҳона аст, ки бояд ба рӯйхати "Таърихи Ҷаҳонкушой" -и Ҷувайнӣ ва 

"Ҷомеъут-Таворикс" -и Рашиддин шомил карда шавад. Донишманди бузурги 

шарқшинос В.В. Агар Веляминов-Зернов хеле хуб кор кунад, ин қадар 

далелҳоеро ошкор мекунад, ки омӯхтанашон зарур аст. Ҳангоми навиштани 

асар муаллиф аз рӯзномаҳои махсуси дар қасри хон нигоҳдошта, ҳисобҳои 

боэътимод ва шоҳидон истифода кардааст. Масалан, якчанд мисол. Вай ҷанг 

дар байни Абдуллоҳ ва Наврӯз Аҳмадхон (Барак Хон) дар наздикии Косонро 

дар соли 1551/52 тасвир кард. Ман аз гурӯҳи одамон шунидам. " 

Хабаркашони Ҳофизи Таниш асосан пиронсолон ва ба хон наздик буданд. 

Бисѐре аз рӯйдодҳое, ки дар намоишнома тасвир шудаанд, воқеаҳое 

мебошанд, ки муаллиф дар он ширкат варзида ва дар дасти онҳо шоҳиди он 

будааст. Эътимоднокии манбаъҳо бешубҳа арзиши асарро баланд 

бардоштааст..  



Дар муқаддима дар бораи насаби Абдулхайрхон, шогирдии ӯ ба яке аз 

коҳинони бузурги он замон Ҳоҷӣ Муҳаммад Ислом, Чингизхон, Ҷочӣ Хон, 

Муҳаммад Шайбонихон, инчунин вазъи иҷтимоию сиѐсии Мовароуннаҳр дар 

охири мухтасар маълумот дода шудааст. XV ва ибтидои асрҳои XVI. 

Мақолаи аввал рӯйдодҳои Мовароуннаҳр, Туркистони Ҷанубӣ ва 

Хуросонро аз соли 1557 то 1583, аз ташаккули давлати Абдуллоҳи II то 

тахаллуси Абдуллоҳ ба хонагӣ ва мавъиза ва тангаи ӯ дар бар мегирад, дар 

паси ҷангҳои феодалӣ ӯ тавонист Мовароуннаҳрро муттаҳид созад. зери 

парчами ӯ ба қисмҳои хурд тақсим шуда буд ва давлати марказӣ барпо 

мекард.  

            Моддаи дуюм давраи аз соли 1583 то 1588-ро дар бар мегирад, яъне аз 

шомил шудани Абдуллоҳи II то ба тахт то забти Ҳирот аз ҷониби артиши 

Шайбониѐн пас аз муҳосираи тӯлонӣ. Воқеаҳои таърихии дар ин давра 

рухдода муфассал ва муфассал тасвир шудаанд. 

Ба ҷуз аз тасвири рӯйдодҳои таърихӣ, намоишнома дар бораи вазъи 

иҷтимоию иқтисодӣ, ҳаѐти фарҳангии хонии Бухоро, сохтори давлат ва 

артиши Шайбониѐн, равобити сиѐсӣ ва тиҷоратии хонии Бухоро бо Эрон, 

Туркия, Ҳиндустон, Туркистони Шарқӣ ва Русия маълумот дода шудааст.  

Маълумот дар бораи вазъи иҷтимоию иқтисодии хонӣ муассисаҳои 

феодалии "икта", "суюргол", "танҳо" ва "ҷоғир", тартиботи миллат ва 

моҳияти онро дар ҳаѐти ҷамъиятӣ-сиѐсӣ ва лату кӯб, андозҳои гуногуни 

ҷамъоваришударо дар бар мегирад. аз аҳолӣ - андозҳо ва ҷаримаҳои ноҳиявӣ: 

иҷора, (молҳо), содирот, тагор, улуфа, куналга, бегор, артиши кӯмак, гумрук, 

мӯҳр, тансукот, тухфа (тӯҳфа, тӯҳфа, тӯҳфа) ва ғайра. маълумот, инчунин 

маълумот дар бораи ғаниматҳои ҳарбӣ, ки дар ҳаѐти ашрофони ҳарбӣ-

феодалӣ нақши муҳим доштанд, арзиши махсус доранд. Дар пьеса хонҳо, 

феодалҳои бузург, азхудкунии заминҳои соҳили чапи Ҷиззах, Насаф, Ҳисорӣ, 

Шодмон, Ҷайҳун тавассути сафарбар кардани аҳолии маҳаллӣ (тавассути 

истифодаи қувваи корӣ), оби шаҳр Маълумот дар бораи инчунин сохтмони 

анборхо, цистернахо пешбинй карда шудааст. Мо инчунин дар бораи вазъи 

умумии ҳунар маълумоти зиѐде дорем.  

Дар намоиш инчунин маълумоти муҳим дар бораи сохти давлати 

Шайбониѐн оварда шудааст. Шӯъбаҳои марказии ҳукумат аз мансабдорони 

гуногун иборатанд: падар, нақиб, вазири аъзам, вазир, девонбегӣ, мироҳур, 

чухра ага, мушриф, хазиначи, шиговул, дарбон, парвоначи, садр, тавочи, 

жарчи, муншӣ, тугбеги, бакавул, фаррош ва ғ., ва нақш, ҳуқуқ ва 

ӯҳдадориҳои онҳо дар ҷомеа. Тибқи гуфтаи Ҳофизи Таниш Бухорӣ, лашкари 

Шайбониѐн аз аскарони савора ва пиѐда ва инчунин артиллерия иборат буд. 

Қисми асосии онро артиш ташкил медиҳад, ки як гурӯҳ сарбозоне мебошанд, 

ки пеш аз марги низомӣ аз музофотҳо ҷамъ меоянд. Сарбозон асосан бо 

камон ва тир, найза, шамшер, асоҳо ва нардбонҳо мусаллаҳ буданд. Дар 



миѐнаи асри XVI лашкари Шайбониѐн асосан милтиқ ва тӯпчаҳои хурд дошт, 

ки аз хориҷа оварда мешуданд.  

Спектакль дар бораи рушди илм ва фарҳанг дар кишвар дар асри XVI, 

алахусус аз нимаи дуюми он маълумот медиҳад. Илм ва фарҳанг дар Бухоро, 

пойтахти хонӣ, рушд кард. Аввалан, дар тарафи ҷанубу ғарбии шаҳр, аз 

ҷумла деҳаи Сумиҷон (Ҷуйбор), ки дар замони ҳукмронии Абдуллоҳ аз 

канори шаҳр 6-7 км дур буд, девори нав сохта мешавад. Илова бар ин, дар 

замони ҳукмронии Абдуллоҳи II на танҳо дар худи Бухоро, балки дар чаҳор 

мадраса (Абдуллоҳон, Говкашон, Фатҳулло, Клибегӣ, Мадрасаи Хоҷа 

Муҳаммад Парсо), Чорсуи нав (1570), пули болои Зарафшон дар наздикии 

Кармана (1582). Й.) Сохта шудааст. Бозори дарунӣ бо номи дастаи Team 

Абдуллоҳ, ки дар маркази шаҳр сохта шудааст, на танҳо дар Мовароуннаҳр, 

балки дар саросари ҷаҳон маъмул гаштааст. Дар шаҳрҳои калон ба монанди 

Самарқанд, Тошканд ва Балх масҷидҳо, мадрасаҳо, корвонсаройҳо, 

ҳаммомҳо ва дигар биноҳои баландошѐна сохта шуданд. Дар шаҳрҳои хонӣ 

илм, адабиѐт ва санъати китоб низ рушд карданд. Шоҳ Шарафнамой, ки мо 

дар бораи он сухан меронем, аз қабили Ҳафти Иқлим ва дигар асарҳои 

таърихии Амин Аҳмад Розӣ, маҳсули замони Абдуллоҳ мебошанд. Ин 

намоиш инчунин далелҳои муҳимеро дар бар мегирад, ки бисѐре аз 

диншиносоне, ки дар Бухоро кору зиндагӣ мекарданд, як мактаби беназири 

хаттотӣ ва наққоширо ташкил кардаанд.  

Ин намоиш инчунин барои илм дар бораи сафорат, равобити тиҷорӣ ва 

фарҳангии хонии Бухоро бо Эрон, Ҳиндустон, Туркия, Қошғар, Русия ва 

дигар кишварҳо дар асри XVI маълумоти муҳим медиҳад. Ин маълумот 

мубодилаи сафоратҳо дар байни хонигарии Бухоро ва Ҳиндустон дар солҳои 

1572, 1573, 1577, 1578, 1586, баргаштани сафири Бухоро аз Маскав дар соли 

1583, омадани сафирони Туркистони Шарқӣ, Муғулистон, Хоразм ва Эронро 

дар бар мегирад. Бухоро дар соли 1584, снайпери турк Ҷузъиѐти хидмати 

сарбозон дар артиши Шайбониѐн арзиши бузург дорад. Умуман, ин ва дигар 

маълумоте, ки дар "Шарафномайи Шоҳӣ" оварда шудааст, дар омӯхтани 

сиѐсати хориҷии хонии Бухоро ҳамчун манбаи муҳим хизмат мекунад.  

Асари Ҳофизи Таниш Бухорӣ дар бораи қабилаҳои туркӣ-муғулии 

Мовароуннаҳр ва қаламравҳои он, инчунин Туркистони Ҷанубӣ дар асри 

XVI: Ҷалоир, Найман, Қарлуқ, Қипчок ва дар маҷмӯъ 30 қабила маълумот 

медиҳад. Баҳр ул-Асрор. Баҳр ул-Асрор (номи пурра: "Баҳр ул-Асрор фи 

маноқиб ул-ахяр" - "Баҳри одамони аблаҳ дар бораи шаъну шарафи инсонӣ") 

- асари энсиклопедӣ, илми асрҳои миѐна, ҷуғрофия ва соҳаҳои таърих 

мебошад. . Асар бо дастури Балххон Нодир Муҳаммадхон (ҳукми аввал 1606-

1642, дуввум 1647-1651) навишта шудааст. 

Муаллифи асар донишманд ва шоири бузург Маҳмуд ибни Валӣ, 

китобдори Сарой мебошад, ки ӯро Амир Халати Қосонӣ низ ном бурдааст.  



Муаллиф ният дорад, ки "Баҳр ул-Асрор" -ро дар 7 ҷилд нависад: 1) дар 

бораи офариниши ҷаҳон, кӯҳҳо, дарѐҳо, баҳрҳо ва одамони онҳо, олами 

ҳайвонот; 2) Паѐмбарон ва қозиѐн, ки исломро қабул кардаанд; 3) Таърихи 

Муҳаммад; 4) Таърихи халифаҳо ва имомҳо; 5) Таърихи ҳокимони Эрон ва 

Осиѐи Марказӣ аз сулолаҳои Тоҳириѐн, Саффориѐн, Сомониѐн, Ғазнавиѐн, 

Бувайхидҳо, Салҷуқиѐн, Хоразмшоҳҳо, ки ҳамзамони Аббосиѐн буданд; 6) 

Рӯйдодҳо дар Чин, Эрон ва Осиѐи Марказӣ аз Чингизхон то Аштархониѐн то 

замони Нодир Муҳаммадхон; 7) Таърихи Амир Темур ва авлоди ӯ дар 

Мовароунаҳр, Хуросон, Эрон ва Ҳиндустон. Танҳо ҷилди якум ва шашуми 

асар боқӣ мондааст.  

Се рукани аввали ҷилди шашуми Баҳр ул-Асрор "Ҷомеъ-ут-таворикс" -

и машҳури Рашиддин, "Таърихи арбай 'улус" -и Мирзо Улуғбек, "Зафарнома" 

-и Шарафиддин Алии Яздӣ, "Таърихи Рашидӣ" -и Мирзо Муҳаммад Ҳайдар, 

Ҳофизи Таниш мебошанд. "Шарафномайӣ" -и Бухоро. Подшоҳ "ва дигар 

муҳаррирони калон.  

Аз ҷумла, дар намоишнома пайдоиши сулолаи Аштархониѐн муфассал 

оварда шудааст. Асосгузори сулолаи Аштархониѐн пас аз Ҷони Муҳаммад бо 

сулолаи Ҷонӣ низ маъруф аст. Аз ниѐгони сулола Тукай Тукай то асосгузори 

сулола Ҷони Муҳаммад таърихи миллати Тукай Темур дода шудааст.  

  

                                                  

                Саволҳо ва супоришҳо: 

1. Захириддин Муҳаммад Бобир дар асари худ "Бобурнома" чиро 

тасвир мекунад? 

2. Чаро мо Шайбониѐнаро ҳамчун манбаи таърихӣ меомӯзем? 

3. Дар бораи аштархониѐн ва манғитҳо кадом асарҳои таърихиро 

медонед? 

4. Охирин намояндаи сулолаи Манғит ки буд? Savol va topshiriqlar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОБИ 7: МАЪMЛУМОТИ САФИРОН ВА ТУРИСТОН ҲАМЧУН 

САРЧАШМА БА ТУРКИСТОН 

 

Сафирони хориҷӣ дар муносибатҳои хонигариҳои Осиѐи Миѐна бо 

дигар кишварҳо нақши муҳим доранд. Аз асри XVI то нимаи аввали асри 19 

ба Осиѐи Миѐна сафирони зиѐде меомаданд, ки аз ҷониби подшоҳони 

гуногуни Осиѐ ва Аврупо фиристода шуда буданд. Маълумот дар бораи 

равобити сафоратхонаи Осиѐи Миѐна ва хонигариҳо бо давлати Маскав 

таваҷҷӯҳи зиѐд дорад. Тибқи сарчашмаҳои хаттӣ, аз солҳои 1558 то 1702 12 

сафири Русия дар асри 12 маълум буданд.  

Сафирон одатан барои ҳалли як масъалаи мушаххаси сиѐсӣ фиристода 

мешаванд. Аксар вақт сафиронро савдогарони ботаҷриба роҳбарӣ мекарданд, 

зеро онҳо мушкили савдоро ҳал мекарданд. Робитаҳои ҷамъиятӣ Маълумот 

дар бораи вазъи иҷтимоию иқтисодӣ ва сиѐсии хонигариҳои Осиѐи Миѐна, 

ҳолат ва дурнамои тиҷорат, самтҳои асосии роҳҳои тиҷоратӣ, муносибатҳо 

бо кишварҳои ҳамсоя, яъне сиѐсӣ ба шумо имкон медиҳад, ки маълумоти 

муҳимро пур кунед. Масалан, фаъолияти сафирони Русия дар Осиѐи Миѐна 

дар асри 17 имкон дод, ки дар бораи хонигариҳои Осиѐи Миѐна маълумот 

ҷамъоварӣ карда шавад. Сафоратхонаҳои ба Осиѐи Марказӣ фиристодаи 

А.Дженкинсон, И.Д.Хохлов ва Флорио-Беневени намунаи хуби ин мебошанд.  

Сафорати Ҷенкинсон А. Масъалаи истифодаи роҳи Волгаи Маскав 

барои тиҷорат бо Ҳиндустон тавассути Осиѐи Марказӣ ва Эрон дар рӯзнома 

қарор дошт. Дар ин кор ширкати Маскав, ки соли 1555 пайдо шуда, дар 

муносибатҳои Англия ва Русия дар асрҳои 16 ва 17 саҳми назаррас 

гузоштааст, нақши калон бозид. Бо кӯмаки ин ширкат, бритониѐҳо 

тавонистанд тавассути Русияи Шарқӣ ба Осиѐи Миѐнаи Шарқӣ ва Эрон роҳ 

ѐбанд, ки дар он ҷо дар соли 1558 7 сайѐҳи англис, аз ҷумла Энтони 

Ҷенкинсон, ки ба Хива ва Бухоро ташриф овардаанд, ташриф оварданд. 

Маълумоти биографӣ дар бораи А.Ҷенкинсон хеле кам аст. А.Дженкинсон ва 

ҳамроҳонаш (Ричард ва Роберт Ҷонсон ва тарҷумони тотор Азиз) дар тӯли 21 

моҳ (15 апрели соли 1558 то 2 сентябри соли 1559) сафар карданд. 

A.Jenkinson elchiligi.  

А.Дженкинсон "Сафар аз Маскави Русия ба Бухоро дар Бохтар дар 

соли 1558" боқӣ гузоштааст. Ҷенкинсон сафари худро ба Осиѐи Марказӣ 

барои ҷамъоварии маълумот дар бораи хатсайрҳои Чин истифода бурд. Вай 

имкониятҳои тиҷоратиро бо Бухоро ва дар маҷмӯъ дар Осиѐи Марказӣ аз 

будаш зиѐд нишон надод. Маълумоти А.Ҷенкинсон дар бораи шаҳрҳои 

Сарайчик, Хоразм - Вазир ва Урганч арзишманд аст, онҳо тасдиқ мекунанд, 

ки вазири ин шаҳрҳо А.Ҷенкинсон маркази Хоразм будааст ва бӯҳрони 

Ургенч ба амал омадааст.  

Ҷенкинсон ва ҳамроҳонаш се моҳро дар Бухоро гузаронданд. Вай дар 

бораи шаҳр, ҳаѐти иҷтимоӣ ва иқтисодии он, хон ва ҳукмронии ӯ маълумоти 



хеле ҷолиб боқӣ гузошт. Ҷенкинсон нақш ва ҷойгоҳи Бухороро дар тиҷорати 

байналмилалӣ таъкид мекунад. 

Абдуллоҳ Ҷенкинсонро, ки шаҳодатномаҳои подшоҳи Русияро дошт, 

қабул кард. Хони Бухоро на танҳо ба Русия, балки ба Туркия, Бритониѐ ва 

инчунин аслиҳаи артиши Аврупо таваҷҷӯҳ дорад. 

А.Дженкинсон якҷоя бо Ридард Ҷонсон дар бораи хатсайрҳои Бухоро 

ба Чин маълумот ҷамъоварӣ намуда, роҳро аз Астрахан то Чин муайян кард. 

Ин ҳам барои Русия ва ҳам барои Осиѐи Марказӣ аҳамияти калон дошт ва 

дар натиҷа, муносибатҳои тиҷоратии байни Россия ва хонигариҳои Осиѐи 

Миѐна дар натиҷаи сафорати дипломатии фаъол оғоз ѐфтанд.  

Аввалин сайѐҳ ва сафири англис дар Осиѐи Марказӣ Энтони Ҷенкинсон 

(1529-1611) сафари худро 2 октябри соли 1546 бо сафари 1572 ба Русия оғоз 

кард. Дар ин давра ӯ ба Аврупо, Африқои Шимолӣ, Осиѐи Хурд ва Осиѐи 

Қадим ва инчунин Осиѐи Марказӣ сафар кард. Урфу одат ва таърихи халқҳои 

гуногунро омӯхтанд. Вай соли 1555 таъсис ѐфта, дар ҳайати ширкати 

тиҷории Москва се маротиба (1557, 1566, 1571) ба Русия сафар кардааст. Дар 

сафари аввалини худ, ӯ инчунин ба Осиѐи Миѐна ташриф овард (вай дар се 

киштӣ шино мекард ва дар киштии Примроз адмирал буд) Сафар 21 моҳ тӯл 

кашид (аз апрели 1558 то сентябри 1560).  

Вай сафари худро ба Осиѐи Марказӣ "аз Маскави Русия ба Бухорои 

Бохтар" (ҳар рӯз дар Лондон дар соли 1562 нашр мешавад) номид. Тавре 

Энтони Ҷенкинсон дар рӯзномаи худ менависад, маҷбур шуд, ки бинобар 

ҷанги шаҳрвандӣ маҷбур шуд, ки аз Бухоро ба Чин наравад. Аз ин сабаб аст, 

ки рӯзнома тавре дар боло номгузорӣ шудааст. Ҷенкинсон харитаи роҳеро, ки 

ҳангоми сайѐҳаташ таҳия кардааст, Nova absolutaque Russiae, Moscoviae et 

Tartariae Descriptio, дар соли 1562 дар Лондон дар ҳаҷми хурд нашр кард. 

Соли 1570 Иброҳим Артелиус "Манзараҳои Замин" -ро навишт. тасвирҳо дар 

ин харита 

Дар харита инчунин тасвири ҳокими Бухоро нишон дода шудааст. Дар 

зери сарлавҳа "Благ Чан" навишта шудааст. Дар китоб ба ғайр аз Бухоро, 

маълумотҳои ҷолиб дар бораи шаҳрҳои Осиѐи Миѐна Ургенч (Ургент), Вазир 

(Фурӯш), Қиѐт (Каит), Тошканд (Тошканд) ва ҳокимони онҳо оварда 

шудаанд. Дар тӯли зиѐда аз ду моҳ дар Бухоро Ҷенкинсон назари худро дар 

бораи савдо ва муомилоти пулии шаҳр равшан баѐн кард, дар ҳоле ки фирори 

ҳоким ва баъзе андешаҳои ӯ дар бораи аҳолии шаҳр таърихӣ нестанд. 

Ҳангоми навиштан дар бораи макони Бухоро, дарѐҳо ва баъзе хабарҳои 

дигар, Ҷенкинсон аз маълумоти пеш аз ба ин ҷо омаданаш медонист. Дониши 

ӯро дар бораи кирмҳо сайѐҳони баъдӣ низ истифода мебурданд. Маҳз ин 

беморӣ сайѐҳонро аз давраҳои гуногун ҷалб кардааст. Ҷенкинсон дар 

рӯзномаи худ дар бораи Бухоро чунин навиштааст:  



23 декабр мо ба шаҳри Бухоро (Боғар) -и Бохтар омадем. Шаҳр дар 

қисми поѐнии кишвар ҷойгир аст ва бо деворҳои баланд ва дарвозаҳо иҳота 

шудааст. Ду дарвоза моро ба сӯи қароргоҳи хон ва дигаре ба нуқтаҳои савдо 

мебарад. Дар ин ҷо ҳар як ҳунарманд ҷои худ ва дӯкони алоҳида дошт. Шаҳр 

хеле калон аст, хонаҳо асосан аз хишти гилин ва губар сохта шудаанд. Аммо, 

хонаҳои сангӣ низ кам набуданд. Маъбадҳо ва қасрҳо боҳашамат ва ором 

сохта шуданд. Ҳоҷатхонаҳо махсусан мураккабанд, ки дар дигар ҷойҳо ҳамто 

надоранд. Дар бораи онҳо маълумоти бештар додан қиссаи тӯлонӣ хоҳад буд. 

Аз маркази шаҳр дарѐи хурд мегузарад. Оби Анхор абрист ва агар касе, ки 

дар Бухоро таваллуд нашудааст, оби онро бинӯшад, дар зери нохунҳо ва 

бадани ӯ кирмҳо пайдо мешаванд. Танҳо ҷарроҳи бомаҳорат метавонад онро 

аз гӯшт дур кунад. Агар кирм дар ҷараѐни он бурида шавад, ҳар рӯз як дюйм 

афзоиш меѐбад. Қисми боқимондаи кирмро то охири интиҳо гардиш кардан 

мумкин аст. Ҳангоми табобат ба бемор ҷуз оби тоза ва об чизи дигаре дода 

намешавад. Ҳар касе, ки қоидаҳоро вайрон мекунад ва нӯшокии дигар 

истеъмол мекунад, дар бозори кушод бо тозиѐна ҷазо дода мешавад. 

Алоҳида, низомиѐн ҳар як хонаро кофтукоб карда, спирт, шароб ѐ асалро бо 

маҳсулоти гуногун омехта ѐфтанд ва зарфҳо шикаста, мундариҷаи нӯшокӣ 

зарар диданд. Агар нафаси соҳибхона бӯи машруботро ҳис мекард, ӯро 

мезаданд ва ҷазо медоданд.  

Пешвои мазҳабии Бухоро (метрополия) иҷрои ин қонунро шадидан 

назорат мекард. Вай инчунин аз хон болотар буд, ки ҳар вақт метавонад 

хонро иваз кунад. Ҳокими кунунӣ инчунин кишварро бо салоҳдиди худ 

идора мекунад. Бо амри ӯ, ҳокими пешин дар бистари худ кушта шуд. 

Бо вуҷуди он ки форсҳо мусалмонанд, Бухоро дар ҳоли ҳозир алайҳи 

онҳо ҷанги бераҳмонаи динӣ бурда истодааст. Форсҳо мисли Бухоро ѐ баъзе 

тоторҳо риш надоштанд, ки ин боиси ҷанг шуд. Ин дар байни мусалмонон 

гуноҳи азим аст. Аз ин рӯ, онҳо ба форсизабонон бовар надоштанд ва онҳоро 

мисли насрониҳо кофир меҳисобиданд.  

26 декабр ба ман амр доданд, ки ба назди ҳон оям ва ба ӯ 

эътимодномаеро, ки подшоҳи Русия ба ӯ додааст, супоридам. Ӯ боадабона 

пазируфт ва маро ба хӯроки нисфирӯзӣ дар бар даъват кард. Хон чанд 

нафарро аз паси ман фиристод ва бо ман дар як утоқи махфӣ дар бораи 

қудрати подшоҳ [Иван IV] ва султони Туркия ва инчунин кишварҳо, қонунҳо 

ва дини мо сӯҳбат кард ва ба ман фармуд, ки онҳоро дар назди ӯ парронам бо 

силоҳҳои мо ва худи ӯ барои парронидани онҳо таълим гирифтааст.  

Аммо, ман бояд ҳокими ваҳширо ситоиш кунам, ки вай 100 сарбози хуб 

мусаллаҳро ба муқобили дуздоне фиристод, ки моро дар роҳ ба Бухоро ғорат 

карданд ва амр доданд, ки дуздонро ѐфта ба қатл расонанд. Баъзе аз дуздоне, 

ки дар дохили биѐбон пайдо шуданд, латукӯб ва ҷазо дода шуданд, баъзеи 



дигар гурехтанд. Чор нафар дуздонро ба назди хон оварданд. Дар задухӯрд бо 

мо ду нафари онҳо ҷароҳати вазнин бардоштанд. Хон ба мо фиристод, то 

дуздонро ѐбем. Пас аз он чор нафарро болои дарвозаҳои қаср овезон карданд. 

Бо вуҷуди он ки ғоратгарон фарзандони ашрофзо буданд, хонум ин корро 

кард. Мо тавонистем як миқдори молҳои дуздидаро бозпас гирем. Ман ин 

меҳрубониро танҳо аз Хон дидам.  

Дар Бухоро соле як маротиба маҷлиси савдогарон баргузор мешавад. 

Корвонҳои калони тиҷорӣ аз Ҳиндустон-Эрон, Балх ва як қатор дигар 

кишварҳои калон меоянд. Пештар корвонҳо низ аз Чин дар замони сулҳ ва 

кушодани марзҳо меомаданд. Тоҷирон ба дараҷае камбағал буданд, ки 

миқдори ками молҳояшон дар давоми 2-3 рӯз фурӯхта намешуд. Зеро ин 

молҳо фоидаи зиѐд ба бор наоварданд. Молҳои барои мардум зарурӣ аз 

кишварҳои зерин ворид карда мешуданд. Ҳиндуҳо матои сафед ва дигар 

матоъҳои баландсифат, куртаҳои пахтагиро, ки ба сари тоторҳо печонида 

шуда буданд, оварданд, аммо онҳо тилло, нуқра ва сангҳои қиматбаҳо ва 

ҳанутҳои хушбӯй наоварданд. То ҷое ки ман медонам, ин молҳо таҳти 

назорати Португалия ба ҷои дигари уқѐнус бурда шуданд. Ҳиндуҳо аз Бухоро 

матои абрешим, ашѐи хоми чармӣ, ғуломон, аспҳо ва мувут гирифтанд. Ин 

молҳо ба онҳо даромади хеле кам оварданд. Ман ба савдогарони манотиқи 

гуногуни Ҳиндустон, Бенгалия ва Ганг пешниҳод кардам, ки матоъҳои маро 

харанд, аммо онҳо намехариданд.  

Вақте ки ман дар Бухоро будам, корвонҳо ба ҷуз Чин аз кишварҳои 

мухталиф низ меомаданд. Сабаб дар он буд, ки ҷанг се сол пеш аз омаданам 

аз ҷониби Чин сар шуда буд. Ин ҷанг ҳоло ҳам идома дорад. Ҷанг дар 

биѐбони байни ду давлати тотор дар марзи Чин сурат гирифт. Яке аз шаҳрҳои 

ҷангкунанда Тошканд ва дигаре Каскар номида мешавад. Мардуме, ки дар 

Тошканд зиндагӣ мекунанд, қазоқҳо (кассак) мебошанд, ки исломро пайравӣ 

мекарданд ва давлати хонии ҷангзадаи Қошғарро (подшоҳон) идора 

мекарданд. Онҳо як забон ва як дин доштанд. Ин халқҳои барбарӣ хеле 

тавоно буданд, онҳо дар биѐбон зиндагӣ мекарданд. Онҳо хона ѐ шаҳри 

доимӣ надоштанд. Аммо, онҳо шаҳрҳои калонро ғорат карданд. Роҳи ин 

халқҳоро тавре баста буданд, ки ҳеҷ як корвон бидуни ғорат 

намегузарад.Вақте ки мо дар ин ҷо будем, ман мутмаин будам, ки дар замони 

ҷанг корвонҳое, ки аз ин роҳ мегузаштанд, касе муҳофизат намекард. 

Корвонҳо аз Чин дар 9 моҳ, вақте ки роҳ кушода буд, ба Бухоро расиданд.  

Ман интихоби ҳикояҳо дар бораи Чин ва он чиро, ки дар мулоқоти мо 

шунида будам, интихоб кардам. Пас аз зимистонро дар Бухоро гузаронидан 

ва дар бораи савдо дар ин ҷо бисѐр чизҳоро пурсидан, ман фаҳмидам, ки 

савдо дар ин ҷо ба савдои кишварҳои дигар шабеҳ аст. Вақти рафтани ҳама 



корвонҳо расида буд, аз тарафи дигар овозаҳо паҳн мешуданд, ки хон ба ҷанг 

рафтааст ѐ гурехтааст. Рӯҳонӣ ба ман ҳушдор дод, ки шаҳрро муҳосира 

кардан мумкин аст ва ба ман маслиҳат дод, ки шаҳрро тарк кунам. Ман 

тасмим гирифтам, ки сафари худро ба самти дигар идома диҳам ва аз Бухоро 

ба Эрон рафтам, то тиҷорати онҷо идома дошта бошад, гарчанде ки ман дар 

Астрахан ва Бухоро дар ин бора маълумоти кофӣ доштам ва мутмаинам, ки 

тиҷорати Эрон аз бисѐр ҷиҳат ба тиҷорати Тотористон шабоҳат дорад.  

Аввалан. дар байни сӯфиѐн ва хонҳои тотор ҷанги бузурге сар шуд. Дар 

натиҷа, роҳҳо баста шуданд ва корвони тамғакоғазҳо аз Ҳиндустон ва Эрон 

ғорат карда шуд. Аксари корвонро 10 рӯз дуртар аз Бухоро дуздида куштанд. 

Аз тарафи дигар, пешвои мазҳабии Бухоро, ки аз хон бартарӣ дошт, 

шаҳодатномае ба даст овард, ки подшоҳи Русия ба ман додааст, ки бе он 

метавонист маро дар ҳама кишварҳо хокистар кунад. Ниҳоят, молу колоҳое, 

ки хонҳо ва мансабдорон қарз гирифтанд, дар Эрон фурӯхта нашуданд. Бо 

сабаби ҳолати дар боло овардашуда ва сабабҳои гуногун, ман маҷбур шудам 

ба баҳри Каспий баргаштам. Инак, 8 марти соли 1559 мо бо 600 шутур аз 

Бухоро ба роҳ баромадем. Агар мо саривақт намебаромадем, ҳаѐти ман ва 

ҷон ва амволи дӯстонам дар хатар буда метавонист. Пас аз даҳ рӯзи рафтан 

мо ҳокими Самарқанд ба Бухоро омад.  

Ин мӯъҷизаест, ки ҳоким беш аз 2 ѐ 3 сол кишварро идора кард. Вақте 

ки ҳокими як кишвар ба ҷои дигар рафт, намояндаи дигари ҳамон сулола 3-4 

сол инҷоро муҳосира кард. Чунин ҳуҷумҳо дар байни хонҳо маъмул буданд. 

Ин сайри Энтони Ҷенкинсон муҳаққиқони аврупоӣ, алахусус 

картографҳо ва этнографҳоро мафтун мекунад. Он ҳамчун роҳнамои ҳаррӯза 

барои сайѐҳони машҳури асрҳои минбаъда хидмат мекард. Рузнома яке аз 

сарчашмаҳои асосии омӯхтани мушкилоти давраи аввали ба қудрат ва 

ҳукмронӣ расидани Абдуллоҳи II мебошад. Вай инчунин қайд кард, ки 

мушкилоте, ки дар таърихи асрҳои миѐнаи Осиѐи Миѐна вуҷуд доштанд 

(муборизаҳои байни сулолавӣ, ҷангҳои динӣ) ба савдо, фарҳанги кишвар ва 

дар маҷмӯъ, ба марҳилаи нави рушди таърихӣ таъсири манфӣ расониданд. 

арзиши . 

Вазифаи I. Мақсудов Дар нимаи дуюми асри XVIII, дар таърихи 

тиҷорат ва муносибатҳои дипломатии Русия ва Бухоро ташрифи сафорати 

Русия ба Русия солҳои 1774-1776 таваҷҷӯҳи зиѐдро ба бор овард. Ҳамзамон, 

ин сафоратхона низ аҳамияти сиѐсӣ дошт. Тибқи пешниҳодҳои Мақсудов ба 

ҳукумати Русия, барои рушди минбаъдаи муносибатҳои тиҷоратии байни 

Русия ва Бухоро мавқеи Русияро дар сарзамини Қазоқистон тақвият додан 

лозим буд. Ин пешниҳод, ки дар ҷаласаи Шӯрои императорӣ баррасӣ шуд, 

таваҷҷӯҳи Русияро ба худ ҷалб кард. Ҳукумати Русия ба сафорати Максудов 



диққати зиѐд дод. Дар солҳои 1779-1780 И.Максудов дуввумин роҳбари 

сафорат дар Русия шуд. Соли 1797 сафири Шомурод Полвонкул Курчи ба 

Русия ташриф овард.  

Сафорати Иван Хохлов. Дар солҳои 1620-1622 подшоҳи рус Михаил 

Фѐдорович Руслано ба Бухоро бо сардории Иван Данилович Хохлов сафорат 

фиристод. Вай аз соли 1620 миссияҳои гуногуни дипломатиро иҷро мекард. 

Иван Хохлов яке аз посбонони сафири Эрон дар Пирқулибек таъин шуд ва 

ҳамроҳи ӯ ба Саратов рафт. Дар он замон Иван Хохлов ҳамроҳ бо бародараш 

Василий "сардорони дарозмуддати хидмати давлатӣ дар зодгоҳаш Қазон 

буданд". Иван Хохлов сафир дар хони Бухоро Имомқулихон таъин шуд ... 

дар 1620 зикр шудааст Ivan Xoxlov elchiligi.  

Иван Хохлов ҳамроҳ бо сафири Бухоро ба Имомқулихон фиристода 

мешавад. Вай мебоист робитаҳои тиҷоратӣ ва сафоратиро бо Русия тақвият 

медод, муваффақияти гуфтушунидҳоро бо хон дар бораи озод кардани 

асирони рус таъмин мекард ва дар бораи сиѐсати хориҷии Бухоро маълумот 

ҷамъ мекард. Вай мебоист хонро водор мекард, ки робитаҳои тиҷоративу 

сиѐсии Русияро бо ӯ мустаҳкам намуда, ба қудрат ва шӯҳрати Русия бовар 

кунонад. Сафир, аз ҷумла, манфиатдор буд, ки хонҳои Қазон ва Астрахан ва 

фармондеҳони шаҳрҳои дигарро аз фармони хон дар бораи иҷозат додани 

мардуми Бухоро ба тиҷорати молҳои гуногун ва муҳофизат кардани онҳо аз 

"зулм ва таъқиб хабар диҳад. . " Сафорати Иван Хохлов рӯзи 21 июли соли 

1620 ҳамроҳ бо сафирони Бухоро ва Хива, Адамбӣ ва Раҳимқул аз Қазон 

рафт. Ба сафорат тарҷумонҳо Иван Тирков ва Семейки Герасимов шомил 

буданд. Масири сафорат тавассути Баҳри Каспии Астрахан - бандари 

Тупкараган - Хайробод-Бухоро буд. Хохлов ва ҳамроҳонаш бо назардошти 

вақти сафар, 30 моҳ (21 июли 1620 то 12 декабри 1622) сафар карданд.  

Ба гуфтаи Иван Хохлов, сафорат ба ҳадафи худ расидааст. Ҳангоми 

бозгашт ба Хева фиристодаи Имомқулихон Адамбӣ бо тӯҳфаҳои бой ба Хева 

омад. Сафорат ба подшоҳи Маскав "ду ресмон, хонаи хаймаҳо, корд, 

кӯрпачаҳои бо сангҳо оро додашуда, шаш махмал, нӯҳ абрешим ва шутурро" 

медиҳад. Имом Қулихон ба ӯ 400 танга барои хароҷоти сафар, тӯҳфаҳои бой 

барои худ - зин ва ресмон, камарбанди шоҳонае, ки аз риштаи тилло сохта 

шудааст. Вай 23 русро аз қасри худ раҳо кард. Рӯйхати ашѐ ва дигар 

ҳуҷҷатҳои сафорат маълумоти пурарзишро дар бораи вазъи дохилӣ ва 

байналмилалии ду хонигарии Осиѐи Миѐна, хонҳои Хева ва Бухоро дар 

чоряки якуми асри 17 пешниҳод мекунанд 

1717 Сафорати Флорио Беневени. 17 июли соли 1717 сафири Бухоро 

Кулибек бо ҳамроҳонаш ба Санкт-Петербург омад. Вақте ки ӯ ба Бухоро 

баргашт, ӯ ва Кулибекро ба сафорати Флорио Беневени фиристоданд. Пѐтр I 

эътимодномаи худро 9 июли соли 1718 имзо кард. Сафорат аз 8 нафар иборат 

буд ва онро низомиѐн ва посбонони низомӣ гусел карданд. 



Дигар як санади муҳим, махфӣ, дастур ѐ барномаи 7 бандӣ бо 

фаъолияти ӯ дар Бухоро, ба сафир супорида шуд, ки ба ӯ шаҳодатномаи 

шоҳона барои ба дасти хони Бухоро супурдани Ф.Беневен, ки асли итолиѐӣ 

буд, дода шуд. . Муҳимтар аз ҳама пайдо кардани роҳҳои обӣ ва хушкӣ ба 

шарқ, чӣ гуна тавсеаи тиҷорати Русия аст, хонро водор созед, ки бо Русия 

иттифоқи низомӣ бисозад ва ба ӯ посбони сарбозони русро пешниҳод кунад, 

дар куҷо ва чӣ қадар минаҳо кандан лозим аст барои тилло .. медонист. Сохти 

Қувваҳои Мусаллаҳи Бухоро ва вазъи онҳоро муайян кардан лозим буд. 

Сафир инчунин бояд ба омӯзиши муносибатҳои Бухоро бо Эрон, Хива ва 

Туркия диққат диҳад.  

       Сафорати Ф.Беневени дар Бухоро дар маҷмӯъ 3,5 сол буд (6 ноябри 1721 

то 8 апрели 1725). Кормандони сафорат боигариҳои зиѐди ҳақиқиро ҷамъ 

оварда, ба Санкт-Петербург дар шакли мактуби кушод ва матни рамзгузорӣ 

фиристоданд.  

        Сарчашмаҳои таърихӣ оид ба муносибатҳои Бухоро ва Русия дар 

семоҳаи аввали асри XIX нашр шудаанд.  

         Дар омӯзиши маъхазҳое, ки дар муносибатҳои Бухоро ва Русия дар 

семоҳаи аввали асри XIX нашр шудаанд, асарҳои иштирокчиѐни 

муносибатҳои ду кишвар нақши калидӣ доранд, ки дар байни онҳо дар соли 

1820 A.F. Махсусан асарҳои Г.Мейндорф, Э.Эверсман ва Будрин, ки дар 

намояндагии дипломатии аз Русия ба Бухоро таҳти роҳбарии Негрӣ 

фиристодашуда ширкат варзидаанд, хос мебошанд. Ин асарҳо вазъи умумии 

тиҷоратӣ ва муносибатҳои дипломатии Бухоро ва Русияро дар семоҳаи 

аввали асри 19 тасвир мекунанд; маълумоти хеле пурарзиш дар бораи навъ, 

ҳаҷм, нарх ва ҷои моли содиротӣ ва воридотӣ дар савдои мутақобила, 

инчунин сабабҳои фиристодани намояндагиҳои дипломатӣ ва 

сафоратхонаҳо, вазифаҳо ва натиҷаҳои асосии онҳо.  

Сафари Мейндорф аз Оренбург ба Бухоро соли 1826 дар Париж бо 

таҳрири турколог Амеди Ҷоберт ба забони фаронсавӣ нашр шуд ва худи 

ҳамон сол тарҷумаи олмонӣ аз ҷониби К.Герм ва В.Шайдер таҳия карда шуд. 

           Китоб аз се қисм иборат аст, ки қисми ҷолибтарин ва пурарзиши он 

қисми сеюм аст, ки ба таври муназзам мавқеи ҷуғрофӣ, сохтори иҷтимоию 

иқтисодӣ ва давлатии хонии Бухороро тавсиф мекунад. Дар ин қисми асар 

бахши махсуси пурарзиш бахшида ба иқтисодиѐт, мардумшиносӣ, таърихи 

хонигарии Бухоро, инчунин муносибатҳои тиҷоратӣ ва дипломатӣ бо 

кишварҳои хориҷӣ, аз ҷумла Русия, ҷой дода шудааст., Дар бораи ҳолат 

маълумоти пурарзиш дода шудааст. ҳунармандон, махсусан занон.  

Асари Г.Мейндорф асосан дар асоси андешаи шахсии муаллиф, 

маълумоте, ки аз мардум шунида ва дархост шудааст, навишта шудааст ва 

эродҳо ва далелҳои зиѐди дар китоб овардашуда аз рӯи асарҳои таърихии 

маҳаллии Осиѐи Миѐна ва Осиѐи Марказӣ Г.Мейндорф нишон медиҳанд. ӯ аз 



ѐддоштҳои сайѐҳони аврупоӣ, ки пеш аз Зидан омада буданд, васеъ истифода 

бурд.  

Дар тавсифи таърихи муносибатҳои Бухоро ва Русия муаллиф дар 

бораи сафирони А.Дженкинсон (1558), Бекович Черкасский (1714-1718), 

Ф.Беневени (1720-1725) ва Осиѐи Миѐна маълумотҳои ҷуғрофӣ навиштааст. 

Пеш аз навиштани ин асар Мейндорф аз асарҳои сафирони Русия Н.Муравѐв, 

Р.Данибек, Э.Эверсман, ки соли 1819 ба хонии Хева фиристода шуда буданд 

ва ҳатто аз Улуғбек ва Абулғозӣ истифода бурд.  

Г.Мейндорф дар асарҳои худ ба муносибатҳои Бухоро ва Русия 

таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, оид ба таърихи онҳо маводи хеле ҷолиб пешниҳод 

кардааст. Инҳо роҳи тиҷорати транзитӣ аз Аврупои Шарқи қадим ба 

кишварҳои шарқӣ: Ҳиндустон, Чин тавассути Бухоро мебошанд, ки нақши 

Бухороро ҳамчун миѐнарав дар ин тиҷорат нишон медиҳад. Муаллиф қайд 

мекунад, ки робитаҳои тиҷоратии Бухоро бо кишварҳои Аврупои Шарқӣ 

махсусан аз асри III то милод то давраи Сомониѐн (X) рушд кардааст. Вай 

менависад, ки он дар замони Чингизхон хароб карда шуда, аз ҷониби Темур 

барқарор карда шудааст.  

Дар намоишнома дар бораи муносибатҳои асримиѐнагии Бухоро ва 

Русия тавассути Сибиру Астрахан ва муносибатҳои тиҷоратии подшоҳони 

Русия бо Темуриѐн бисѐр маводи ҷолиб мавҷуданд. Ба гуфтаи муаллиф, то 

асри XVIII бозаргонони Бухоро ба шаҳрҳои Тара, Томск ва Тобол мерафтанд 

ва матоъҳои худро ба пӯсти оҳанин ва оҳанин иваз мекарданд.  

Мейндорф дар асари худ дар бораи манфиатҳое, ки барои тоҷирони 

бухороӣ дар Русия дар ибтидои асри XIX фароҳам оварда буданд ва амалиѐти 

тиҷоратии бухороиҳо дар ярмаркаҳо маълумоти ҷолиб медиҳад. Вай 

менависад, ки савдогарони Бухоро имтиѐзи тиҷорат дар шаҳрҳои Русияро, ки 

бо Осиѐи Миѐна ҳаммарзанд ва аз соли 1807 сар карда дар ярмаркаҳои 

Нижний Новгород ва Ибронӣ савдо мекарданд.  

Ба гуфтаи Мейндорф, иҷозаи тиҷорати ошкоро ба тоҷирони Бухоро дар 

бозорҳои шабонаи Русия, аввалан, боиси каме коҳиш ѐфтани фурӯши чакана 

дар шаҳрҳои наздимарзӣ гаштааст ва сониян, бухороиѐнро бо нархи воқеии 

молҳои Русия ошно кардааст ва тоҷирони русро аз имтиѐзҳо маҳрум кардааст 

расида буд 

Маълумотҳои воқеӣ, ки дар намоишнома оварда шудаанд, нишон 

медиҳанд, ки асоси молҳое, ки аз Бухоро ба Русия содир карда мешаванд, 

пахта, риштаҳои ресидашуда, риштаҳои маҳаллӣ, хокистарӣ, рӯймолҳои 

абрешими кашмирӣ, меваҳои хушк, Astraxan ва молҳои фарҳангӣ мебошанд. 

Масалан, тибқи ин рӯйхат, дар соли 1819 аз Бухоро тавассути Оренбург ба 

Русия 16 ҳазору 813 пуд пахта, 18 ҳазору 928 пуд риштаи ресида, 20 ҳазору 

410 тӯб ришта, яъне хокистарӣ, 151 ҳазору 600 то .с, ҳар як тӯб аз 24 метр 

матои ранга ва ғайра бароварда шуд.  



Мейндорф ба муносибатҳои тиҷоратии Бухоро ва Русия баҳо дода, 

менависад, ки ин савдо дар семоҳаи аввали асри 19 хеле рушд кардааст ва 

метавонад муддати тӯлонӣ идома ѐбад. Тибқи гуфтаи муаллиф, равобити 

тиҷоратии ду кишвар аз як тараф то рушди пахта ва абрешим дар минтақаҳои 

ҷанубии Русия ва аз тарафи дигар дар хонигарии Бухоро то рушди саноат, 

алахусус истеҳсоли мис ва бофандагӣ рушд кардааст.  

Дарвоқеъ, ин назари Г.Майндорф дар бораи муносибатҳои Бухоро ва 

Русия хеле дуруст аст ва Русия, ки ба ашѐи хоми саноатӣ ба мисли пахта ва 

абрешим ниѐз дорад, инчунин металлҳо ва молҳои саноатиро дар бар 

мегирад.Хони Бухоро, ки ягон истеҳсолот надошт ва дар ниѐз ба онҳо, 

инчунин нишон дод, ки он ба ин савдо манфиатдор аст.  

Сухан дар бораи муносибатҳои байни хонигарии Бухоро ва Русия дар 

солҳои 30-40-уми асри 19, алахусус баъзе паҳлӯҳои муносибатҳои 

дипломатӣ, ҳамзамон вуруди молҳои саноатии Англия ба бозорҳои Осиѐи 

Марказӣ ва фаъолияти тахрибкоронаи рақибони бритониѐӣ буд. муайян 

кардани ҳолати умумии чунин мисолҳо.  

Зеро дар солҳои 1930 Русия бо Бритониѐ, як кишвари хеле 

капиталистии Осиѐи Марказӣ бархӯрд кард. Ин аст, ки ин вазъияти 

байналмилалӣ ба сиѐсати Русия нисбат ба Осиѐи Марказӣ ва инчунин ба 

муносибатҳо бо Бухоро таъсири амиқ гузоштааст.  

             Дар солҳои сиюм, вақте ки сиѐсатмадорон ва дипломатҳои Бритониѐ 

барои ҳамла ба Осиѐи Миѐна ва ҳамсоягони он омодагӣ мегирифтанд, гӯѐ 

Русия барои лашкаркашӣ алайҳи Ҳиндустон омодагии ҷиддӣ медид, онҳо 

овози худро баланд карда, ба тамоми ҷаҳон фарѐд мезаданд. Дар баробари 

ин, онҳо сахт кӯшиш мекунанд исбот кунанд, ки Бритониѐ танҳо ба хотири 

ишғоли Русия аз "Ҳиндустони худ" дифоъ мекунад. Дар асл, онҳо кӯшиш 

мекарданд, ки кӯшишҳои таҷовузкоронаи худро барои ҳамла ба Осиѐи Миѐна 

пинҳон кунанд.  

Барои он, ки англисҳо бартарии худро дар Осиѐи Марказӣ, аз ҷумла 

хонии Бухоро, барқарор кунанд, пеш аз ҳама, бо роҳандозии робитаҳои 

иқтисодӣ бо ин минтақаҳо, бозорҳои Осиѐи Миѐна зери таъсири Бритониѐ 

қарор доштанд ва аз ҷониби дигар бо роҳи танг кардани онҳо бо равобити 

дипломатӣ. онҳо ният доштанд, ки ҳукмронии худро дар рӯи замин ба роҳ 

монанд.  

            Тибқи баъзе гузоришҳои тоҷирон, молҳои саноатии Бритониѐ бори 

аввал дар бозорҳои Осиѐи Марказӣ солҳои 1820 пайдо шуданд. 

Нооромиҳое, ки дар Русия бо вуруди молҳои Бритониѐ ба бозорҳои 

Осиѐи Марказӣ ба вуҷуд омаданд, пас аз «сафар» ба Бухоро дар солҳои 1821-

1833 аз ҷониби лейтенант А.Бернс аз ширкати Ист-Ҳиндустон шиддат 

гирифтанд. Зеро яке аз вазифаҳои А.Бернс кушодани роҳи нави тиҷоратӣ аз 



Ҳиндустон ба Осиѐи Марказӣ дар соҳили Ҳиндустон ва бастани шартнома бо 

губернатори Ҳиндустон барои интиқоли мол тавассути ин дарѐ буд. 

 Бешубҳа, бунѐди ин роҳи нав барои вуруди бритониѐиҳо ба Осиѐи 

Миѐна ба муносибатҳои тиҷоратии Русия дар хоният таҳдиди мустақим 

дошт. Ҳамин тариқ, аз солҳои 30-юм сар карда, дар Осиѐи Миѐна рақобати 

тиҷории Англия ва Русия ба миѐн омад.  

Бернс худро як савдогари арманӣ муаррифӣ кард. Вай тавонист бо 

Бернс Кушбегӣ тамос гирад, ки тавсияҳои тоҷирони ҳинду афғонро дошт. 

Дар сӯҳбат бо Кушбегӣ, ӯ рушди тиҷорати Бритониѐ ва Бухороро баррасӣ 

кард. Бернс гуфт, ки парранда дар баробари бозгашташ ба мисли сафир 

мусбат буд ва дар бораи қудрати ҳарбӣ пурсон шуд. Дар вақти бозгашт Бернс 

релефи он макон, шароити табиии он, захираи ғизо ва хӯроки чорво, убур аз 

дарѐ ва ғайраро омӯхтааст.. 

Дарвоқеъ, миссияҳои Бритониѐи Кабир, ки дар солҳои 20-ум ба Осиѐи 

Марказӣ фиристода шуда буданд, асосан аз ҷониби буржуазияи Бритониѐ 

фиристода мешуданд ва дар солҳои 1930 буржуазия мустақиман ба ҳукумати 

Бритониѐ сарварӣ мекард. Ин нишонаи он буд, ки нақшаҳои таҷовузкори 

Бритониѐ дар Осиѐи Марказӣ мустаҳкам ҷой гирифтаанд.  

Сабаби асосии ин буҳроне буд, ки соли 1825 дар Англия оғоз ѐфт, ки 

тақрибан қисми зиѐди тамоми саноати Бритониѐро фаро гирифт. Дар натиҷа, 

ба тамоми иқтисодиѐти кишвар зарари ҷиддӣ расонида шуд. Барои раҳоӣ аз 

ин мушкил, ҳукумати Бритониѐ маъракаи густурдаи тиҷоративу дипломатиро 

дар тамоми солҳои 1930 дар саросари Ховари Миѐна ва Осиѐи Марказӣ оғоз 

кард.  

Яке аз марҳилаҳои муҳими чунин роҳпаймоӣ солҳои 1831-1833 бо 

фиристодани агенти иктишофии ҳарбӣ ва сиѐсии Англия ва Ҳиндустон 

А.Бернс аз Ҳиндустон ба Кобул ва Бухоро оғоз ѐфт.  

А.Бернс ваъдаҳои мухталифро барои бомуваффақият ба анҷом 

расонидани вазифаҳои дар наздаш гузошташуда, инчунин роҳҳои мубодилаи 

тилло бо "ошкорбаѐнӣ" дар вақташ фаро мегирад. Вай дар Бухоро маълумоти 

мухталифи иқтисодӣ, сиѐсӣ ва ҳарбиро, ки барои ба англисҳо тобеъ кардани 

хонигарӣ зарур буданд, ҷамъ овард. Дар Бухоро вай ба савдои Осиѐи Миѐна, 

роҳҳо ва марказҳои савдо, молҳои асосии истеҳсол ва воридшаванда, 

алахусус молҳои саноатии аз Русия ба Осиѐи Миѐна воридшаванда таваҷҷӯҳ 

дошт. Вай ҳатто рӯйхати молҳоеро овард, ки сайѐҳони рус ба бозорҳои 

Бухоро овардаанд.  

           Сипас Бернс тавассути Туркманистон ва Эрон ба Ҳиндустон баргашт 

ва гузориши муфассали сафари худро ба генерал-губернатор Вилям Бентинка 

пешниҳод кард. 

          Ҳамин тариқ, А.Бурнс дар Бухоро, дар маҷмӯъ дар Осиѐи Марказӣ як 

иктишофи хеле амиқ анҷом дода, ҳукумати Бритониѐро бо маълумоти зарурӣ 



барои ҳамлаи Бритониѐ ба минтақаҳои дохилии Осиѐи Марказӣ ва 

амалисозии нақшаҳои ғуломии халқҳо огоҳ кард аз Осиѐи Миѐна. Мерасад 

Мувофиқи мулло Алим Маҷдум Хоҷа, муаллифи китоби Таърихи 

Туркистон, соли 1834 шахсе бо номи Абдулсамад Табрезӣ тавассути Эрон ба 

Бухоро фиристода шудааст. Абдулсамадро аввал як оҷонси бритониѐӣ дар 

Эрон ба кор гирифт, мактаби махсуси ҷосусии ҳарбӣ ва сиѐсиро дар 

Ҳиндустон хатм кард ва тавассути Афғонистон ба Бухоро фиристода шуд. Ин 

амиқӣ ва шадидии фаъолияти хадамоти иктишофии Бритониѐи 

таҷовузкорони Бритониѐро дар фаъолияти тахрибкориашон дар Осиѐи 

Марказӣ нишон медиҳад.. 

              Вақте ки Абдусамад ба Бухоро омад, ба иҷрои вазифаҳое, ки агентии 

Бритониѐ дар наздаш гузоштааст, шурӯъ кард. Дере нагузашта вай эътимоди 

амири Бухоро Насруллоро ба даст овард ва дар Бухоро артиши доимии 

аврупоӣ таъсис дод. Вай ҳатто барои артиши доимӣ тақрибан 200 асири 

низомии эрониро харидааст. 

Абдусамад барои гузоштани тӯбҳои сабки англисӣ ширкатҳои махсус 

таъсис медиҳад. Ин корхонаҳо ба ҷуз аз тӯпхона, силоҳҳои гуногун ва 

мошинҳои низомӣ истеҳсол мекунанд. Вай шахсан барои фармондеҳӣ як 

отряди савора ва тӯпхона ташкил кард.  

Абдулласамад тадриҷан дар Амир Насруллоолдӣ чунон эътибор пайдо 

кард, ки ҳатто дар соли 1842 Н.Хаников, ки дар Бухоро буд, менависад, ки ӯ 

ягона шахсе буд, ки дар хоният нуфуз дошт. Дар ин вақт, амир ба ӯ вазифаи 

муовинро медиҳад. Вай фармондеҳии хонигарии Бухороро бар тамоми 

лашкар бар ӯҳда дошт ва дар роҳпаймоии амири Бухоро ширкат варзид. Бо 

ѐрии артиллерия ва отрядҳои нави ӯ шаҳрҳои Хуҷанд, Уротепа, Шом ва 

Маҳрам мустаҳкам карда шуданд.  

Аммо, чеҳраи воқеии Абдусамад ба зудӣ дар Бухоро ошкор хоҳад шуд. 

Зеро он замон ӯ бо агентҳои бритониѐӣ, ки ба Бухоро омада буданд ва дар 

нафъи ожонси бритониѐӣ кор мекарданд, дар тамос буд. Баъдтар ӯро амири 

Бухоро ба зиндон андохт ва баъдан ба дор кашид. Яке аз натиҷаҳои илмии 

намояндагии дипломатии аз Русия ба Бухоро дар соли 1841 фиристодашуда 

асари Н.Хаников «Тавсифи хонигарии Бухоро» буд, ки дар давоми семоҳаи 

дуюми асри XIX дар омӯзиши баъзеҳо аҳамияти бузурги илмӣ дошт 

ҷанбаҳои муносибатҳои ду кишвар маълумоти заруриро пешниҳод мекунанд.  

Асари Н.Хаников соли 1843 дар Санкт-Петербург асосан дар асоси 

мушоҳидаҳои шахсии муаллиф дар Бухоро ва маълумотҳои аз мардум 

шунидааш нашр шудааст. Ғайр аз ин, муаллиф аз ѐддоштҳои сайѐҳони 

Бухоро, ки қаблан дар бораи ӯ навишта буданд, истифода кардааст.  

Асар аз 8 боб иборат аст, ки дар охири он харитаи хонии Бухоро, 

нақшаи шаҳрҳои Бухоро ва Самарқанд оварда шудааст. Гарчанде ки дар 

адабиѐт нишон дода шуда бошад ҳам, ин харитаҳо ва нақшаҳо дар асоси 



маводҳои ҷамъовардаи полиграф Яковлев, ки дар ҳайати намояндагии 

дипломатии Русия буд, таҳия карда шуданд. 

           Асари Хаников тавсифи ҳамаҷонибаи давлати хонии Бухоро, 

сарчашмаи аввалин дар омӯзиши таърихи хонии Бухоро дар солҳои 30-40-

уми асри XIX, инчунин муносибати байни Бухоро ва Русия мебошад. 

           Азбаски вазифаи асосии ин кор тавсифи маълумоти манбаъҳо дар 

бораи муносибатҳои байни хонигарии Бухоро ва Русия мебошад, ҳангоми 

таваҷҷӯҳ ба кори Н.Хаников, пеш аз ҳама, ӯ бояд ба ин масъала таваҷҷӯҳ 

кунад. маълумотро тавсиф карда, сипас ба таърихи хонии Бухоро таваққуф 

намоед.  

          Агар муаллиф таърихи рафтан ва аз Русия баргаштани корвонсаройҳои 

тиҷорати байни Русия ва Бухороро як ба як зикр карда бошад, нуқтаҳои 

фурӯш. Ҳамзамон, намоишнома дар бораи маҳсулоти асосии аз Бухоро ба 

Русия ва баръакс аз Русия ба Бухоро содиршаванда маълумот медиҳад.  

            Ғайр аз ин, асари Н.Хаников дар бораи ҳаҷми умумии савдои байни 

Русия ва Бухоро маълумот медиҳад. Ба гуфтаи ӯ, ҳамасола аз Бухоро ба 

Русия ба ҳисоби миѐна аз 5 то 6000 шутур интиқол дода мешуд, ки бо ҳар 

шутур 18-20 фут буд. Тибқи гуфтаи ӯ, солона ба ҳисоби миѐна 3,5 ѐ 4 

миллион нафар аз Бухоро меоянд. Сумии молро гирифта бурданд. 

           Муаллиф нархи молҳои дар Бухоро фурӯхташуда ва инчунин деворҳои 

Русия ва Бритониѐро овардааст. Читҳои русӣ бо ду тангаи тиллоии 47-48 

аршин, дар сатили читини англиси 35-36 аршин бо нархи 2,25 ва 3 тилло 

фурӯхта шуданд. 

         Кори Н.Хаников дар омӯзиши таърихи хонии Бухоро сарчашмаи 

аввалия мебошад, ки мавқеи ҷуғрофӣ, қаламрав, ҷуғрофия, кӯҳҳо, дарѐҳо, 

иқлим, халқҳо ва машғулияти онҳо, сиѐсат, тақсимоти маъмурӣ ва 

маърифатро дар бар мегирад. тафсилоти олӣ.  

Дар ҳақиқат, китоби Н.Хаников бо забони русӣ дар асоси маълумоти 

хеле бой ва нав дар бораи хонигарии Бухоро навишта шудааст ва барои 

муаррихоне, ки хонии Бухоро ва иқтисодиѐти онро дар нимаи аввали асри 

XIX меомӯзанд, ҳамчун дастури дараҷаи аввал хизмат мекунад. 

Дар он замонҳо аввалин шуда Н.Хаников намудҳои заминдории мулки 

хонии Бухороро тавсиф карда, дар бораи моликияти хусусӣ ба замин 

маълумот дод. Дар намоишнома инчунин маълумоти зиѐде дар бораи 

мансабҳо ва унвонҳои хонии Бухоро оварда шудааст. Ғайр аз ин, муаллиф 

сохтори давлатии хонии Бухоро ро хеле хуб тасвир кардааст. Ҳамин тариқ, 

асари Н.Хаников яке аз сарчашмаҳои аввалиндараҷаи омӯхтани таърих, 

иқтисодиѐт, сохтори сиѐсӣ, инчунин мавқеи ҷуғрофӣ ва шумораи аҳолии 

хонии Бухоро дар семоҳаи дуюми асри XIX мебошад. Дар солҳои 30-40-уми 

асри 19, буржуазияи Бритониѐ дар сиѐсати дохилӣ ва хориҷии кишвар нақши 

муҳим бозида, бозорҳои нави мустамликавӣ ва манбаъҳои ашѐи хомро забт 



кард, инчунин кишварҳои заиф ва қафомондаро забт кард, мардумро дар он 

ҷо ғулом кард. семоҳаҳои якум ва дуюми аср онҳо бо ишғоли давлатҳои 

ҳанӯз мустақили мустақили Ҳиндустон ба таъсиррасонӣ ба дигар давлатҳои 

ҳамсоя диққати калон доданд. Онҳо инчунин бо мақсади низомӣ ва сиѐсӣ, 

дахолат ба корҳои дохилӣ ва хориҷии кишварҳои ҳамсоя ба Осиѐи Марказӣ 

миссияҳои сафирӣ мефиристанд.  

           Бритониѐҳо ба ҳамла ба Афғонистон тамаркуз карданд. Онҳо 

Афғонистонро ҳамчун пойгоҳи муносиб барои Осиѐи Марказӣ барои амалӣ 

кардани ниятҳои таҷовузкори худ медонистанд. Наздик шудани Русия бо 

Осиѐи Марказӣ, ки ҳазорсолаҳо ҳамсояи мустақим буд, Бритониѐро ба хашм 

овард. 

              Мустамликадорони Бритониѐ Афғонистон, Бухоро, Хива ва Қӯқонро 

ҳамчун мустамликаи ояндаи Бритониѐ ва инчунин пойгоҳи муносиб барои 

ҳамла ба Русия медонистанд.  

Дар охири солҳои 30-юм ва ибтидои солҳои 40-ум Стерт, полковник 

Стоддарт, Артур, Коннолли, Эббот, Шекспир ва чандин агентҳои дигари 

англис ба Осиѐи Марказӣ фиристода шуданд. Вазифаҳои асосии ин афрод аз 

таҳти таъсири Бритониѐи Кабир дохил кардани хонигариҳои Осиѐи Миѐна, 

гузаронидани корҳои иктишофӣ дар Осиѐи Миѐна ва қаламравҳои атрофи он, 

ҷамъоварии маълумот барои оҷонсии Бритониѐ, таблиғ ва таблиғи зидди 

Русия иборат буданд, иборат аз таъсиси як мустамлика алайҳи Русия ва 

Осиѐи Марказиро ба пойгоҳи мубориза бар зидди Русия табдил додан.  

Соли 1839 Дорен Тодд ба Ҳирот фиристода шуд. Фаъолияти асосии Тодд 

татбиқи сиѐсати мустамликавӣ ва таҷовузкори Бритониѐ дар Осиѐи Марказӣ 

буд. 

Полковник Стоддартро соли 1835 Дорен Тодд ва соли 1841 Каноллиро 

барои гузаронидани иктишоф ва диверсия ба хони Бухоро фиристоданд. 

Аммо ин мардум дар Бухоро комилан мағлуб хоҳанд шуд.  

             Пас аз шикасти истилогарони Бритониѐ дар Бухоро, ӯ аз муноқишаи 

байни хонигарии Хива ва хонии Бухоро ва муносибатҳои шадиди Русия ва 

хонигарии Хева бар сари роҳпаймоии Петровский ба Хева истифода бурда, 

саъй кард, ки ба хонии Хева ворид шавад. Бори аввал онҳоро соли 1939 

Мулло Ҳусейн ба Хива фиристод. Пас аз бозгашти Мулло Ҳусейн, Тодд ба 

зудӣ ба Хива экспедитсияи нав ташкил кард, ки сарвараш капитан Аббот буд. 

Ин экспедитсия соли 1840 ба Хива омада, бо хон вомехӯрад. Дастнависҳои 

Агаҳӣ ва Муҳаммад Юсуф Баѐнӣ дар бораи таърихи Хива дар бораи 

музокироти онҳо бо хон маълумот медиҳанд. 

Пас аз шикасти истилогарони Бритониѐ дар Бухоро, ӯ аз муноқишаи 

байни хонигарии Хива ва хонии Бухоро ва муносибатҳои шадиди Русия ва 

хонигарии Хева бар сари роҳпаймоии Петровский ба Хева истифода бурда, 

саъй кард, ки ба хонии Хева ворид шавад. Бори аввал онҳоро соли 1939 



Мулло Ҳусейн ба Хива фиристод. Пас аз бозгашти Мулло Ҳусейн, Тодд ба 

зудӣ ба Хива экспедитсияи нав ташкил кард, ки сарвараш капитан Аббот буд. 

Ин экспедитсия соли 1840 ба Хива омада, бо хон вомехӯрад. Дастнависҳои 

Агаҳӣ ва Муҳаммад Юсуф Баѐнӣ дар бораи таърихи Хива дар бораи 

музокироти онҳо бо хон маълумот медиҳанд.  

            Ҳамин тавр, ӯ ба монанди Шекспир ва Эбботт тавассути Лондон ба 

Лондон бармегардад, наметавонад ниятҳои нопоки худро амалӣ кунад. Соли 

1841 намояндаи агентии Бритониѐ, ки дар Бухоро зиндонӣ буд, бо баҳонаи 

наҷот додани полковник Стоддарт ба хони Хева омад. 

          Сарчашмаҳое, ки дар тавсифи таҷовузи мустамликадорони Бритониѐ 

дар хонии Хева дар солҳои 40-50-уми асри XIX тезонида шудаанд, аҳамияти 

бузурги моддӣ ва илмӣ доранд.  

 

                                            Саволҳо ва супоришҳо: 

1. Экспедитсияи Бекович-Черкасскӣ аз Русия ба Осиѐи Миѐна чӣ гуна ба 

охир расид? 

2. Англия Антонио Ҷенкинсон кадом ширкатро намояндагӣ мекард ва бо 

кадом мақсад ба Бухоро омад? 

3. Ҳуҷҷатҳои экспедитсия ва миссияи Бритониѐ дар Осиѐи Марказӣ кадомҳо 

буданд? 

4. Муҳаррири "Сафар аз Оренбург ба Бухоро" кист?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОБИ 8: САРЧАШМАҲОИ ТАРИХИ ОСИЁИ МАРКАЗ FOR 

БАРОИ НИМИ ДУюми асри XIX ва асри XX.. 

Дар миѐнаи асри 19 манфиатҳои ду империяи мустамлика - Англия ва 

Русия дар Туркистон ба ҳам бархӯрд карданд. Сиѐсатмадорони Русия 

метарсиданд, ки Бритониѐ Туркистон ва қисмати шарқии баҳри Каспийро 

забт мекунад.  

Дар асри 19 Бритониѐ бо хонигариҳои Узбакистон тавассути 

Ҳиндустон ва Афғонистон муносибатҳои тиҷоратӣ ва дипломатӣ дошт. Дар 

ҳамин ҳол, сиѐсатмадорони Бритониѐ аз ишғоли Русия дар Туркистон 

метарсиданд ва мехостанд, ки марзҳои он то Афғонистон паҳн нашаванд.  

              Ҳадафи асосии Бритониѐ барҳам задани нақшаҳои Русия ба ҳуҷум ба 

ханнотон, муттаҳид сохтани се хонагӣ ҳамчун қувваи зидди он ва ишғол 

намудани бозорҳои Осиѐи Марказӣ буд. Бо ин мақсад, ҳукумати Бритониѐ 

Стоддарт ва Конноллиро бо супориши махсус дар солҳои 1841-1842 ба хонҳо 

фиристод. Хонҳои Қӯқанд ва Хива розӣ шуданд. Аммо амири Бухоро 

Насруллоҳ сафирони Бритониѐро эъдом кард. Вай бо ин кораш ба Русияи 

подшоҳӣ илҳом бахшид ва ба он иҷозат дод, ки марши таҷовузкоронаи худро 

оғоз кунад. Русия ин имкониятро соли 1853 аз генерал Перовский Оқмачит 

истифода кард.  

             Империяи Русия нақшаҳои бузурги ҳарбӣ барои ҳуҷум кардани 

хонигариҳои Узбекистонро дошт. Нақша қарор дошт, ки сарнавишти хонҳо 

пас аз забти Туркистон ҳал карда шавад. Арзиши амалиѐти низомӣ, миқдори 

нирӯҳо, қисматҳое, ки ба хароҷоти ҷангӣ, мошинҳои обӣ ва заминӣ ва 

захираи силоҳ ҷалб карда шудаанд, аз ҷониби Вазорати мудофиаи Русия ҳал 

карда шудааст. Нақша ин буд, ки ба хонии Қӯқанд зарбаи сахт зада, ҳамзамон 

монеаҳои хонигариҳои Хева ва Бухоро аз ташкили артиши муттаҳид ва якҷоя 

амал кунанд ва роҳҳои афзоиши муноқишаи байни онҳоро кашф кунанд.  

Ҳамин тариқ, 1 октябри соли 1964 генерал Черняев кӯшиши ишғол 

намудани қисми шарқии Тошкандро кард. Артиши ӯ аз 8 рота сарбозон, 100 

казак, 12 тӯп ва 1500 сарбози батальон иборат буд. Ин кӯшиш ноком шуд.  

Ниҳоят, 9 майи соли 1865 нерӯҳои ҳарду тараф ба ҳам бархӯрданд. 

Мирзо Олим Тошкенди, таърихшиноси маҳаллӣ, дар китоби худ 

«Таърихи Туркистон» ин ҳодисаҳоро чунин шарҳ медиҳад: «Пас аз чанд рӯз 

сарбозони рус ба Тошканд омаданд ва дубора аз дарвозаи Хуҷанд ҳамла 

карданд. Он замонҳо шаҳри Тошкандро як қалъаи ғафс ва баланде иҳота 

карда буд, дар атрофи он хандақ мекофтанд ва он дувоздаҳ дарвоза дошт.  

Муҳаммад Солеҳ, ки шоҳиди ин ҷанг буд, онро дар дастнависи худ 

"Таърихи нави Тошканд" чунин тасвир мекунад: Тамоми осмонро дуд ва 

ғубор фаро гирифта буд ва русҳо дар ниҳоят ба як теппаи наздик 

ақибнишинӣ карданд, то маҷбур шаванд. Сокинони муҳосирашуда аз дидани 

ин хурсандӣ карданд ва пирӯзиро аз кӯдакони ҳафтсола то пирони 



ҳафтодсола ҷашн гирифтанд ва ба сарбозон хӯрок, шарбат ва нони гарм 

оварданд. Аммо русҳо барқарор шуданд, интиқом гирифтанд ва аз Тошканд 

хориҷ шуданд. " . 

               Дар рӯзҳое, ки Тошканд дар хатари ҷиддӣ қарор дошт, бузургони 

шаҳр ҷамъ омада, сафирони худро ба Бухоро фиристоданд. Сафири 

Музаффар, амири Бухоро, аз хиѐнати худ ба мардуми Тошканд лоф мезад: 

«Ман мубориза бурдан бо як генерали русро шараф медонам. "Агар хоҳам, 

метавонам рост ба Маскав ѐ Санкт-Петербург рафта, бо давлати Русия 

мубориза барам." Вай омода буд, ки бар зидди давлати хонии Қӯқанд 

раҳпаймоӣ кунад. Туркистон ба ҷои мубориза бо душман роҳи хатарнокеро 

интихоб кардааст, ки ягонагии онро вайрон мекунад. Ҳамин тавр, 14 июли 

соли 1867 Императори Русия Александр II генерал-губернатори Туркистонро 

таъсис дод. 

Соли 1886 ҳукумати подшоҳӣ "Низомномаи маъмурияти Туркистон" -

ро тасдиқ кард. Тибқи Оиннома, қонунигардонии ҳаракати русишавӣ 

тавассути кӯчонидани аҳолии Русия ба он хусусияти сиѐсӣ дод. Барои 

муҳоҷирон ҳадди ақалл 10 десятина замин ҷудо карда мешавад ...  

             Дар давоми 15 сол, аз соли 1875 то 1890, дар Туркистон 19 деҳаи рус 

ташкил карда шуд. Вақте ки дар Русия солҳои 1891-1892 гуруснагӣ оғоз ѐфт, 

шумораи муҳоҷирон ба Туркистон ба таври назаррас афзоиш ѐфт. Дар ин ду 

сол 25 деҳаи Русия ба воя расида, шумораи деҳқонон дучанд афзуд . 

Ахмад Дониш. Номи аслии ӯ Аҳмад ибни Амир Носир ибни Юсуф Ал-

Ҳанафии Бухорӣ мебошад. Мутафаккири барҷастаи асри 19, шоир, нависанда 

ва муаррих. Вай соли 1827 дар Бухоро таваллуд шудааст. Фаъолияти 

меҳнатии Аҳмади Дониш аз хаттотӣ оғоз ѐфта, дар ибтидои солҳои 1850 вай 

ба хидмати Амир Насрулло пазируфта шуд. Вай соли 1870 ба нафақа 

баромада, ба корҳои илмӣ машғул аст.  

            Аҳмади Дониш соли 1857 дар ҳайати сафорати Амир Насрулло ва 

солҳои 1869 ва 1874 дар ҳайати амир Музаффар (1860-1885) ба Санкт-

Петербург ташриф оварда, бо ҳаѐти иқтисодӣ, сиѐсӣ ва фарҳангии Русия 

ошно шуд. Ин саѐҳатҳо ба ҷаҳонбинии донишманд таъсири калон расонд, 

аммо ӯ сабабҳои аслии қафо мондани Бухоро нисбат ба Русияро нафаҳмид. 

Вай боварӣ дошт, ки бо такмили қонуният ва тартиботи мавҷуда ҷомеаро 

подшоҳи одил эҳѐ кардан мумкин аст. 

          Аҳмади Дониш «Тарҷумаи ҳоли амири Бухоро. Аз Амир Днѐр то Амир 

Абдулаҳат ». Асари охирини олим (баъд аз соли 1885 навишта шудааст) дар 

омӯзиши таърихи иҷтимоию сиѐсии Узбакистон дар асри XIX аҳамияти 

калон дорад. Пьеса бо сарсухани кӯтоҳ бо рӯйдодҳое, ки дар давраи 

ҳукмронии Амир Дониѐл (1759-1785), Шоҳмурод (1785-1800) ва Амир 

Насрулло рух додаанд, оғоз мешавад. Қисми калонтарин ва охирин ба Амир 

Музаффар бахшида шудааст. Дар ин бахш ҳаѐти иҷтимоию сиѐсии хонии 

Бухоро дар нимаи дуюми асри XIX, инчунин ишғоли Ҷиззах (1866) ва 



Самарқанд (1868) аз ҷониби лашкари Россияи подшоҳӣ муфассал тасвир 

шудааст. 

            Дастхатҳои "Зиндагиномаи амири Бухоро Шариф" дар китобхонаҳои 

Тошканд, Самарқанд ва Душанбе маҳфузанд. Матни асарро шарқшиноси 

машҳур проф. Нашри Абдуғанӣ Мирзоев 

            Мирзо Абдуазими Сомии Бостанӣ (пас аз солҳои 1838-39-1914) 

муаррих, олим ва шоири маъруфи Бухоро буд. Сами якчанд асари таърихӣ 

навиштааст, аз ҷумла Тухфайи Шаҳий (Тӯҳфаи подшоҳ) ва Таърихи 

Салатини Мангития (Таърихи ҳокимони Манғит). Ҳам "Тӯҳфаи Шоҳӣ" 

(1900-1902) ва ҳам "Таърихи салатони Мангития" (1907) ба таърихи як давра, 

таърихи аморати Бухоро дар давраи ҳукмронии Амир Музаффар бахшида 

шудаанд. Аммо онҳо то андозае гуногунанд. "Таърихи хӯриши Мангистау" 

нисбатан холисона навишта шудааст. Аҳамияти асар дар он аст, ки он вазъи 

иқтисодӣ ва сиѐсии хонигарии Бухоро дар арафаи истилои Русия дар Осиѐи 

Миѐна ва инчунин муносибатҳои Бухоро ва Русияро дар бар мегирад.  

Мирзо Салимбек. Номи пурра: Мирзо Салимбек ибни Муҳаммад Раҳим 

муаррихи нимаи дуюми асри XIX ва чоряки якуми асри ХХ мебошад. Дар 

бораи ҳаѐт ва фаъолияти ӯ инҳо маълуманд: Солҳои 1850-51 (Бухоро) 

таваллуд шуда, соли 1871 ба ҳайси котиби ҳокимони Нарпай ва Зиѐвуддин 

кор кардааст, аммо пас аз шаш моҳ бо фармони Амир Музаффар ба ҳайси 

нозир ба Тошканд фиристода шудааст. . Мирзо Салимбек ба сифати 

фурӯшандаи чой ба Тошканд меояд ва 12 сол аст, ки дар ин ҷо зиндагӣ 

мекунад. Солҳои 1880-1883 дар назди амир Бухоро ва солҳои 1884-1885 дар 

назди генерал-губернатори Туркистон намояндагӣ мекард.       Соли 1885 

Мирзо Салимбек заминдори ноҳияи Сомжин таъин карда шуд. Пас аз ин, 

карераи ӯ сол ба сол меафзояд. Аз соли 1888 то 1893 ӯ шаҳрдори Нурата 

Бойсун, солҳои 1893-1920 ҳоким ва сарвари закоти музофотҳои Нурата, 

Бойсун, Серобод, Шаҳрисабз, Чорҷой буд. Пас аз инқилоб (1920) вай дар 

баъзе ташкилотҳои шӯравӣ, дар "Таърихи Конфронс" (Ҷамъияти 

таърихшиносон), ки дар Бухоро ташкил карда шудааст, хидмат кардааст ва 

асарҳои зиѐде навиштааст. Муҳимтарин барои таърихнигорон асари охирини 

ӯ «Таърихи Салимӣ» мебошад. Соли навиштан номаълум аст. Ба гуфтаи 

муҳаққиқон, асар дар солҳои 20 навишта шудааст.  

Пьеса ба шӯриши феодалӣ дар Ҳисор, Кӯлоб, Боляун, Қарабагин ва 

Дарвоз дар давраи ҳукмронии Амир Музаффар, муносибатҳои Бухоро - 

Қӯқанд, Бухоро - Русия, вазъи умумии хонигарии Бухоро дар нимаи дуюми 

асри XIX, сохтори маъмурӣ.маълумоти арзишманд дорад.  

            Ниѐз Муҳаммад Қоқанд. Муаррихи асри 19 Фарғона, ӯ соли 1803 дар 

Қӯқанд дар оилаи калони низомӣ таваллуд шудааст ва дар артиши Худоѐрхон 

хидмат кардааст. Ниѐз Муҳаммад як шахси бомаърифат буд ва инчунин бо 

тахаллуси "Ниѐзӣ" шеърҳо менавишт. Аммо асари бузурги таърихии ӯ 

бештар бо "Таърихи Шоҳрух" (Таърихи Шоҳрухбек) машҳур аст. Пьеса дар 



бораи таърихи иҷтимоию сиѐсии дигар қаламравҳои вобастаи хонигарии 

Коканд (Тошканд, Қирғизистон, қисми ҷанубии Қазоқистон) маълумоти 

зиѐде надорад. Дар намоиш инчунин маълумотҳои пурарзиш дар бораи 

робитаҳои иқтисодӣ, сиѐсӣ ва фарҳангии хонии Коканд бо Бухоро, 

Туркистони Шарқӣ ва ғайра оварда шудаанд. Niyoz Muhammad Qo‘qandiy. 

Муҳаммад Юсуф Баѐнӣ. Анъанаи гузаштани миллат ба наслҳои оянда 

аз Авесто дар кишвар оғоз меѐбад. Муҳаммад Баянӣ кори шоиста ва 

наҷиберо, ки Ал-Хоразмӣ, Берунӣ, Муҳаммад Солеҳ, Мунис Хоразмӣ, Огаҳӣ 

(1840-1923) навиштааст, идома додааст. Муҳаммад Юсуф вазифаи душвори 

навиштани таърихро ҳамчун шаҳрванди тамоми Туркистон, аз ҷумла Хоразм, 

ҳамчун шаҳрванди давлати занҷирбанди сиѐсӣ, ба шароити вассализм, ки ба 

ҷои давлатдории миллӣ ба режимҳои мустамлика итоат мекард, ба ӯҳда 

гирифт. Ин изҳорот чӣ қадар дарднок ва вазнин бошад ҳам, вай аз вохаи 

Хоразм то сарҳади Эрон сафар карда, дар асоси далелҳои таърихӣ менавишт, 

ки наслҳои оянда ба таври ваҳшиѐна ба мустамликадорӣ дучор хоҳанд шуд. 

Muhmamad Yusuf Bayoniy. Сарчашмаҳо ва далелҳо ҷамъ оварданд, ки ин 

кишварро мустамликадорон ғорат кардаанд. Муҳаммад Юсуф Баѐнӣ илми 

таърихро нури маърифат ва ҳақиқат медонист. Ровӣ дар бораи аҳамияти 

маърифати маърифатӣ менависад, ки рӯйдодҳои таърихӣ хеле дақиқ ва 

боэътимод навишта мешаванд: «Барои навиштани китоби таърихӣ як шарт 

вуҷуд дорад. Вай набояд дар навиштани рӯйдодҳои таърихӣ ғаразнок бошад, 

балки дар бораи воқеаҳо ҳақиқатро бигӯяд. Агар инро расмӣ накунад, касе бо 

ӯ розӣ намешавад. "  

Дар пайи ин, ӯ ду асари таърихӣ навишт, ки "Таърихи Хоразм" ва 

"Шаҷараи Хоразмшоҳӣ". Дар ҳақиқат, Баяни муҳаррири ҳақиқии замони худ 

буд ва ба дараҷаи як муаррихи бузурге расидааст, ки тавонистааст дар бораи 

истило ва ғорати хонигарии Хива дар Русияи подшоҳӣ бо забони мардуми 

оддӣ бинависад.  

Мухаммадсолих Тошканд. Ному насаби пурра: Муҳаммад Солеҳ домла 

Раҳим Қарахоҷа огли. Муаррихи бузург аз Тошканд. Вай соли 1830 таваллуд 

шудааст. Солҳои 1840-1863 дар мадрасаҳои мӯътабари Тошканд, Қӯқанд ва 

Бухоро таҳсил карда, забонҳои арабӣ ва форсиро хуб медонист. Muhammad 

Solih Toshkandiy.  

              Муаррих Муҳаммад Солеҳ беш аз 25 солро барои омӯхтани таърихи 

кишвар сарф кардааст. Ниҳоят, дар натиҷаи таҳқиқоти худ аз соли 1863 то 

1888, ӯ китоби дуҷилдаро бо номи "Таърихи Тошканд" (Таърихи нави 

Тошканд) таълиф кард. Ҷилди аввал рӯйдодҳои аз замонҳои қадим то охири 

асри XV дар Шарқ ва инчунин Осиѐи Миѐна ва ҷилди дуввум таърихи 

иҷтимоию сиѐсии Фарғона аз охири асри XV то солҳои 80-уми асри Асри 

XIX  



Табиати илмии асар дар он аст, ки маълумоти таърихӣ ва ҷуғрофӣ дар 

бораи шаҳр ва минтақаи Тошканд ҳамаҷониба ва пайгирона оварда шудааст 

ва тасвири Тошканд дар асри XIX тавассути ин асар комилан навишта 

шудааст. Деворҳо ва қалъаҳои шаҳр, масофаи байни онҳо, маълумоти 

топонимикӣ, 12 дарвозаи шаҳр, ноҳияҳо, масҷид-мадрасаҳо, ҳаммомҳо, 

бозорҳо, ҳунарҳои мардумӣ, кишоварзӣ, қабристонҳо ва мақбараҳо, нуқтаҳои 

обрасонӣ, боғҳо, мева ва сабзавот, зироатҳо аз ҷиҳати сиѐсӣ тавсиф карда 

мешаванд.  

Дар омӯхтани Туркистон кумитаҳои оморӣ низ нақш доранд. Дар моҳи 

январи соли 1868 Кумитаи омори Туркистон таъсис дода шуд. Ташаббуси ӯ 

соли 1872 бо нашри "Маводҳо барои омори минтақаи Туркистон" оғоз ѐфт 

(дар маҷмӯъ панҷ маҷмӯа дар солҳои 1872-1876 нашр шудааст). Аз 1 январи 

соли 1887 дар вилоятҳои Сирдарѐ (Тошканд), Самарқанд (Сам), Фарғона 

(Марғилони Нав) кумитаҳои оморӣ ташкил карда шуданд. Кумитаҳо 

тафсирҳои махсуси минтақавиро нашр карданд, ки дар бораи "қувваҳои 

табиӣ ва истеҳсолӣ", роҳҳои системаи обѐрии миллӣ, тандурустӣ ва маорифи 

аҳолӣ, мушоҳидаҳои оммавӣ, мушоҳидаҳои обу ҳаво ва аҳолӣ маълумоти 

муфассал медиҳанд. "Шарҳҳо дар бораи вилояти Сирдарѐ" барои солҳои 

1886-1913 аз чоп баромад.. 

          Дар рӯзномаи Туркистонский Ведомости (Тошканд 1870-1917) ва дигар 

матбуоти маҳаллӣ гузоришҳо ва мақолаҳои гуногуни илмӣ-этнографӣ оид ба 

ҳаѐти халқҳои Осиѐи Марказӣ мунтазам чоп мешуданд.  

Китобхонаи халқии Туркистон (ҳоло А. Навоӣ), ки соли 1870 дар 

Тошканд кушода шудааст, барои ҳамаи муҳаққиқони кишвар, алахусус 

кормандони маҳаллӣ аҳамияти калон дошт. Аз маҷмӯаҳои адабиѐт ва 

маъхазҳо дар фонди китобхона "Маҷмӯаи асарҳо ва мақолаҳои Туркистон 

дар бораи Осиѐи Марказӣ, алахусус минтақаи Туркистон" як асари хеле 

пурарзиш аст ва аҳамияти худро гум накардааст. Библиографи рус В.И. 

Межов соли 1868 ба Петербург ҳамла кард ва 20 сол ҳукмронӣ кард. Соли 

1888, вақте ки шумораи сақфҳои калони ба коллексия дохилшуда ба 416 адад 

расид (онҳо 1667-1887 буданд), ин корҳо бо фармони маъмурияти подшоҳии 

кишвар «аз сабаби набудани маблағ» қатъ карда шуданд. В.И. Межов 

индекси систематикӣ ва алифбои се китобро барои Маҷмӯаи Туркистон 

тартиб додааст.  

       Дар соли 1872, A.L. Кун ва дигар шарқшиносон «Албоми Туркистон» -и 

машҳурро ба анҷом расониданд (албоми аксҳо дар бораи типография, 

филология, касб ва таърихи минтақаи Туркистон 

          Садои Туркистон дар омӯхтани равандҳои иҷтимоию иқтисодии 

Туркистон дар аввали асри ХХ як манбаи муҳим буд 

Ҷадидон аз рӯзномаҳо ва маҷаллаҳо барои дар шуури одамон ҷой 

додани ғоя ва афкори худ, тағир додани ҷаҳонбинии онҳо ва огоҳ кардани 



мардум аз равандҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар васеъ истифода 

мебурданд. Яке аз чунин рӯзномаҳо "Садои Туркистон" буд, ки 1 апрели соли 

1914 дар Тошканд ба чоп сар кард. Ношир ва муҳаррири он ҳуқуқшиноси 

маъруф Убайдулла Асадуллоҳоҷаев буд. Рӯзномаи "Садои Туркистон" 

ҳамчун манбаи муҳим О.Шарафиддинов, А.Ҷалолов, Ш. Турдиев, 

Н.Каримов, Б.Дӯстқораев, М.Олимов, У.Долимов, З.Эшонова, Ҳ.Озганбоев, 

Н.Абдуазизова ва дигарон. Ин олимон мақолаҳои рӯзномаро дар мавзӯъҳои 

адабӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ ва қисман иҷтимоӣ-сиѐсӣ таҳлил карданд.  

 Аз ин нуқтаи назар, кӯшиши таҳлили мақолаҳо дар мавзӯъҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ, ки дар рӯзномаи зерин нашр шудаанд, кӯшиш карда 

шуд. Мақолаҳои иҷтимоию иқтисодии дар Садои Туркистон нашршударо аз 

рӯи мундариҷаашон ба 3 гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст:  

1. Мақолаҳо, ки вазъи иҷтимоии Туркистонро инъикос мекунанд 

2. Мақолаҳо дар бораи кишоварзӣ 

3. Мақолаҳо дар бораи муносибатҳои тиҷоратӣ ва бонкӣ  

Ҳамза Ҳакимзода Ниѐзӣ "Камбағалӣ чист", Мирмухсин Шермуҳаммедов 

"Майдони бекорӣ", Неъматулла Маҳсунов "Зарари маънавии тӯйҳо", 

Сайфиддин "Тӯйи хатна" Ваҳҳоб Ибодӣ "Чаро мардуми Туркистон ба бӯҳрон 

дучор шуданд?", Убайдулла "Мо" андозҳои шаҳрӣ доранд "," Ҳаѐти миллӣ ва 

мусалмонони Туркистон "-и Чолпон вазъи иҷтимоии кишварро фаро мегирад.  

Аз ҷумла, мақолаи Ҳамза кӯшиш мекунад, ки сатҳи зиндагии мардум 

ва сабабҳои камбизоатиро нишон диҳад. Вай мефаҳмонад, ки чаро дар 

гузашта косибон эҳтиѐҷоти зиндагии худро ҳадди аққал бо як касб таъмин 

мекарданд ва ҳоло (аввали асри 20) бисѐр ҳунармандон гадо ва камбағал 

шуда истодаанд.  

Ҳамза ҷаҳолатро дар маркази таҳқир ва қашшоқии миллат таъкид 

мекунад. Вай ба ҷоҳилон намунаи донишмандонро нишон медиҳад. «Оѐ 

шумо мардумеро мебинед, ки илмро дар баробари инсоният меомӯзанд? 

Гарчанде ки кишвараш пешрафта набошад ҳам, вай мисли шумо зиндагии 

таҳқиромез ва сахтро ба сар мебарад. ‖  

Миллатгарои дигар Мирмухсин Шермухаммедов дар як мақола навиштааст, 

ки мусулмонони Туркистон барои ҷамъоварии даромади солонаи худ дар 

чойхонаҳо ва бозорҳо ҷамъ омада буданд. таъкид мекунад, ки онҳо 

зимистонҳои худро бекор2 сарф мекунанд. 

"Маҳалли бекорӣ ва бекорӣ" эътироф шудани Мирмухсин ба он сабаб 

аст, ки мардум дар кӯчаҳо бесаробон гашта, аксар вақти худро бекор 

мегузаронанд.  

Вақте сухан дар бораи бекорӣ ва бекорӣ меравад, ба ин масъала 

диққати ҷиддӣ дода, сипас ба давра баҳо додан муҳим аст. Зеро афзоиши 

шумораи бекорон дар кишвар ба камбизоатии шуури мардум ба ин шакл 



вобаста аст: аввал, аз сабаби набудани ҷойҳои корӣ, ки аҳолӣ метавонад 

онҳоро машғул кунад, сониян, бинобар иштибоҳҳои содиршуда дар 

хонигариҳои муосир. Саввум, оқибатҳои сиѐсати мустамликавиро, ки Русияи 

подшоҳӣ дар нимаи дуюми асри XIX муқаррар кардааст, бояд ҷуст.  

          Дар мақолаи миллатгаро Ваҳҳоб Ибодӣ омилҳое, ки боиси бӯҳрон дар 

Туркистон шудаанд, оварда шудааст: 

- мактабҳо ва мадрасаҳо таҷдид нашудаанд; 

- нокифоя китобҳои дарсӣ барои таълим; 

- Мо аз кори муаллимон ва мураббиѐни миллатҳои пешрафта омӯхтем, 

таҷрибаи худро нақл накардем, аз миллатҳои ғайриисломӣ омӯхтем, 

гузаронидани ислоҳотро гуноҳ мешуморем ва дар пӯсти худ мондаем; 

- рафтан ба кишварҳои хориҷӣ; норасоии омӯзиши илмҳои муосир. 

Дар мақола оид ба андозҳои шаҳр муаллиф дар бораи вазъи душвори 

зиндагии аҳолӣ сухан ронда, дар бораи он андеша кардааст, ки чаро андозаи 

андозҳои манзил барои аҳолӣ гарон аст. Муаллиф кӯшиш мекунад, ки 

ҷанбаҳои объективӣ ва субъективии омилҳои ба ин сабабгорро нишон диҳад. 

Ба андешаи ӯ, ҷанбаи объективии масъала дар он аст, ки худи аҳолии 

маҳаллӣ, яъне бепарвоии онҳо ба илми муосир, мувофиқи талаботи муосир 

амал накарданд ва барои беҳтар кардани тарзи ҳаѐти худ ҷиддӣ мубориза 

накарданд, зери таъсири кӯҳна боқӣ монданд одатҳо. Ҷанбаи субъективӣ ин 

мушкилии мустамликадорӣ мебошад. Муаллиф дар ин бора менависад: «... 

Дар гузашта андозҳои шаҳр назар ба ҳозира камтар шир медоданд. Зеро он 

вақт буд. Он замон даромади мардум барои тарбияи оила ва андоз кофӣ буд 

ва ҳеҷ фишоре набуд. Аммо қудрати иқтисодӣ ва моддии мардум нисбат ба 

ҳозира хеле беҳтар буд. Замин, моликият ва амвол дар дасти ҳама буданд ва 

мусалмонони Туркистон аз ҳар тараф ба Туркистон дастрасӣ доштанд. 

Мутаассифона, ҳоло вазъи мо коҳиш ѐфтааст. Қудрати иқтисодӣ коҳиш ѐфт. 

Сарвату дороӣ кам мешавад.  

          Дар аввали асри 20 шумораи гадоѐн дар марзҳои Туркистон зиѐд шуд. 

Ин вазъ вазъи мардуми минтақаро бадтар кардааст. 

             Дар мақолаи худ, Чолпон, яке аз пешрафтҳои миллӣ, изҳори таассуф 

мекунад, ки девонагии гадоҳо аз танбалӣ ва бетаваҷҷӯҳӣ ба гардани мардум 

будан ва дар бистар хобидан натиҷаи бухур ва касбӣ нест. 

Ба гуфтаи муаллиф, ягона роҳи халосӣ аз зиндагии мардуми Туркистон 

ва зиндагии шукуфон азхуд кардани тамоми имконоти илм ва ҳунарҳои 

муосир дар асоси талаботи замон мебошад.  

         Абдусами қорӣ Зиѐбоев "Хоки мо тилло аст", Абдурауф Музаффарзода 

"Хок чист?", "Нигоҳе ба оби ошомидании мо", ки дар онҳо шаҳодатномаҳо 

дар бораи кишоварзии Туркистон мавҷуданд. "Ҳаво ва унсурҳои он" барин 



мақолаҳо ба соҳаи кишоварзӣ, ки соҳаи асосии иқтисодиѐти кишвар аст, 

равона карда шудаанд.   

             Миллатгаро Абдусамӣ Қорӣ Зиѐбоев дар мақолаи худ деҳқононро ба 

он айбдор кард, ки заминҳои хуб ва ҳосилхези худро бо сабабҳои ночиз ба 

"хориҷиѐн" фурӯхтанд ва аз онҳо даъват кард, ки дар ҳар сурат заминҳои 

худро нигоҳ доранд. Вай қайд кард, ки заминҳои Туркистон бебаҳоянд, ӯ бо 

таассуф гуфт, ки аҷнабиѐн инро дарк намуда, заминҳоро бо ҳар роҳ мехаранд 

ва дар ниҳоят заминҳои минтақа метавонанд ба дасти бегонагон афтанд. Вай 

инчунин гуфт, ки заминҳои Туркистон заминаи асосии иқтисодии мардуми 

мо мебошанд ва агар онҳо меҳнат кунанд, метавонанд фоидаи калон ба даст 

оранд ва онҳоро даъват кард, ки заминро қадр кунанд ва самаранок истифода 

баранд.  

Вай ҳамчун далели фикри худ мисолҳо овард, ки чӣ гуна одамони 

дигар миллатҳо аз замини мо истифода мебаранд ва чаро бой мешаванд. Дар 

давоми мақолаи худ "Замини мо тиллоӣ аст" муаллиф кӯшиш кардааст, ки 

сабабҳои бӯҳронро дар соҳаи кишоварзӣ ба таври маҷозӣ шарҳ диҳад, яъне 

дар мусоҳиба бо деҳқонони рус ва қазоқ, ки ҳангоми сафараш вохӯрд, ки буд. 

Муаллиф ин сӯҳбатро дар шакли муколама, яъне як саволу ҷавоб пешниҳод 

намуда, омилҳои ба бӯҳрон оварда расонидани деҳқонони маҳаллӣ, нуқтаҳои 

дардноки он давраро нишон медиҳад. Ба гуфтаи Абдусами Қорӣ Зиѐбоев, 

деҳқонони маҳаллӣ аз замин самаранок истифода намебурданд ва ҳатто вақте 

ки мекарданд, бо монеаҳои сунъӣ рӯ ба рӯ мешуданд. Аввалин сиѐсати 

мустамликавии ҳукумати подшоҳӣ ва дуввум амалҳои мухталифи судхӯрони 

қарздиҳӣ ва нотавонии деҳқонон аз таъсири онҳо. Намояндаи дигари 

пешқадамон Абдурауф Музаффарзода ҳосилхезии заминҳои Туркистонро 

таъкид намуда, мардуми минтақаро даъват кард, ки танбалиро комилан тарк 

кунанд ва аз чунин заминҳои ҳосилхез оқилона истифода баранд. Дар акси 

ҳол, онҳо аз ватани худ ҷудо хоҳанд шуд.  

Вай гуфт, ки дар он рӯзҳо мардуми Дупия ҷон ва молу чизи худро 

барои як порча замин қурбон мекарданд, бо тамоми қувват ба замин часпида 

мегуфтанд: ―Накардани замин барои мо ҷинояти азим аст, ки ҳиссаи охирини 

мост дар ҷаҳон ... Аз ин рӯз сар карда, агар мо арзиши хоки худро донем ва 

ба зироат часпем, табиист, ки мо дар дасти мардум хушбахтии беандешаро ба 

даст меорем ».  

Абдурауф Музаффарзода қайд кард, ки барои туркистонҳо ғайр аз 

деҳқонӣ касбе нест, аммо он ба андозаи кишоварзӣ судовар нест. Сабаби 

асосии ин он буд, ки косибон ва ҳунармандон дар кишвар дар натиҷаи ворид 

шудани саноат ва бозорҳои империяи Россия муфлис шуда, касбҳои худро 

тарк карда, ба қатори бекорон дохил шуданд. Бо ин, муаллиф маънои онро 

надорад, ки кишоварзӣ дар кишвар хуб рушд кардааст, балки бо таваҷҷӯҳи 

махсус ба ислоҳоти хоҷагии қишлоқ, ки барои халос шудан аз мушкилоти 



иҷтимоию иқтисодӣ бад шуда истодааст, вазъро то андозае сабук карданист. 

вазъи кишвар.имкониятро таъкид кард.  

Дар ин давра, бо назардошти аҳолии парокандаи Туркистон, замин 

калон буд ва ҳосилхез ва серҳосил ба ҳисоб мерафт. Музаффарзода гуфт: 

―Мо бо ин гуна хок дар дасти худ, мо ҳар як тангаи охирини ҳикоятамонро ба 

самоворҳо ва дигар ҷойҳои бефоида сарф карда, ислоҳоти ӯро нодида 

мегирем. Оѐ ин неъмати куфр барои неъмати бузурге, ки Худо ба мо ато 

кардааст, нест? ‖ ӯ ба мардум муроҷиат кард.  

Ноширавон Ёвушов, ки муносибатҳои тиҷорӣ ва бонкдории 

Туркистонро дар бар мегирад, дар бораи савдо ва кишоварзӣ дар Туркистон 

мақолаҳо навиштааст, оѐ талабот ҳаст?, Саидносир Мирҷалилов, савдо дар 

Туркистон ва дар бораи бонкҳо. 'Z ишора кардаанд.  

Яке аз пешрафтҳои миллӣ Ноширавон Ёвушов дар мақолае навиштааст, 

ки тиҷорат дар Туркистон хуб пеш намеравад ва тоҷирони ин соҳа муфлис 

мешаванд. Муаллиф дар шарҳи сабабҳои ин вазъ гуфтааст, ки "сабаби 

аввалини нокомиҳои мо" кредит "аст. Ба гуфтаи муаллиф, тоҷирон молҳои 

воридкардаи худро ба савдогарони хурд ѐ харидорон бо қарз мефурӯхтанд. 

Ҷамъоварии саривақтии қарзҳо боиси кам шудани сармояи савдогароне 

гардид, ки худ аз худ мол ворид мекунанд ва дар навбати худ боиси афзоиши 

қарз аз воридоти молҳо мегардад. Дар натиҷа, тиҷорат дар таназзул буд. 

Сабаби гум шудани қарзҳо камбизоатии аҳолӣ буд. Зеро он замон аксарияти 

аҳолӣ ба кишоварзӣ, ки такягоҳи асосии кишвар ва зиндагии онҳост, машғул 

буданд, балки бидуни донистани савдо ва бидуни сармояи кофӣ ба тиҷорат 

машғул буданд. Афзоиши савдогарони ҳаваскор боиси коҳиш ѐфтани 

шумораи деҳқонон гардид, ки дар натиҷа истеҳсоли хӯроквории ҳаррӯза 

коҳиш ѐфт. Савдо бо қарз сурат мегирифт ва бисѐр одамон замин ва амволи 

худро аз даст доданд.  

Дар мақолаи Саидносир Мирҷалилов «Тиҷорат дар Туркистон» низ 

гуфта мешавад, ки бӯҳрон дар Туркистон, аввалан, ба афзоиши шумораи 

тоҷирони бетаҷриба, сармоягузорон ва харидорони хурд, дуввум, аз он сабаб 

аст, ки бонкҳо молро сарфи назар аз фоида ва талафот. қайд кард, ки. 

Муаллиф дар бораи бонкҳо, ки омили сеюми бӯҳрон мебошанд, сухан ронда, 

гуфт, ки тоҷирон ва соҳибкорони маҳаллӣ ба зудӣ ба қарз афтоданд, зеро 

онҳо бидуни тартиб додани нақшаи афзалиятнок ва бидуни ҳисобкунии 

дақиқи даромад аз бонкҳо қарз гирифтанд. Дар бисѐр ҳолатҳо, ин ба талафи 

тамоми молу мулки онҳо оварда расонд.  

Дар мақолаи "Оѐ талабот ҳаст" инчунин гуфта мешавад, ки меваҳои 

хушк ва тар, ки сарватҳои табиии кишвар ҳисобида мешаванд, метавонанд 

миллионҳо нафарро ба Туркистон ворид кунанд, аммо ин миллионҳо ба 

ҷайби дигарон меафтанд. Ба гуфтаи муаллиф, «... Ман якчанд ширкати 

Самарқандро, ки ба ин кор машғуланд, ѐдовар мешавам. .. Меваҳо бисѐранд. 

Дар корхонахои номбурда коркуноне хастанд, ки мохе то 500 сум маош 



мегиранд. Ҳамаи онҳо аз ҳисоби кӣ зиндагӣ мекунанд? Албатта мо мекунем. 

‖ «Talabgor bormu» nomli maqolada ham o‗lkaning tabiiy boyliklari hisoblangan 

quruq va ho‗l mevalar Turkistonga millionlab foyda keltirishi mumkinligi haqida 

yozilib, ammo ana shu millionlar boshqalar kissasiga tushayotganligi takidlangan. 

Buni muallifning « ... bu bilan shug‗ullanuvchi Samarqanddagi bir nechta 

firmalarni keltirib o‗taman. ... Tovarishestvo Mijirovskiy ham sheriklari 

Tovarishestvo Shobbod ham Ro‗zenberg‗ (Londonda), Londunda ham meva 

sotadurgan konturi bor Tovorishestvo Bramorabiyon, bular millionlab oborut 

qiladurg‗an firmalar. Mevalari juda ko‗bdir. Zikr qilinmish firmalarning har oyig‗a 

500 so‗mg‗acha mo‗yana oladurg‗on xizmatkorlari bor. Bularning hammasi 

kimning hisobiga yashaydurlar? Albatta bizni» kabi fikrlari buni tasdiqlaydi. 

Дар мақола таъкид шудааст, ки ин масъалаҳо бояд аз ҷониби 

соҳибкорони маҳаллӣ ба даст гирифта шаванд ва гуфта мешавад, ки 

"Меваҳои хушк дар Хуҷанд ва атрофи он ба маблағи беш аз як миллион сӯм 

фурӯхта мешаванд. Дар Исфара ва Конибодом 4 маротиба зиѐдтар аст ва дар 

Қӯрғонтеппа ҳам меваи тарро харидан мумкин аст. Мо танҳо медонем, ки 

самовар, хӯрокворӣ, қассоб, баззоз, аттор. Инҳо инчунин ҷойҳои корӣ 

мебошанд. Дар ин ҷо рақобат зиѐд аст, аз ин рӯ эҳтимолан бисѐриҳо маҷбур 

шуданд бигӯянд, ки вақтҳои охир аз базуко фоида намебинанд. Рӯзҳои қадим 

аз байн рафтанд. Ҳоло вақти он расидааст, ки дар бораи чизи нав фикр кунем. 

Кор бисѐр аст, коргар нест. Кори дигар; сохтани осиѐби биринҷ, кушодани 

меваи хушккунӣ, иҷораи замин, таваққуфи мошин ва об кашидан.. Шумо ин 

ҳама корҳои ҷолибро чӣ тавр анҷом медиҳед? Ҷавоб: Мумкин аст бо 

иттиҳодия ширкате таъсис дода, пас ба кор шурӯъ намоед ‖гуфт ӯ ва қайд 

кард, ки пояи иқтисодии кишвар ба бонкҳои давлатӣ, бонкҳои саҳҳомӣ, 

ҷамъиятҳо ва бонкҳои қарзӣ тақсим карда мешавад. Ин мақола аз ҷиҳати 

муқоисавӣ ва таҳлилӣ муҳим аст ва муаллиф намудҳои мавҷудаи бонкҳои 

кишвар ва фаъолияти онҳоро таҳлил менамояд. Вай тавассути таҳлили 

муқоисавии фаъолияти бонкҳо сабабҳои аслии мушкилоти онҳоро ошкор 

намуда, омилҳои ба онҳо оварда расондаро танқид кард.  

Ба гуфтаи ӯ, давлат ба бонкҳои худ як қисми маблағҳои махсуси ба 

давлат тааллуқдоштаро ҳамчун капитал додааст. Ғайр аз ин, маблағҳои 

изофии онҳое, ки қобилияти истифода бурдани онро надоранд ва инчунин 

маблағҳои изофии хайрияҳоро метавонанд ба хазинаи ин муассиса ворид 

кунанд, то фоидаеро сарфа кунанд. Вай қайд кард, ки бонк сармояи 

ҷамъшударо дар муддати кӯтоҳ ба бонкҳо, дӯконҳо ва савдогарони 

боэътимод интиқол медиҳад ва бо ин фоида ба даст меорад ва фоизи 

назарраси фоида ба маблағҳои гузоштаи сармоягузорон илова карда 

мешавад.  

Бонкҳои саҳҳомӣ бошанд, муассисаҳое мебошанд, ки тавассути онҳо 

тавассути коғазҳои қиматнок касонеро ҷалб кардан мумкин аст, ки сармояи 

барзиѐди дар ихтиѐр доштаашонро истифода бурда наметавонанд ва ҳатто 



агар тавонанд ҳам, онҳо аз фоидаи кам қаноатманд нестанд. фоида ба 

саҳмдорон мувофиқи фоидаи дида тақсим карда шуд. Бонкҳои саҳҳомӣ 

тавонистанд вобаста ба ҳаҷми сармоя дар ҳар шаҳр филиалҳо кушоянд. 

Аммо, ин гуна бонкҳо дар Туркистон паҳн нашуда буданд ва онҳо зуд фурӯ 

рехтанд. Ба гуфтаи муаллиф, ин на аз ҳисоби низоми бонкӣ, балки аз он 

иборат аст, ки одамоне, ки дар он кор мекунанд, бештар манфиати шахсӣ 

доранд ва хидматрасонӣ ба мизоҷон дуруст ба роҳ монда нашудааст. 

Ҷамъият ва Бонкҳои қарзӣ дар Туркистон асосан ба тоҷирон, косибон 

ва деҳқонони хурд хидмат мерасонанд ва муаллиф қайд мекунад, ки чунин 

бонкҳо барои онҳое мебошанд, ки мехоҳанд азоби миллати худ ва мардуми 

шаҳри худро сабуктар кунанд, савдо, ҳунармандӣ, саноат ва кишоварзӣ. 

кушода шудааст. Бонкҳои ҷамъиятӣ ва қарзӣ нисбат ба дигар бонкҳо барои 

сармояи аъзои худ фоизи бештар пардохт мекарданд. Барои қарзгирандагон 

фоизи он камтар аст. Муаллиф бо таассуф мегӯяд, ки аз сабаби надоштани 

дониши иқтисодии мардуми маҳаллӣ ва надонистани ҳуқуқҳои онҳо аз ин 

бонкҳо дуруст истифода карда натавонист. Умуман, маълумоти дар боло 

овардашуда барои тасаввуроти мукаммал дар бораи вазъи кунунии 

иқтисодии Туркистон дар аввали асри ХХ, алахусус вазъи бонкҳо мусоидат 

мекунад.  

Мақолаҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар рӯзномаи "Садои Туркистон" ба рушди 

минбаъдаи ҷаҳонбинии халқҳои минтақа, иқтидори иҷтимоию иқтисодии 

онҳо кумаки калон расонидаанд  

Таваҷҷӯҳи афзоянда ба бостоншиносӣ. Ҳукумати подшоҳӣ, вазоратҳои 

ҳарбӣ ва хориҷии онҳо ба Академияи Русия супориш доданд, ки Туркистонро 

муфассал омӯзад ва дар ниҳоят хулосаҳои илмии талабкардаи ҳукуматро 

пешниҳод кунад. аз Русия ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд. Ба гурӯҳи аввал 

олимоне шомил буданд, ки аз номи ҳукумати худ барои рушд ва интиқоли 

сарватҳои бешумори кишвар саъй мекарданд. Гурӯҳи дуввум минтақаи 

Туркистон, зиндагии мардум, сарватҳои зеризаминӣ ва рӯизаминиро аз 

нуқтаи назари илми воқеӣ омӯхта, дар рушди илм, халқҳои ҷаҳон бо сирри 

беназири худ дар бораи зиндагӣ, фарҳанг ва табиати кишвар.аз он касоне 

иборат буд, ки вазифаи илмиро иҷро мекарданд, ба монанди презентатсия. 

Аммо, ин тоифаи олимон аҳѐнан муассир буданд ва ҳатто машҳуртарин 

олимони рус ба ғояҳои мустамлика ва ҷангҳои таҷовуз моил буданд.  

Олимони барҷастаи рус, ки бар хилофи виҷдон ва ҳақиқати илмии худ 

амал кардан нахостанд, кори илмии худро дар кишвар идома доданд. 

Баръакс, ҳукумати подшоҳӣ дар назди илмҳои иҷтимоӣ-таърихӣ вазифаи 

омӯзиши этникии тарзи ҳаѐти мардуми бумиро дар рӯҳияи реаксионӣ, 

омӯзиши муносибатҳои байни қабилаҳо ва истифодаи онҳоро дар 

идоракунии ин халқҳо гузошт. Бостоншиносони Русия вазифадор буданд, ки 



тилло, нуқра ва дигар маъхазҳои нодирро муайян карда, фавран барои ба 

Русия фиристодани онҳо чораҳои фаврӣ андешанд.  

Ҳар як мутахассис дастуре дошт, ки дар Осиѐи Марказӣ ба чӣ ноил 

шавад ва онро ба кадом муассисаҳои илмӣ ѐ давлатии Русия фиристад. Дар 

натиҷа, мутахассисони соҳаҳои мухталиф дар кишвар боқӣ мондаанд. Пас аз 

иҷрои ин дастур, онҳо ба ҷамъоварии намунаҳои ҷавоҳироти нодир, 

маснуоти мисӣ, дуредгарӣ, наққошӣ, хушнависӣ, штампкунӣ, нумизматика ва 

ғайра шурӯъ карданд.  

Онҳо дар чунин як кори бузург ба кумаки зиѐиѐни маҳаллӣ такя 

мекарданд. Мутаносибан, ба ин кор бисѐр зиѐиѐни маҳаллӣ ҷалб карда 

шуданд. Олимони рус онҳоро ба ҷамъиятҳои гуногуни илмӣ ҷалб кардаанд. 

Масалан, савдогар аз Тошканд, ки узви ҷомеаи бостоншиносист, Акром 

Аскаров намунаи хуби ин аст. Кори ӯ бо медали нуқраи Ҷамъияти 

бостоншиносии Русия қадр карда шудааст. Аз Эрмитажи Санкт-Петербург 

зиѐда аз 14000 тангаҳои нодири тилло, нуқра, мис ва тақрибан 200 қадимаи 

нодири интихобшуда интихоб карда шуданд.  

Муаллими мадрасаи Шайбонихон Абӯсаид Махсум низ ҳаваскор ва 

ҷамъкунандаи антиқаҳо буд. Мувофиқи маълумоти И.И.Василевский, Мирзо 

Абу Саид Махсум «дар байни аҳолии маҳаллӣ« яке аз маълумотноктарин 

мардони адабиѐти мусулмонӣ »буд. Ин таълим бо муносибати самимонаи ӯ 

ба таърихи гузашта, ѐдгориҳои таърихӣ ва фарҳангии шаҳри маҳбубаш 

омезиш ѐфта, дар ѐдгориҳои таърихӣ ва меъмории Абӯсаиди Самарқандӣ, ки 

хат ва забони форсиро комилан медонист, ҳифз карда шуд. ' ѐдгориҳое, ки 

дар зимистон хеле душвортар буданд. Абу Саид ба Вяткин мавқеи дақиқи 

ҷуғрофии расадхонаро нишон дод ва ҳафриѐт оғоз шуд.  

Мирзо Абдуллоҳ Бухорӣ аз рӯи ихтисос тоҷир ва соҳиби як корхонаи 

маҳаллии абрешим, пашм ва пахта буд. Соли 1878 вай дар ташкили 

намоишгоҳ дар Тошканд ширкат варзид ва ба намоиш коллексияи беназири 

ханатлас, кулоҳҳои занонаи рангҳои гуногун ва рӯймолҳои гуногунро 

пешниҳод кард. Мирзо Абдуллоҳ дар якҷоягӣ бо савдогар Муҳаммад Шокир 

бо медали тилло барои "хеле беҳтар ва васеъ намудани истеҳсоли молҳои 

абрешим" мукофотонида шудааст. Вай соли 1886 дар намоишгоҳи Туркистон 

ширкат варзид. Н.И.Васеловский коллексияи беназири Мирзо Абдуллоро 

баррасӣ намуда, 1202 ашѐ, аз ҷумла 11 тилло ва 77 нуқра, 951 танга, 18 мӯҳр 

ва 6 сангҳои нодирро, ки дар онҳо одамон, ҳайвонот ва чизҳои дигар тасвир 

шудаанд, харидорӣ намуд.  

        Маҷаллаи "Туркестанское сельское хозяйство" оид ба таърихи 

кишоварзӣ 

ҳамчун манбаи омӯзиш (охири асри 19 - аввали асри 20)    "Туркестанское 

сельское хозяйство" маҷаллаест, ки тамоми ҷанбаҳои ҳаѐти кишоварзии 

Туркистонро дар бар мегирад, ки шумораи аввали он моҳи январи соли 1906 



нашр шудааст. Дар маҷмуъ 129 шумораи ин маҷаллаи моҳона нашр шудааст 

ва баъзеи онҳо ба дасти мо расидаанд. Журнал як мақоми Ҷамъияти 

кишоварзии Туркистон буд, ки соли 1884 дар Тошканд таъсис ѐфтааст ва бо 

мақсади кӯмак ба аҳолӣ ва тарғиби навовариҳои кишоварзӣ, инчунин 

омӯхтани дастовардҳои маҳаллӣ дар ин соҳа нашр шудааст. Агрономҳои 

намоѐни кори журнал, аз ҷумла мутахассиси мева А.А. Дилевский, Н.Н, ки ба 

кишоварзии Туркистон хуб огоҳӣ дорад. Александров ва С.В. Понятовский, 

энтомологҳо И.А.Севастьянов ва профессор Н.Г.Запрометов, ки муддати 

дароз дар майдонҳои таҷрибавӣ кор кардаанд ва занбӯрпарварон 

И.А.Божезиский ва Ф.Ф.Поспелов.  

            Аз соли 1906 то 1918 дар маҷалла танҳо ду нафар баромад карданд: аз 

шумораи 1 соли 1906 то шумораи 3 соли 1910, аз шумораи 1 соли 1911 то 

шумораи 4 соли 1914, Н.Н. Александров ва No 5 аз 1914 то No 3-6 соли 1918 

(июн) Р.Р. Шредер таҳрир кардааст. Дар соли 1910 дар кори маҷалла бӯҳроне 

ба амал омад, ки ним сол наомада буд ва муҳаррир Н.Н. Александров аз 

редакция истеъфо дод. Дар шумораи 4 ва 5 -6 маҷаллаи соли 1910, духтури 

ҳайвонот А.Е. Скворсов муҳаррир буд 

Роҳбари Ҷамъияти кишоварзии Туркистон академик Р. Кори Шредер дар 

маҷалла мавқеи махсус дорад. Ричард Ричардович 15 октябри соли 1867 дар 

Маскав таваллуд шудааст. Падари ӯ Ричард Иванович Шредер Петровский 

профессори Академияи замин ва ҷангал буд. 

Пас аз хатми мактаби миѐна дар соли 1887, Ричард Ричардович ба 

шуъбаи табиатшиносии факултаи физика ва математикаи Донишгоҳи 

давлатии Москва дохил шуда, онро соли 1891 бо дипломи дараҷаи аввал хатм 

кард. Соли 1894 Академияи кишоварзии Петровскийро хатм намуда, дар 

шуъбаи кишоварзӣ ба кор шурӯъ кард.  

Аз соли 1895 то 1900 ба ҳайси ассистенти кафедраи кишоварзии хусусӣ 

кор карда, тадқиқот гузаронидааст. Дар соли 1900, ӯ дараҷаи магистрии 

Донишгоҳи давлатии Маскавро хатм карда, дотсенти хусусии агрономия шуд 

ва ба сафари сесолаи илмӣ ба Олмон ва Швейтсария фиристода шуд. Вай дар 

соҳаи физиологияи растаниҳо дар Лейпциг таҳти роҳбарии профессор 

Пфеффер ва дар физиологияи растаниҳо дар Сюрих таҳти профессор Шульц 

тадқиқот мегузаронад.  

Олим аз сафари илмӣ баргашта, соли 1902 ба ҳайси директори 

Стансияи таҷрибавии кишоварзии Туркистон фиристода шуд, ки онро соли 

1898 Вазорати кишоварзӣ таъсис додааст. Станция дар деҳаи Аччӣ, дар 16-

километрии Тошканд ҷойгир аст, ки дар он диққати асосӣ ба озмудани 

навъҳои гуногуни пахта ва баъдтар ба зироатҳои дигар равона карда шудааст.  

Дар соли 1935, ин истгоҳ ба як истгоҳи таҷрибавии кишоварзии мевагӣ 

ва субтропикии Ӯзбекистон табдил ѐфт ва соли 1939 ба истгоҳ номи 

Р.Р.Шредер дода шуд. Дар соли 1947 он ба Институти боғдории Шредер ва 



дар соли 1957 ба Институти илмии боғдорӣ, токпарварӣ ва винологияи ба 

номи Р.Р.Шредер табдил ѐфт. Дар соли 2013, муассиса ба номи Маҳмуд 

Мирзаев, донишҷӯи Шредер, ки солҳои 1949-2000 ба донишкада роҳбарӣ 

мекард, номгузорӣ шуд.. 

         Донистани якчанд забонҳои аврупоӣ (англисӣ, фаронсавӣ, олмонӣ ва 

итолиѐӣ), Р.Р. Шредер аввал дар Туркистон забони узбекиро омӯхтааст. Ин 

ба мардуми маҳаллӣ имкон дод, ки дар бораи дониш ва таҷрибаи дар тӯли 

асрҳо дар соҳаи кишоварзӣ андӯхтаашон маълумот гиранд. 

Шредер ҳазорҳо навъҳои гандуми маҳаллиро ҷамъ овард, шинонд ва 

ҳосили онҳоро муайян кард. 

Библиографи машҳур Е.К. "Маҷалла берун аз қаламрави Осиѐи 

Марказӣ маъруф буд ва дар ибтидои асри ХХ аз ҷониби Ҷамъияти 

Агрономии Русия яке аз баландтарин маҷаллаҳои маҳаллӣ дар ин гурӯҳ 

дониста шуд" навиштааст Бетгер. Вай инчунин дар тӯли фаъолияти худ ба 

мушкилоти молиявӣ дучор омад. Дар нимаи дуюми соли 1910, аз сабаби 

набудани маблағ, Ҷамъияти кишоварзии Туркистон маҷбур шуд, ки нашри 

маҷаллаи "Туркестанское сельское хозяйство" -ро боздорад.  

Ҳолатҳое буданд, ки маҷалла маблағи нашри онро пардохт накарда, бар 

зарари он амал мекард. Соли 1906 ҷамъият аз нашри он 1150 рубл зарар дид. 

Тавре ки аввалин рӯзномаи Туркистон «Туркестанские ведомости» 

навиштааст, ҳоҷати пушаймон шудан аз хисорот набуд, зеро маҷалла дар 

беҳбуди ҳаѐти иқтисодии Туркистон саҳми назаррас гузоштааст.  

        Умуман, рӯзномаи "Туркестанские ведомости" фаъолияти маҷаллаи 

"Туркестанское сельское хозяйство" -ро назорат мекунад ва хонандагони 

худро мунтазам аз мундариҷаи он огоҳ мекунад. 

Маҷалла соли 1911 нашр шудааст. Маҷалла соли 1911 бо теъдоди 700 

нусха нашр шуд ва 600 обуна дошт. Худи ҳамон сол генерал-губернатори 

Туркистон барои нашри маҷалла 2200 рубл ҷудо кард.  

Саҳифаҳои маҷалла аз мундариҷа бой буданд ва мекӯшиданд, ки 

аҳолиро аз навигариҳои соҳаи кишоварзӣ, алахусус соҳаи обѐрӣ, пахта, 

абрешим, боғдорӣ, инчунин фаъолияти Ҷамъияти кишоварзии Туркистон 

равшан кунанд. Библиограф Е.К. Betger дорои 4277 мақола ва паѐм мебошад. 

Масалан, танҳо дар бораи токпарварӣ зиѐда аз 15 мақола мавҷуд аст.  

Дар саҳифаҳои маҷалла шумо метавонед дар бораи дар Туркистон ҷорӣ 

шудани навъҳои нави зироатҳои кишоварзӣ дар охири асри XIX - ибтидои 

асри ХХ маълумот пайдо кунед. Масалан, дар шумораи 1-уми соли 1906, дар 

мақолаи И.Мамонтов «Дар бораи кишти овѐс» омадааст, ки дар ин давра овѐс 

дар Туркистон камтар паҳн шудааст, асосан деҳқононе, ки аз Русия ба ин ҷо 

кӯчида омада буданд. Зодагони Туркистон ҷав парвариш мекунанд (ҳамчун 

хӯроки асп). Муаллиф зимни пешниҳоди тавсеаи парвариши овѐс дар 

Туркистон муътақид аст, ки овѐс камтар кишт мешавад ва ба таназзули замин 



оварда намерасонад, серҳосил аст ва инчунин метавонад ба аспҳо низ дода 

шавад. Дар ин мақола ҷанбаҳои амалии парвариши овѐс дар Туркистон 

тасвир шудааст.  

         Саҳифаҳои маҷалла инчунин дар бораи тағирот ва новбари дар соҳаҳои 

гуногуни иқтисод маълумоти ҷолиб пешниҳод мекунанд. Маҷалла дар бораи 

занбӯриасалпарварӣ беш аз 40 мақола чоп кардааст. Масалан, дар мақолаи 

"Занбури амрикоӣ дар Самарқанд" дар моҳи ноябри соли 1905 занбӯрпарвари 

машҳури амрикоӣ аз Туркистон, занбӯрпарвари машҳури амрикоӣ Фрэнк 

Бентонро, ки ба хоҷагии ӯ ташриф овардааст, тасвир шудааст. Муаллиф 

умедвор аст, ки рушди занбӯриасалпарварӣ дар Туркистон ва ҳаѐти 

иқтисодии кишвар тағир хоҳад ѐфт.  

Маҷалла аз минтақаҳои гуногуни Туркистон гузоришҳо, аз ҷумла дар 

бораи хотимаи соли кишоварзӣ ва дигар иттилоотро дарѐфт кард. Донишҷӯѐн 

тавонистанд ба сардабирони маҷалла саволҳо диҳанд. Ин саволҳо хусусияти 

амалӣ доштанд ва маълумотро дар бораи нуриҳо, техникаи кишоварзӣ, аз 

куҷо дастрас кардани тухмӣ ва ғайра дар бар мегирифтанд. Ба онҳо ҳарчи 

зудтар посух дода мешуд ва дар бисѐр ҳолатҳо роҳхатҳо дода мешуданд. 

Масалан, дар яке аз шумораи маҷалла В.К. Ласкарӣ ном шахсе маълумот 

мепурсад, ки гӯсфандони карокулиро аз куҷо, бо кадом нарх ва чӣ гуна ба 

Кишинѐв интиқол додан мумкин аст. Дар посух маҷалла навиштааст, ки 

гӯсфандони карокулиро одатан аз Бухоро харидан мумкин аст, аммо 

экспедитсияҳои махсус лозиманд, ки онҳоро соли 1910 Ҷамъияти 

кишоварзии Полтава ташкил карда буд. Дар Бухоро гӯсфандони карокулӣ 15-

20 рубл, барра 5 рубл, дар гӯсфандони Полтава 40-50 рубл ва барра 20 рубл 

харида мешаванд.  

         Журнал барои иштироки бомуваффақияти худ дар намоишгоҳи Ростови 

лаби Дон моҳи апрели соли 1909 бо "медали хурди тилло" мукофотонида 

шудааст. 

Ғайр аз он, китобҳоро дар бораи кишоварзӣ тавассути ҳайати 

таҳририяи маҷалла фармоиш додан мумкин буд. Китобҳо дар бораи 

кишоварзӣ, ки на танҳо дар Туркистон, балки дар марказии Русия, аз ҷумла 

Санкт-Петербург ва Маскав нашр шудаанд, барои баррасӣ ба редакция 

фиристода шуданд. Масалан, 10 китобе, ки солҳои 1907-1908 дар Санкт-

Петербург ва Москва нашр шудаанд, барои баррасӣ пешниҳод карда шуданд.  

Хонандагон дар бораи арзиши амалии маҷалла навишта, дигаронро ба 

обуна ташвиқ карданд. Дар шумораи якуми маҷалла дар соли 1909 Трифон 

Ткачук аз деҳаи Мамаевкаи ноҳияи Чимкент навиштааст, ки одамоне, ки бо 

ҳама ҷабҳаҳои кишоварзии занбӯри асал машғуланд, метавонанд аз маҷалла 

маслиҳатҳои муфид гиранд. Масалан, он ба мавҷудияти таҷҳизоти хоҷагии 

қишлоқ, чорвои калони шохдор, гӯсфанд, занбӯри асал ѐ тухмӣ ва маълумот 

дар бораи аз куҷо дастрас кардани нуриҳо равона шудааст. Донишҷӯѐн 



метавонанд бо ҳама саволҳои худ бо редаксия тамос гиранд. Обуна ба 

маҷалла маънои онро дорад, ки он барои одамоне, ки ба кишоварзӣ 

машғуланд, ду баробар арзонтар аст. Агар обунаи солона 2 рубл бошад ва 4 

нафар якҷоя 50 копейк ҷамъоварӣ намуда, ба маҷалла обуна шаванд, 

пасандоз фоидаовар хоҳад буд.  

           Дар ибтидои асри 20, Туркестанское Сельское Хозяйство кӯшиш кард, 

ки дар Туркистон донишҳои кишоварзиро паҳн кунад ва донишу 

навигариҳои соҳаҳои гуногуни кишоварзиро тавассути матбуот паҳн кунад, 

инчунин ба онҳое, ки бо кишоварзӣ машғуланд, ѐрии амалӣ расонанд. 

Саҳифаҳои он доир ба паҳлӯҳои гуногуни иқтисод маълумотҳои ҷолиб 

пешниҳод мекунанд. Шарҳи маҷалла дар бораи китобҳои кишоварзӣ низ 

гувоҳи он аст, ки он ҳамчун як расона чӣ гуна имконият дорад. Ин маҷалла 

барои муҳаққиқони таърихи кишоварзии он замон яке аз маъхазҳои 

муҳимтарин ба ҳисоб меравад .  

             

 

                                                        Саволҳо ва супоришҳо: 

1. Манбаъҳои ишғоли Осиѐи Миѐна ва таъсиси генерал-губернатори 

Туркистон кадомҳоянд? 

2. Фаъолияти кружоки ҳаваскорони бостоншиносӣ дар Туркистон чӣ гуна 

аст? 

3. Расадхонаи Улуғбекро кӣ ва кай кашф кардааст? 

4. "Маҷмӯаи Туркистон" кай ба чоп шурӯъ кард ва чанд шумора?  



 

БОБИ 9: ШӮРОИ ТУРкистон  ВА УЗБЕКИСТОН 

Манбаъҳои давраи мустамлика. 

             Дар ибтидои асри ХХ, халқҳои Осиѐи Марказӣ ба ҳайати империяи 

Россия дохил буданд ва ҳар як рӯйдоди сиѐсӣ дар ҳаѐти халқҳои муқими ин 

минтақа инъикос меѐбад. Асри ХХ дар таърихи ҷаҳонӣ як гардиши куллӣ 

гардид. Капитализм ба империализм табдил ѐфт ва бисѐр халқҳоро 

бераҳмона истисмор кард. Камбизоатӣ ва бесарусомонӣ боиси инқилобҳои 

гуногуни иҷтимоӣ гардид. Русия аз ҷиҳати рушд яке аз ақибмондатарин 

кишварҳои капиталистӣ буд ва аз ҷиҳати рушди иҷтимоӣ дар арафаи шикаст 

буд. Империяи Русияро ҷанги Русия-Японияи солҳои 1904-1905 ташаккул 

дод, ки дар он Русия бо шармандагӣ мағлуб шуд. Пас аз шикаст Инқилоби 

якуми Русия (1905-1907) ба вуқӯъ пайваст. Пас аз он, Русия ба Ҷанги Якуми 

Ҷаҳонӣ ҷалб карда шуд. Иштирок дар ҷанги тӯлонӣ боиси ақибмонии 

иқтисодӣ гардид. Ин боиси таркиши нави иҷтимоӣ гардид. Соли 1917 

болшевикон Ҳукумати қонунии муваққатиро сарнагун карданд, ҳокимиятро 

ба даст гирифтанд ва дастгоҳи нави давлатиро ташкил карданд.  

Туркистон низ аз ин рӯйдодҳои сиѐсӣ дар канор набуд. Солҳои 1905-

1907 дар Самарқанд Ҳизби Сотсиал-Демократ таъсис ѐфт ва коргарони депои 

роҳи оҳан намоишҳо ташкил карданд. Ҳукумати Русия талаби коргаронро 

дар бораи рӯзи кории 8-соата қонеъ кард. Инчунин, дар соли 1916 дар 

марказҳои муҳими саноатии Туркистон шӯришҳои бузурги халқӣ ба амал 

омаданд.  

Бо ба сари қудрат омадани болшевикон орзуҳо барои рушди мустақил 

барбод рафтанд. Ҳукумати Шӯравӣ он тарафи империяи Русия буд ва ҳатто 

марзҳо тағир намеѐфтанд. Шӯрои нав ѐ дурусттараш ҳукумати коммунистӣ 

бо усули шитоб асосҳои сотсиалистиро гузоштанӣ шуд ва барои ин 

масъалаҳои зеринро ҳал кардан лозим буд: 1. Индустрикунонии истеҳсолот; 

2. Коллективикунонии кишоварзӣ; 3. Инқилоби фарҳангӣ. Он барои иҷрои ин 

масъалаҳо ҳудуди равшан муқаррар кард. Бо мақсади исбот кардани ҳақ 

будани он чизе, ки онҳо мехостанд, роҳбарияти Сталин эълон кард, ки 

сотсиализм дар охири солҳои 30-юм сохта шудааст. 

Кишвар ба зудӣ ба Ҷанги Дуюми Ҷаҳонӣ ҷалб хоҳад шуд, ки 6 сол давом 

кард. Ғалаба дар ҷанг қудрати Сталинро тақвият бахшид ва мошини 

репрессияи ӯ дубора фаъол шуд. 

Дар низоми сиѐсӣ тағире ба амал наомадааст. Шояд танқиди парастиши 

шахсият боиси тағироти демократӣ шуда бошад, аммо ин муваққатӣ буд. 

Роҳбарияти сиѐсӣ дар бораи демократикунонии ҷомеа фикр намекард, балки 

мавқеи Ҳизби Коммунистро тақвият мебахшид. Дар аввали солҳои 80-ум, пас 

аз ба сари қудрат омадани пешвоѐни тафаккури демократӣ, бозсозӣ дар 



тамоми соҳаҳои ҳаѐти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиѐсӣ оғоз ѐфт. Он бо 

парокандашавии системаи коммунистӣ ба анҷом расид. Tez  

Сарчашмаҳои инъикоси истиқрори ҳокимияти шӯравӣ дар Туркистон. 

29 феврали соли 1917 инқилоби демократӣ дар Русия пирӯз шуд. 2 март 

подшоҳ аз тахт даст кашид ва ҳукумати муваққатӣ ташкил карда шуд. 

Дар давраи эҳѐи сиѐсии моҳҳои март-апрели 1917 Ҷадидиѐн ҳамчун 

нерӯи асосии пешбаранда баромад карданд. Онҳо гирдиҳамоиҳо 

ташкил карданд, ки дар натиҷа Шӯрои маҳаллии вакилон бо номи 

"Шорои Ислом" ташкил карда шуд. 7-15 апрел Съезди 1-уми Шӯрои 

УмумииТуркистонии вакилони коргарон ва солдатҳо баргузор гардид. 

Масъалаҳои таъсиси ташкилотҳои сиѐсӣ, динӣ ва давлатӣ дар 

Туркистон хеле мураккабанд. Масалан, аксарияти намояндагони 

"Шӯрои исломӣ" ва "Шӯрои уламо" коҳинон буданд, ки якҷоя бо 

"Шӯрои исломӣ" амал накарданд, ки баъдтар болшевикон аз он 

моҳирона истифода карданд. Большевикон онҳоро як ба як нобуд 

карданд. Дар байни исломгароѐн низ ягонагӣ набуд.  

          Сарчашмаҳои муҳимтарини он давра қарорҳои Съезди Шӯравӣ ва 

партия буданд. Зеро вобаста ба ҳуҷҷатҳо дар бораи ҳолати ин ѐ он масъала 

донистан мумкин аст. Масъалаи асосӣ мубориза барои истиқлолияти 

Туркистон буд, ки онро репрессия ѐ ҳабси дарозмуддати тарафдорони 

истиқлолият шарҳ медод Барои посух додан ба ин саволҳо ба шумораҳои 

рӯзномаҳои "Илм ва ҳаѐт", "Калимаи мардум", "Правда Востока" солҳои 

1988-1995 назар кардан лозим аст, масалан: дар шумораи "Правда Востока" 

1988 писари 15- 17 Мақолаи "Файзулла Хоҷаев" чоп шудааст.  

               Он дар бораи ҳаѐти Файзуллоҳ Хоҷаев, арбоби барҷастаи давлатии 

Узбакистон, ки соли 1937 дар синни 41-солагӣ саркӯб шудааст, маълумоти 

мухтасар медиҳад. Гарчанде ки ин мақола таъсири идеологияи коммунистиро 

ҳис мекард, аммо ин қадами аввалин дар роҳи сафед кардани кори 

ғайриқонунии барқароршудаи онҳо буд. Сарчашмаҳои дар замони шӯравӣ 

нашршуда на ҳамеша инъикоси пурраи ин давраро таъмин мекунанд. Зеро он 

дар идеологияи коммунистӣ ҷой гирифта буд. Аз ин рӯ, мақолаҳое, ки дар 

охири солҳои 80-ум ва аввали солҳои 90-ум нашр шудаанд, омили муҳим 

мебошанд.  

             Масъалаи тақсимоти миллӣ ва ҳудудӣ дар Осиѐи Марказӣ солҳои 20-

ум дар матбуот буд O‗rta Osiyoning milliy-hududiy chegaralanishi masalalari 

XX asr 20-yillari matbuotida 

Дар аввали солҳои 20-ум, раиси Комиссияи Туркия Я.Рудзутак 

масъалаи тақсим кардани АССР Туркистон ва дар асоси забони миллӣ таъсис 

додани ҷумҳуриҳои мухторро ба миѐн гузошт. Ҷонибдорони ғояи таъсиси 

ҷумҳуриҳои миллӣ изҳор доштанд, ки ин ба нобаробарӣ дар зиндагии 

мардуми бумӣ ва авҷ гирифтани муноқишаҳои миллӣ вобаста аст. 



Большевикон боварӣ доштанд, ки ҳаѐти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии 

халқҳои Осиѐи Марказӣ наметавонад дар доираи ин марзи ҷуғрофӣ ва сиѐсӣ 

рушд кунад. Ҳангоми таҳлили мақолаҳое, ки дар ин бора дар матбуот нашр 

шудаанд, онҳоро аз рӯи мундариҷа ва моҳият ба гурӯҳҳои зерин ҷудо кардан 

мумкин аст:  

Саволҳо ва муроҷиатҳо оид ба масъалаҳои марзбонии миллӣ-ҳудудии Осиѐи 

Марказӣ. 

          Андеша ва саволҳои марказ ва роҳбарони маҳаллӣ оид ба масъалаи 

делимитатсияи миллӣ ва ҳудудӣ дар Осиѐи Марказӣ. 

Мақолаҳо дар бораи пешгирии муноқишаҳои миллӣ ва қавмӣ бар сари 

ҳудуди миллӣ-ҳудудии Осиѐи Марказӣ. 

Масъалаи ҷалби Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Хоразм дар тақсимоти 

миллӣ-ҳудудӣ 

        Ташкили РСС Узбекистон ва пойтахти он. 

Мақолаҳои ҳамватанони бурунмарзии мо дар марзҳои миллию ҳудудии 

Осиѐи Марказӣ. 

Пас аз ба миѐн омадани масъалаи тақсим кардани Осиѐи Миѐна ба 

ҷумҳуриҳои миллӣ, саволҳо ва муроҷиатҳои гуногуни зиѐиѐни миллӣ дар ин 

масъала дар матбуоти даврӣ пайдо шудан гирифтанд. "Он вақт он вақт ба мо 

маълум шуд. Роҳе нест. Оѐ пошхӯрӣ бояд дар дохили Туркистон бошад ѐ дар 

миқѐси Осиѐи Марказӣ? Ҳалли мушкилоти марказ, ки ҷумҳуриҳоро муттаҳид 

мекунад, чӣ гуна хоҳад буд? Ба федератсияи Осиѐи Марказӣ лозим аст? Оѐ 

ҷумҳуриҳо бо Ҷумҳурии Шӯравии Россия пайвастанд? Агар давлатҳои миллӣ 

ба марказ мустақиман пайваст бошанд, робитаҳои иқтисодии байни миллатҳо 

чӣ гуна хоҳад буд? Оѐ режими ҷудоихоҳ ва қазоқҳои қирғиз ба Қазоқистон 

мепайванданд ѐ ҷумҳурии алоҳида мешаванд? Оѐ он туркманҳо, туркманҳои 

хоразмӣ ва бухороиро муттаҳид мекунад? Мухтори тоҷикон ва қирғизҳо чӣ 

гуна ташкил мешавад?  

Суолҳо ва муроҷиатҳои дар боло зикршуда на танҳо дар рӯзномаву 

маҷаллаҳои расмии ҳукуматӣ, балки дар нашрияи ҳаҷвии "Муштум" низ 

нашр шуданд. «Марзҳои баъзе мустамликадорони Русия, ки худро шахсони 

бонуфузи Туркистон ном мебаранд, аз куҷо сар мешавад ѐ барои ранг 

кардани республикаи онҳо ранг намерасад? Агар тақсимот хиѐнат карда 

шавад, бигзор онро бознигарӣ кунанд! ‖ Дар баробари коммунистоне, ки аз 

марказ фиристода шудаанд, ақидаҳои пешвоѐни маҳаллӣ оид ба масъалаи 

ҷудошавии миллӣ ва ҳудудии минтақаи Туркистон дар матбуоти расмӣ нашр 

шуданд. Масалан, баромадҳои Зеленский, Айтаков, Гаҷухов, Ф.Хоҷаев, 

А.Муҳиддинов, С.Ходҷонов, И.Хидиралиев ва дигарон ба дурустии сиѐсати 

миллӣ изҳори боварӣ карданд.  

4 июни соли 1924 дар Маскав Съезди 13-уми ҳизб баргузор гардид, ки 

дар он намояндаи Туркистон С.Хоҷанов ширкат варзид ва масъалаҳои 

баррасишуда дар матбуот чоп шуданд. Конфронс масъалаҳои муҳими 



марзбонии миллӣ ва ҳудудии Осиѐи Марказиро баррасӣ мекунад. Муҳимтар 

аз ҳама, пас аз ташкили ҷумҳуриҳои миллӣ, кишварҳои Осиѐи Миѐна 

муттаҳид ва федератсия ташкил мекунанд. Пас аз суханронии Рудзутак аз 

номи Бюрои Осиѐимиѐнагӣ намояндагони ҳама миллатҳои Туркистон 

баромад мекунанд. Мутаассифона, узбакҳо, қазоқҳо, туркманҳо ва қирғизҳо 

низ узвияти Осиѐи Марказиро барвақт будани як федератсияро рад мекунанд.  

Дар Осиѐи Марказӣ оид ба пешгирии муноқишаҳои қавмӣ ҳангоми 

таъини сарҳадҳои миллӣ-ҳудудӣ як қатор мақолаҳо чоп шудаанд. Аз ҷумла, 

Ҳоҷибоев, як корманди ҳукумат, гуфт, ки ба оппозисиюни миллӣ нахоҳад 

рафт ва даргириҳои қавмиро пешгирӣ мекунад. Мутаассифона, дар арафаи 

делимитатсияи миллӣ-ҳудудӣ муноқишаҳои милливу қавмӣ ва баҳсҳои 

ҳудудӣ ба амал меоянд. Исмоилзода, як зиѐии маҳаллӣ аз расонаҳо даъват 

кард, ки аз чунин ҷанҷолҳо ҷилавгирӣ кунанд. "Дар рӯзномаҳои мо дар бораи 

тақсимшавӣ ба ҷумҳуриҳои миллӣ бисѐр чизҳо ҷой доранд" гуфт ӯ. Дар 

мақолаҳои гуногун оид ба ин мавзӯъ, аз қабили "Роҳи сафед", "Ангбакчил 

казок" (дар Урунбург), Туркистон, Фарғона ва Зарафшон, аксарияти онҳо 

яктарафа ва дар рӯҳияи миллатгароӣ танг буданд. пахш кунед. Дар натиҷаи 

ин гуна мақолаҳо мо болоравии рӯҳияи шовинизми миллиро дар матбуоти 

худ эҳсос мекунем ва ҳатто он, ки рӯзномаи мо якдигарро таҳқир мекунад, 

магар дар байни мардум тухми шовинизми миллӣ намесозад? Масалан, 

ҷанҷолҳои Туркистон-Ак Жол, экстремизми қазоқии Ангбакчил, шӯриши 

Зарафшон ва мақолаи Алиев дар Фарғона ва ғайра. Албатта, мо дарвоқеъ 

мехоҳем, ки расонаҳои мо дуруст кор кунанд ва дар ҳар масъала андешаи 

мардум дошта бошанд, бидуни он ки кӣ ва дар кадом тараф гунаҳгор аст. ‖  

Ҳамзамон ӯ гуфт, ки "фиреб додани аъзои як ҳуҷайра дар як ҳуҷра ѐ ноҳия ва 

мағзшӯӣ ба онҳо гуфтан:" Ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон равед, ба Қирғизистон 

равед "чӣ фоида дорад?" Онҳое, ки аз ин тезис дур мешаванд, бояд аз ҷониби 

мақомоти мазҳабӣ ҷазо дода шаванд.  

 8 майи соли 1924 аъзоѐни ҳайати Хоразм, ки барои иштирок дар 

Конфронси иқтисодии Осиѐи Миѐна ба Тошканд омада буданд, номаро ба 

раиси Бюрои Осиѐи Миѐнаи РКП (б) оид ба ҳалли масъалаҳои миллӣ тақдим 

карданд дар Хоразм. Пешниҳод карда шуд, ки Хоразм ҳамчун як минтақаи 

маъмурии мустақил нигоҳ дошта шавад, инчунин Ҷумҳурии Хоразм ва 

Амударѐи Ҷумҳурии Туркистон муттаҳид карда шавад. Дарвоқеъ, ин радди 

аломатгузории Хоразм буд ... 26 июни соли 1924 Ҳизби Коммунистии 

Хоразм таҷдидшуда зарурати аломатгузории миллиро барои Хоразм низ 

эътироф кард. 

           Раиси Кумитаи Иҷроияи Марказии Ҷумҳурии Хоразм Султон Қорӣ 

Ҷуманиѐзов дар мақолае таҳти унвони "Мо дертар дер мекунем" кӯшиш кард, 

фаҳмонад, ки чаро кишвар аз ҷиҳати ҳудуди миллӣ ақиб мондааст, масъалаҳо 

барои мо хеле душвор ва комилан душвор буданд шунида нашудааст. Айнан 

ҳамин чиз бо марзҳои миллӣ рӯй дод. Дар моҳи январи соли 1924, рафик 



Мизлавик ба Хева омад ва дар бораи делимитацияи миллӣ гузориш дод. 

Аммо аз рӯи ин гузориш, агар танҳо як нафаре буд, ки қоидаҳои асосии он ва 

чӣ гуна рафтани онро медонист, даҳ нафар буданд, ки намедонистанд ... 

Котиби бюрои Осиѐи Миѐна рафик Корклин дар Хива буд ва қаноатбахш буд 

дар бораи маҳдудият гузориш медиҳад ва манфиатҳои асосии онро пурра 

шарҳ медиҳад. Он гоҳ мо фаҳмидем, ки узбакҳои Хоразмшаҳр ба ҷуз 

пайвастан ба Ҷумҳурии Узбакистон чораи дигаре надоранд. Аммо дар он 

сурат мо тасмим гирифтем, ки ҳамроҳ шавем, онро ба Бюрои Осиѐи Миѐна 

хабар додем ва тасмими худро пешниҳод кардем. Ҳоло маълум нест, ки ӯ пас 

аз тарки вазифа чӣ кор хоҳад кард. 

Ҳадафи болшевикон аз миллигардонии минтақаи Туркистон ба воҳиди 

ҳудудӣ ѐ минтақаи таъминкунандаи ашѐи хом табдил ѐфтааст. Ҳатто дар 

замони аломатгузории миллӣ дар Осиѐи Марказӣ, лоиҳаи ташкили 

ширкатҳои калон дар заминаи ашѐи хом ва кишоварзӣ аллакай таҳия шуда 

буд. "Дар робита бо аломатгузории марзҳои ҷумҳуриҳои Осиѐи Миѐна, 

лоиҳаи тақсим кардани ширкати пахтаи Туркистон таҳия шудааст. Яке 

ширкати русӣ-узбакӣ ва дигаре ширкати русӣ-туркманист. Шӯрои Ширкати 

Русияву Узбекистон минтақаҳои Қазоқистон, Қирғизистони Сиѐҳ, Тоҷик, 

инчунин қисми зиѐди Бухоро ва Хоразмро, ки ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон 

тааллуқ доранд, дар бар мегирад. Қисми боқимондаи Бухоро ва Хоразм ба 

"ширкати русӣ-туркманӣ" тааллуқ доранд. Пойтахти ширкати пахтаи 

Туркистон аз рӯи миқдори пахтаи дар ин ҷумҳуриҳо парвариш ва 

харидашуда тақсим карда мешавад. "  

Тибқи иттилои расмӣ, қаламрави ҶШС Ӯзбекистон (ба истиснои вилояти 

Тоҷикистон) аз 440,000 километри мураббаъ ва 7 вилоят иборат аст: 

Тошканд, Самарқанд, Фарғона, Зарафшон, Сурхондарѐ, Қашқадарѐ ва 

Хоразм. 

5 декабри соли 1924 дар Тошканд ҳамчун рӯзи ташкили ҶШ 

Узбекистон таҷлил карда шуд. Барои роҳандозии маросими 5 декабр 

комиссия таҳти раѐсати Раҳмат Аҳмадӣ таъсис дода шуд ва нақшаи 

баргузории ин чорабинӣ таҳия карда шуд. Ф.Хоҷаев аз номи Кумитаи 

Инқилобии Ӯзбекистон, Зеленский аз номи Бюрои Осиѐимиѐнагии Ҳизби 

Коммунисти Умумирусия, Маллабоев аз Бюрои Иттифоқҳои касабаи 

Кумитаи иҷроияи шаҳри кӯҳна, инчунин Раҳимбоев дар маҷлисгоҳ суханони 

табрикӣ фиристоданд маросим.  

Дар моҳи феврали соли 1925, нахустин анҷумани Советҳо, ки дар 

Бухоро даъват шуда буд, "Эъломия дар бораи таъсиси ҶШС Узбакистон" -ро 

қабул кард. Дар эъломия омадааст: «Бо мақсади татбиқи ҳуқуқи миллатҳо ба 

худмуайянкунӣ дар Осиѐи Миѐна, авангарди Ҳокимияти Шӯравӣ дар Шарқ, 

оммаи меҳнаткашони сарзаминҳои Узбекистон дар собиқ ҷумҳурӣҳо 

Туркистон, Бухоро ва Хоразм тавассути Съезди 1 советй, бори аввал дар 



таърихи ин миллат коргарон ва дехконон ташкил ѐфтани Республикаи 

Советии Социалистии Узбекистонро эълон мекунанд.  

Масъалаи пойтахти ҶШС Ӯзбекистон низ дар матбуот васеъ муҳокима 

карда шуд. Пас аз он ки ҳама мардуми маҳаллӣ идеяи маркази ҷумҳуриявӣ 

шаҳри Самарқанд буданро дастгирӣ карданд, марказ низ инро тасдиқ кард. 

Тибқи иттилои расонаҳо, Марказ барои сохтмони биноҳо ва ободонии шаҳр 

барои ҳукумат ва як қатор муассисаҳо маблағ ҷудо кардааст. "Барои ба 

марказ табдил додани Самарқанд омодагӣ идома дорад. Барои ин марказ 

миллион сум пардохт кард. ‖ Дар асоси маводи ҷамъоваришуда гуфтан 

мумкин аст, ки дар як муддати кӯтоҳ (аз 5 декабри 1924 то 3 апрели 1925) 

шаҳрҳои Бухоро ва Тошканд ҳамчун пойтахтҳои ҶШС Ӯзбекистон хидмат 

карданд. 3 апрели 1925 Ҳукумати марказии Узбекистон ба Самарқанд, 

пойтахти ҷумҳурӣ кӯчид. Ба муносибати кӯчонида шудани пойтахт ба 

Самарқанд, дар майдони шаҳр ҷашн баргузор мешавад, ки дар он Ф.Хоҷаев, 

Ю.Ахунбобоев, И.Хидиралиев, В.Иванов ва дигарон табрик мекунанд. 

Иванов аз ҷумла гуфт: "То имрӯз ягон кишвар пойтахти худро ба шаҳре 

кӯчонидааст, ки камтар аз як шаҳри хуби хубтар бошад. Ҳукумати Шӯравӣ 

пойтахти худро ба коргарон наздиктарин бунѐд мекунад. "  

Дар маҷаллае, ки ҳамватанони бурунмарзии мо интишор мекунанд, 

мақолаҳои зиѐде дар бораи сиѐсати миллии Шӯравӣ ва ҳудуди миллии Осиѐи 

Марказӣ ҷой дода шудаанд. Аз ҷумла, Мустафо Чокай, яке аз асосгузорони 

чунин маҷалла, дар бораи ҳудуди миллии Осиѐи Миѐна чунин гуфт: «Баъзе 

қисматҳои Туркистон - Туркманистон, Қазоқистон, Тоҷикистон, Узбакистон, 

Қирғизистон - ҷумҳуриҳои шӯравӣ буданд. 'Ldimi. Новобаста аз он ки онҳо 

ноҳияҳо ва ноҳияҳои қазоқ, узбак, қирғиз, тоҷик, туркман ҳастанд, ҳамаашон 

дар зери диктатураи бюрои Осиѐи Миѐна ва дафтари Маскав бо номи дигар 

хоҳанд буд. "  

Раванди маҳдудсозии миллӣ-ҳудудӣ дар Осиѐи Марказӣ марҳилаи нави 

сиѐсати миллии болшевикон буд, ки ба пешгирии муноқишаҳои миллӣ ва 

рушди иқтисодии минтақаҳо равона шуда буд. Аммо, дар натиҷаи 

муноқишаҳои миллӣ, яъне баҳсҳои ҳудудӣ, бутунии минтақаи Туркистон 

вайрон карда шуд. Иқтисоди ин ҷумҳуриҳои шӯравӣ ба минтақаҳои дурдасти 

собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ табдил ѐфта, ашѐи хом истеҳсол мекунад. 

                                                         

                                Саволҳо ва супоришҳо: 

1. Мақомоти Шӯравӣ ба ҳаракати мусаллаҳона барои истиқлолият дар 

Туркистон чӣ гуна муносибат карданд? 

2. Мубориза байни марказ ва роҳбарияти ҷумҳуриҳои Бухоро ва Хоразм чӣ 

гуна буд? 



3. Моҳияти системаи фармонфармоию маъмурӣ дар охири солҳои 20-ум дар 

чист ва он дар сиѐсати иқтисодии Ӯзбекистон чӣ гуна инъикос ѐфт? 

4. Тақвияти режими тоталитарӣ ба ҳаѐти ҷамъиятию сиѐсии Ӯзбекистон дар 

солҳои сиюм чӣ гуна таъсир расонд? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОБИ 10: САРЧАШМА оид  ДАР ТАРИХИ 

УЗБЕКИСТОНИМУСТИКИЛ 

       Дар тамоми марҳилаҳои рушди таърихии худ Туркистон бо роҳҳои 

мухталиф тақсим шуда, мардуми он аз ҷониби дигарон хор ва поймол карда 

мешуданд. Ҳаракатҳои миллии озодихоҳии халқи мо бар зидди зулми 

Ҳахоманишиѐн, Юнону Македония, ҳуҷуми арабҳо, ҳуҷуми муғулҳо ва дар 

ниҳоят мустамликадории подшоҳӣ абадӣ дар саҳифаҳои таърих боқӣ 

монданд. Ҳамзамон, мо тавассути сарчашмаҳои нав дар бораи муборизаи 

Узбакистон бар зидди вобастагӣ ба Марказ дар гузаштаи наздик, дар солҳои 

Ҳокимияти Шӯравӣ, бештар ва бештар меомӯзем. 

. 

Истиқлолият қадами аввал ба сӯи сулҳ аст. 

        Истиқлолият маънои зиндагӣ дар асоси арзишҳои тарафайн, эътирофи 

тарафайн, эҳтироми тарафайн, такя ба ин арзишҳои умумиҷаҳониро дар 

муносибатҳои шаҳрвандони кишвар ва дар муносибатҳои байни давлатҳо 

дорад. 

      Истиқлолият ин ҷудоии ҷомеа аз мушкилоти ҷаҳон ва ояндаи тақдири 

шахс мебошад. 

Истиқлолият ин қобилияти зиндагӣ кардани ҷаҳонбинии озод аст, ки ба 

тафаккури озод асос ѐфтааст. 

Одаме, ки мустақилона зиндагӣ карда, мустақилона фикр карда, 

сарнавишти худро муайян карда метавонад, зиндагии худро идора карда 

метавонад, ихтилофҳоро ба осонӣ бартараф мекунад.  

Охири солҳои 80-ум ҳаѐти иҷтимоии ҷумҳурӣ барқарор шудан гирифт. 

Одамон имконият пайдо карданд, ки андешаҳои гуногунро баѐн кунанд, 

эҳсосоти худро ошкоро баѐн кунанд. 21 октябри соли 1989 Шӯрои Олии 

ҷумҳурӣ дар бораи забони давлатии Узбекистон қонун қабул кард. 

Истифодаи пурраи забони ӯзбекӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаѐти сиѐсӣ, иҷтимоӣ, 

иқтисодӣ ва фарҳангӣ қонунӣ карда шудааст. Қабули ин қонун қадами 

аввалин дар роҳи истиқлолияти кишварҳо буд.  

Сарчашмаи дуввуми таърихии истиқлолияти Ӯзбекистон Эъломияи 

истиқлолияти Ҷумҳурии Ӯзбекистон мебошад. Ин санади таърихӣ 20 июни 

соли 1990 дар иҷлосияи дуюми Шӯрои Олии даъвати XII қабул карда шуд. 

Ин санад аз 12 модда иборат аст, ки дар онҳо Истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон, дахлнопазирии сарҳадҳо, ҳуқуқи пешбурди сиѐсати 

мустақили дохилӣ ва хориҷӣ, ҳуқуқи муайян кардани роҳи худ, тараққиѐти 

ном, номи худ Ин Эъломия, ки эътироф ва эҳтироми принсипҳои асосии 

қонунро таъкид мекунад, барои таҳияи ояндаи Конститутсияи нави 

Ӯзбекистон заминаи асосӣ гардид.  

Манбаи сеюм Қонун дар бораи истиқлолияти давлатӣ аз 31 августи 

соли 1991 ва Эъломияи Шӯрои Олии Шӯрои Олии Узбекистон мебошад, ки 



дар сессияи шашуми ғайринавбатии даъвати XII қабул шудааст. Ин ҳуҷҷатҳо 

ифодаи қонунии татбиқи орзуи деринаи халқи узбек гардиданд. Қонун аз 17 

модда иборат аст, ки моддаи якуми он Ҷумҳурии Қарақалпоқистонро ҳамчун 

давлати мустақили демократӣ дар дохили Ҷумҳурии Ӯзбекистон эълон 

мекунад.  

         Дар моддаи дуюм гуфта мешавад, ки мардуми Ҷумҳурии Ӯзбекистон 

соҳибихтиѐр ва соҳиби ягонаи ҳокимияти давлатии ҷумҳурӣ мебошанд. 

Моддаи сеюм ҳокимияти пурраи давлатии Ҷумҳурии Ӯзбекистон, 

мустақилона муайян кардани сохтори миллии миллӣ ва сохтори маъмурию 

ҳудудии он, низоми ҳукумат ва идораро қонунӣ мекунад. 

Моддаи панҷум Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Ӯзбекистон, 

волоияти қонунҳои он ва низоми мақомоти давлат, тартиби тақсимоти 

ҳокимиятро байни мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ муайян мекунад.  

Моддаҳои 8, 12 ва 14 асосҳои иқтисодии истиқлолияти Ҷумҳурии 

Ӯзбекистонро шарҳ медиҳанд. 

Моддаҳои 13 ва 14 дар бораи истиқлолияти Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар 

сиѐсати хориҷӣ изҳори назар мекунанд. 

Моддаи 15 ҷорӣ намудани шаҳрвандии ҷумҳуриро тибқи Эъломияи 

умумии ҳуқуқи инсон дар қаламрави Ҷумҳурии Ӯзбекистон муқаррар 

кардааст.  

         Моддаи 16 ба нишони давлатӣ, парчам ва суруди миллӣ, инчунин ба 

забони давлатӣ ва моддаи 17 ба муносибатҳои Ӯзбекистон бо 

Қароқалпоқистон дахл намуда, тамомияти арзии Ӯзбекистонро эътироф 

мекунад. Ба ин қонун мақоми конститутсионӣ дода шудааст. Аз ҳамон рӯз 

сар карда, 1 сентябр ҳамчун Рӯзи Истиқлол ҷашн гирифта шуд ва давраи 

истиқлолияти миллӣ оғоз ѐфт. Раванди сулҳомез, демократӣ, парлумонӣ буд 

ва бидуни таҳаввулоти иҷтимоӣ ва талафот набуд. 

Манбаи чорум. Конститутсияи Ҷумҳурии Ӯзбекистони мустақил. Яке 

аз асосҳои ҳуқуқии ҳар як давлати мустақил ва соҳибихтиѐр қонуни асосии 

он - Конститутсия мебошад. Конститутсияи Ӯзбекистон 8 декабри соли 1992 

дар сессияи IX Шӯрои Олии Ҷумҳурии Ӯзбекистон даъвати 12 қабул карда 

шуд. Конститутсия аз 6 боб, 128 модда иборат аст ва дар боби 1 омадааст, ки 

«Ӯзбекистон республикаи соҳибихтиѐр демократӣ мебошад. Сарҳади давлатӣ 

ва қаламрави Ӯзбекистон дахлнопазир ва тақсимнашаванда мебошанд 

(моддаи 3). Конститутсияи нав мегӯяд, ки халқ сарнавишти худро муайян 

мекунад ва дар моддаи 7 гуфта мешавад, ки мардум манбаи ягонаи 

ҳокимияти давлатӣ мебошад. Тавассути интихобот мардум мақомоти 

намояндагиро ташкил медиҳанд, Президентро интихоб мекунанд ва дар 

қабули қонунҳо иштирок мекунанд.  

Фасли II Конститутсия пурра ба ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон дар 

соҳаҳои шахсӣ, сиѐсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ва инчунин вазифаҳои онҳо дар 



назди ҷомеа бахшида шудааст. Ин ҳуқуқҳо муқаддасанд ва аз ҷониби давлат 

кафолат дода мешаванд.. 

          Конститутсияи нав сохтори мақомоти олии ҳокимияти давлатии 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон, принсипи тақсимоти ҳокимиятро муқаррар мекунад. 

Дар Ӯзбекистон тақсимоти ҳокимияти давлатӣ ба шохаҳои қонунгузорӣ, 

иҷроия ва судӣ қонунӣ карда шудааст. Ҳар се мақомот мустақилона фаъолият 

мекунанд. Конститутсия муносибати се қудрат ва механизмҳои амали 

мустақилро тақвият медиҳад. Аз ҷумла, ҳокимияти қонунгузорӣ аз ҷониби 

Олий Маҷлис ва ҳокимияти иҷроия аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон ва Девони Вазирон бо роҳбарии ӯ амалӣ карда мешаванд. 

Ҳокимияти судиро Суди конститутсионӣ, Суди Олӣ ва Суди олии иқтисодӣ 

амалӣ мекунанд, ки дар якҷоягӣ системаи ягонаи ҷумҳуриро ташкил 

медиҳанд. Конститутсия салоҳиятҳои ҳар як шохаи ҳукуматро муфассал баѐн 

мекунад (боби V). 

Боби махсуси Конститутсия (боби XXI) ба мақомоти ҳокимияти 

маҳаллӣ бахшида шудааст. Дар ин боб принсипи худидоракунӣ, таҳкими 

принсипҳо, инчунин фармони ҳоким, ки сардори ҳукумати маҳаллӣ мебошад, 

муаррифӣ карда мешавад. Мақомоти намояндагии маҳаллӣ дар ҳуқуқҳои 

дахлдор - шӯроҳои халқӣ, инчунин ҳокимияти иҷроияро ҳукуматҳои вилоят, 

ноҳия, шаҳр роҳбарӣ мекунанд.  

Ҳокимони вилоятҳо ва ҳокимони шаҳри Тошканд аз ҷониби Президент 

таъин ва озод карда мешаванд ва аз ҷониби Шӯрои дахлдори вакилони халқ 

тасдиқ карда мешаванд. Ҳокимони ноҳияҳо, шаҳрҳо ва шаҳракҳо аз ҷониби 

ҳокимони дахлдори боло таъин ва озод карда мешаванд ва аз ҷониби 

Шӯроҳои ноҳиявӣ ва шаҳрии вакилони халқ тасдиқ карда мешаванд (моддаи 

102).  

Дар шаҳрҳо, деҳот ва шаҳракҳо ҳокимияти маҳаллӣ дар шакли мақомоти 

давлатӣ амалӣ карда мешавад. Маҷлисҳои шаҳрвандон мақомоти чунин 

худидоракунӣ мебошанд. Шаҳрвандон раис (пир) ва мушовирони ӯро ба 

мӯҳлати дувуним сол интихоб мекунанд. 

Қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ҳаѐти мамлакати мо 

аҳамияти калон пайдо кард. Он ҳамчун асоси ислоҳоти ҳуқуқӣ барои рушди 

қонунгузорӣ дар кишвар хизмат мекунад. Конститутсияи Ӯзбекистони 

соҳибихтиѐр ҳуҷҷати демократии ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд, барномаи 

стратегии ташаккули волоияти қонуни башардӯстона мебошад. Ин санади 

дорои аҳамияти миллӣ, сиѐсӣ, ҳуқуқӣ ва байналмилалӣ мебошад.  

Маълум аст, ки 18 феврали соли 1990 ҳайати нави Шӯрои Олии 

Узбекистон интихоб шуд. Он аз соли 1990 то 1994 амал карда, қариб 200 

қонун ва беш аз 500 қарор қабул кард. Аммо, Конститутсия ташкили Олий 

Маҷлисро дар асоси Олий Маҷлис муқаррар мекунад (моддаи 176) ва 20 

декабри соли 1993, дар иҷлосияи XIV Олий Кенгаш қонун "Дар бораи 



интихобот ба Олий Маҷлиси Ҷумҳурии Ӯзбекистон "қабул карда шуд. 

Мутаносибан, интихобот ба Олий Маҷлис рӯзҳои 8 ва 25 январи соли 1995 

баргузор шуда буд. Тафовутҳо аз Шӯрои Олии Олий Маҷлис: 1. Интихобот 

дар асоси бисѐрҳизбӣ ва алтернативӣ баргузор шуд; 2. Усули синфӣ ба 

интихобот бекор карда шуд; 3. Олий Маҷлис ҳамчун як парлумони доимӣ 

амал мекунад.  

Ҳуҷҷатҳои дар давраи парлумонии пас аз истиқлол қабулшуда дар 

омӯзиши таърихи Узбекистон ҳамчун манбаи панҷум нақши калидӣ доранд. 

Дар давоми солҳои 1995-1999 Олий Маҷлис зиѐда аз 120 қонун ва беш аз 150 

қарор қабул кард. Онҳо ҷомеаро демократӣ карданд, муносибатҳои 

бозаргониро ташаккул доданд, ҳифзи иҷтимоиро тақвият доданд, ҷомеаро аз 

ҷиҳати маънавӣ навсозӣ карданд, пояҳои давлатдории миллиро ба вуҷуд 

оварданд ва мустаҳкам карданд. Масъалаи такмили минбаъдаи низоми судӣ 

ҳамеша дар маркази диққати парламент буд. Олий Маҷлис Қонун "Дар бораи 

Суди конститутсионии Ҷумҳурии Ӯзбекистон" -ро қабул кард ва барои бори 

аввал дар таърихи ҷумҳурӣ таъсиси Суди конститутсионӣ заминаи ҳуқуқӣ 

гузошт.  

Парлумон инчунин аъзои Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодии 

Ҷумҳурии Ӯзбекистонро интихоб кард ва асосан раванди ташкили низоми 

мустақили судиро дар кишвар ба анҷом расонид. Қадами муҳим дар ин самт 

қабули Қонуни Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи амнияти давлатӣ дар 

иҷлосияи V Олий Маҷлис дар моҳи апрели соли 1996 буд. Қонун "Дар бораи 

принсипҳои асосии сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Ӯзбекистон", ки дар 

иҷлосияи VII Олий Маҷлис (декабри соли 1996) қабул шудааст, як санади 

муҳими дорои аҳамияти байналмилалӣ мебошад, ки сиѐсати сулҳҷӯѐнаи 

бетарафи кишвари моро муайян мекунад.  

 Қабули Кодекси меҳнат (1995) ва Кодекси шаҳрвандӣ (1996) ва 

эътибор пайдо кардани онҳо аз 1 марти соли 1997 барои пешрафти минбаъда 

дар роҳи демократия, таҳкими заминаи ҳуқуқии ҳифз ва кафолат муҳим аст 

ҳуқуқи инсон. муҳим аст. Дар маркази кодексҳо масъалаҳои инсон, ҳуқуқ ва 

озодиҳои ӯ, ҳимояи манфиатҳои ӯ мебошанд. Қонун дар бораи шикоят ба суд 

алайҳи амалҳо ва қарорҳое, ки ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандонро вайрон 

мекунанд, низ ба ин ҳадаф нигаронида шудааст.  

Системаи бисѐрҳизбӣ дар ҷомеаи мо нақши муҳим дорад. Аз ин рӯ, 

барои таҳкими заминаи ҳуқуқии ҳизбҳои сиѐсӣ Қонуни Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон "Дар бораи ҳизбҳои сиѐсӣ" таҳия ва дар иҷлосияи VII Олий 

Маҷлис 26 декабри соли 1996 қабул карда шуд. Мавқеи ҳизбҳои сиѐсиро 

муайян мекунад, ки метавонад муносибатҳо, мавқеъ, масъулият ва ҳуқуқҳои 

онҳоро дар ҷомеаи навсозӣ ташкил диҳад ва кафолат диҳад.            Олий 

Маҷлис Қонун «Дар бораи ҳавасмандгардонии рушди соҳибкории хурд ва 

хусусӣ» (декабри соли 1995), қонун «Дар бораи консессияҳо» (декабри соли 

1995) ва қонун «Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ» (1996), апрел) -ро 



қабул кард. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳҳомӣ 

ва ҳимояи ҳуқуқи саҳмдорон» як қадами ҷиддӣ дар самти дастгирии ҳуқуқии 

ислоҳоти иқтисодӣ буд.  

 Бо мақсади такмили минбаъдаи низоми пулӣ, сиѐсати андоз, таҳкими 

пули миллӣ, коҳиш додани беқурбшавии пул, таъмини устувории нархҳо, 

Олий Маҷлис "Дар бораи Бонки марказии Ҷумҳурии Ӯзбекистон" қарор 

қабул кард, Қонунҳо дар бораи ситонидани ҳатмӣ пардохтҳо ‖қабул карда 

шуданд. Бо мақсади дастгирии ҳуқуқии ислоҳоти аграрӣ, парлумони ҷумҳурӣ 

қонунҳо «Дар бораи замин», «Дар бораи карантини растанӣ», «Дар бораи 

зотпарварӣ», «Кодекси замин», ширкатҳои «Кишоварзӣ», «Кишоварзӣ», « 

Хочагй ».  

Ин ҳуҷҷатҳо ҳамчун як манбаъи ҳизбҳои сиѐсӣ, ки ҳуқуқҳои инсонро 

дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон кафолат медиҳанд, заминаи ҳуқуқии ислоҳоти 

иқтисодӣ ва таҷдиди маънавиро ташкил медиҳанд. Бо ин роҳ, пойгоҳи 

додаҳои захираҳо ташаккул меѐбад. 

Манбаи шашум асарҳои илмӣ, публисистӣ ва махсусро дар бар 

мегирад. Ба чунин асарҳо шомили И.А. Бояд асарҳои Каримов ва 

Ш.М.Мирзиѐевро дохил кард. Дар рӯзҳои аввали истиқлолият И.Каримов 

хулосаҳои устувори аз ҷиҳати илмӣ асоснокро ба миѐн гузошт. Ҳоло ӯ соли 

аввали рушди мустақилро таҳлил карда истодааст. Аввалин чунин асарҳо 

суханронӣ 2 июли соли 1992 дар сессияи X Шӯрои Олии Узбекистон дар 

мавзӯи "Роҳҳо ва мушкилоти истиқлолият" мебошад. Вай дар ин пьеса 

принсипҳои аввалини татбиқи ислоҳотро шарҳ дод: Принсипи 1: Ҳангоми 

гузариш ба иқтисоди бозорӣ тарзи ҳаѐти миллию таърихии мо бояд мардум, 

урфу одатҳои моро ба назар гирад;  

      Сониян, кор бо назардошти вазъи мушаххаси маънавии ҷумҳурӣ анҷом 

дода шуд. Зеро аҳолӣ ва захираҳои меҳнатии Ӯзбекистон сол аз сол 

меафзояд. Каримов ба аҳамияти ин омил таваҷҷӯҳ зоҳир намуда гуфт: «60 

фоизи одамон ва ҳатто бештар аз он дар мардуми мо дар деҳот зиндагӣ 

мекунанд ва аксари онҳо дар соҳаи кишоварзӣ кор мекунанд. Хулоса ин аст, 

ки мо маҷбур нестем, ки қувваи кории зиѐдатиро аз деҳот ва марказҳои 

ноҳиявӣ ба шаҳр оварем, аммо ба мо лозим аст, ки дар деҳот, марказҳои 

ноҳияҳо корхонаҳои нави мукаммал ва замонавӣ созем. Оддӣ карда гӯем, 

одамонро ба одамон наздик кардан лозим аст, на ба тиҷорат. " 

Саввум, рушди роҳи рушди Ӯзбекистон иқтидори геополитикии 

ҷумҳуриро ба назар мегирад, ки маънои муносибатҳои байниминтақавӣ ва 

ҳамгироии дунявиро пайдо мекунад.  

Чорум, қайд карда шуд, ки гузариши Ӯзбекистон ба муносибатҳои 

бозорӣ бояд масъалаҳои шуури иҷтимоӣ, психологияи иҷтимоиро ба назар 

гирад. Зеро дар даврони Шӯравӣ мафҳуми баробарии иҷтимоӣ дар зеҳни 

мардум ташаккул ѐфт, яъне ғояе, ки давлат ба ман ғамхорӣ хоҳад кард, хоҳ 



ман хуб ѐ бад кор кунам. Таҳкими раванди хусусигардонӣ дар ҷараѐни 

ислоҳот ва қадамҳои ҷасурона дар самти ташаккули синфи моликият дар 

кишвар натиҷаи ин омил мебошанд.  

Панҷум: И.Каримов борҳо зарурати тағир додани муносибат ба 

исломро ҳангоми муайян кардани сиѐсати Узбекистони мустақил таъкид 

намудааст ва «дин дар тарзи ҳаѐти мо осори фаромӯшнашаванда гузоштааст. 

Мо дидем, ки бо онҳое ки бо Худо ҷанг мекунанд, чӣ ҳодиса рӯй медиҳад. Ин 

гуна роҳи бефоида ва хушки радкунӣ дигар эътибор надорад. Муносибати 

мусбӣ ба дин дар сиѐсати хориҷии мо, алахусус дар густариши равобити мо 

бо кишварҳои мусалмон аҳамияти калон дорад ‖, - гуфт ӯ.  

        Шашум: Ҷумҳурии Ӯзбекистон кишварест, ки дорои иқтидори бойи 

моддӣ, маънавӣ ва истеҳсолӣ ва захираҳои инсонӣ мебошад, ки имкон 

медиҳад, ки истиқлолияти иқтисодӣ ва сиѐсӣ ҳифз ва таъмин карда шавад. 

Ҳоло он ҳама дар бораи истифодаи ин имкониятҳо буд. 

Ин хулосаҳоро И.И.Каримов мунтазам пурра карда, тадриҷан бо 

қоидаҳо ва дастурҳои нав ғанӣ мегардонд. Аз ҷумла, дар охири моҳи августи 

соли 1992, дар арафаи яксолагии истиқлолияти Узбакистон китоби 

Президент "Роҳи худи Ӯзбекистон ба сӯи истиқлолият ва рушд" аз чоп 

баромад. Ин рисола аз ҷониби оммаи васеъ ҳамчун навигарӣ ва роҳнамои 

ҳаѐти маънавӣ пазируфта шуд. Ин омӯзиши илмии масъалаҳои назариявӣ ва 

амалии истиқлолияти Ӯзбекистон мебошад, ки маънои рад кардани 

иштироки мустақими ҷомеа дар фаъолияти сиѐсӣ ва иқтисодиро дорад.  

Дар соҳаҳои иҷтимоӣ ва маънавӣ инҳоянд: 

- пойбандӣ ба ғояҳои инсондӯстӣ, ҳуқуқи интихоби ҷои истиқомат, озодӣ, 

шаъну шараф, озодӣ ва амнияти шахс; 

- эҳѐи рӯҳонӣ; 

- рушди забони ӯзбекӣ; 

- озодии фикр, виҷдон ва дин; 

- татбиқи қоидаҳои адолати иҷтимоӣ, таъмини ҳуқуқҳои кафолатноки 

қишрҳои осебпазири аҳолӣ - пиронсолон, маъюбон, ятимон, оилаҳои 

серфарзанд, донишҷӯѐн ба ҳифзи иқтисодии давлат; 

- фароҳам овардани шароит барои ифодаи истеъдоди мардум, ҳифзи 

моликияти маънавӣ. 

Қоидаҳои дар боло номбаршудаи қарори Президент Ислом Каримов 

дар бораи таъсиси Ӯзбекистон ҳамчун давлати демократии ҳуқуқбунѐд боз 

ҳам рушд ва таҷрибаи ҷаҳонии бунѐди ҷомеаи демократӣ ва инсондӯстро бо 

қоидаҳои нав бой карданд.  



           Қоидаҳои дар боло номбаршудаи қарори Президент Ислом Каримов 

дар бораи таъсиси Ӯзбекистон ҳамчун давлати демократии ҳуқуқбунѐд боз 

ҳам рушд ва таҷрибаи ҷаҳонии бунѐди ҷомеаи демократӣ ва инсондӯстро бо 

қоидаҳои нав бой карданд. 

Президент зимни тавсифи моҳияти ҷомеаи навсозӣ гузаштан ба иқтисоди 

бозаргониро авлавият донист. Зеро ӯ дарк мекард, ки танҳо давлати аз ҷиҳати 

иқтисодӣ тавоно қавӣ ва қодир аст ба ҳама гуна ислоҳот бошад. 

          Барои ҳамин И.Каримов гуфтааст, ки "Ӯзбекистон роҳи беназири 

гузариш ба муносибатҳои бозорӣ мебошад". 

Якум, ислоҳоти иқтисодӣ набояд ҳеҷ гоҳ аз сиѐсат қафо монад, онро 

наметавон ба ягон идеология тобеъ кард. Ин чунин маъно дорад, ки сиѐсати 

иқтисодӣ бояд афзалият дошта бошад. Ҳам муносибатҳои иқтисодии дохилӣ 

ва ҳам хориҷӣ бояд аз идеология холӣ бошанд.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нашрияҳои тавсияшаванда 

Адабиѐти асосӣ 
51. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q T: ―Sharq‖ 1998 

52. Karimov I.A. O‘zbek xalqining islom madaniyati rivojiga qo‘shgan 

beqiyos hissasining etirofi. 15-jild. Toshkent, ―O‘zbekiston‖, 2007  

53. Karimov I.A.―Yuksak ma‘naviyat  - engilmas kuch‖ T: 2008 y  

54. Karimov I.A Tanlangan asarlari. 1-16 tomlar. 

55. Kаrimоv I.А. ―O‘rtа аsrlаr shаrq аllоmаlаri vа mutаfаkkirlаrining tаriхiy 
mеrоsi, uning zаmоnаviy sivilizаsiya rivоjidаgi rоli vа аhаmiyati‖ mаvzuidаgi 

хаlqаrо kоnfеrеnsiyaning оchilish mаrоsimidаgi nutqi. Хаlq so‘zi, 2014 yil 16 mаy 

56. Аhmеdоv B.А. Istоrikо-gеоgrаfichеskаya litеrаturа Srеdnеy Аzii XVI-XVIII 

vv. Pismеnniе pаmyatniki. – T., 1985. 

57. Sаidkulоv T.S. Оchеrki istоriоgrаfii istоrii nаrоdоv Srеdnеy Аzii. chаstь I.-T.: 

O‘qituvchi. 

58. Istоriya Uzbеkistаnа v istоchnikах. Sоstаvitеli d.i.n. B.V.Lunin.-T.: 1983. 

59. Istоriya Uzbеkistаnа v istоchnikах. Izvеstiya putishеstvinnikоv gеоgrаfоv i 
uchеniх XVI pеrv. pоl. Sоstаvitеl B.V.Lunin. – T.: Fаn, 1988. 
60. Istоriya Uzbеkistаnа v istоchnikах. Sоstаvitеl B.V.Lunin. –  T., 1984. 
61. Kаrimоv I. Yuksаk mа‘nаviyat – еngilmаs kuch.- T.: Mа‘nаviyat. 2008. 

62. Tаriхiy mаnbаshunоslik. / O’quv qo’llаnmа. Tuzuvchilаr А.А. Mаdrаimоv, G.S. 
Fuzаilоvа.-T.: Fаn. 2006. 
63. Хаlidоv А.B. Аrаbskiе rukоpisi i аrаbskаya rukоpisnаya trаdisiya. – M., 1985. 
64. “Mаmlаkаtni mоdеrnizаsiya qilish vа kuchli fuqаrоlik jаmiyati bаrpо etish 
ustivоr mаqsаdimizdir”. Tоshkеnt оqshоmi 2010 yil 28 yanvаr № 19. 
65. “Аsоsiy vаzifаmiz-Vаtаnimiz tаrаqqiyoti vа хаlqimiz fаrоvоnligini yanаdа 
yuksаltirish” Tоshkеnt оqshоmi 2010 yil 1 fеvrаl № 21. 
66. “Mаmlаktimizdа dеmоkrаtik islоhotlаrni yanаdа chuqurlаshtirish vа fuqorоlik 
jаmiyatini rivоjlаntirish kоnsеpsiyasi”. O’zbеkistоn оvоzi 2010 13 nоyabr № 132. 

 

Qo‟shimchа аdаbiyotlаr 

67. Аbdurахimоvа N.А., Rustаmоvа G.K. Kоlоniаlnаya sistеmа vlаsti v 

Turkеstаnе vо vtоrоy pоlоvinе XIX- pеrvоy chеtvеrti XX v.v.-T.:Univеrsitеt. 

1998. 

68. Аgzаmхоdjаеv S. Turkistоn Muхtоriyati. –T.: Fаn. 

69. Ахmеdjаnоv G.А. Rоssiyskаya impеriya v Srеdnеy Аzii. Istоriya i 

istоriоgrаfiya kоlоniаlьnоy pоlitiki sаrizmа v Turkеstаnе (1867-1917). –T.: Fаn. 

1995. 

70. Аhmеdоv B. O’zbеkistоn tаriхi mаnbаlаri. (qаdimgi zаmоn vа O’rtа аsrlаr). – 
T., 2001. 
71. Аbduхоliq Аbdurаsul qo‘li. Qаdimgi Fаrg‘оnа tаriхidаn. – T., 2002. 

72. Ахmеdоv B.А. Istоrikо-gеоgrаfichеskаya litеrаturа Srеdnеy Аzii XV-XVIII 

vv.-T.:Fаn.1985. 

73. Ахunоvа M.А., Lunin B.V. Istоriya istоrichеskоy nаuki v Uzbеkistаnе.-

T.:Fаn.1970 



74. Аlimоvа D.А. Istоrichеskое mirоvоzzrеniе djаdidоv i iх prоеksiya budushеgо 
Turkеstаnа. V kn.: Turkistоn mustаqilligi vа birligi uchun kurаsh sаhifаlаridаn.-

T.:Fаn.1966. 

75. Аbul Fаzl Bаyхаki. Istоriya Mа‘sudа.Pеrеvоd s pеrsidskоgо. vvеdеniе, 

kоmmеntаrii i prilоjеniya А.K.Аrеndsа. -M.:1969. 

76. Аbu Jаffаr Tаbаriy. Istоriya аt-Tаbаriy.-T.:Fаn.  1969.  

77. Аvеstо. Izbrаnniе gimni. Pеrеvоd s pеrsidоkоgо, vvеdеniе, kоmmеntаrii 

I.M.Strеblin-Kаmеnskоgо.-Dushаnbе.: Аdib. 1990.  

78. Bibliоgrаfiya аrаbskiх rukоpisеy. – M., 1982. 

79. Bo‘riеv. О. Tеmuriylаr dаvri yozmа mаnbаlаridа Mаrkаziy Оsiyo. – T., 1997. 

80. Bichurin N.YA. Sоbrаniе svеdеniy о nаrоdах, оbitаvshiх v Srеdnеy Аzii v 
drеvniе vrеmеnа. V 5-х tоmах. –M.-L., 1950. 

81. Gеrоdоt. Istоriya. Drеvnеgrеchеskiy tеkst, pеrеvоd. –L., 1972. 

82. Gumilеv L.N. Drеvniе tyurki. – M., 1967.  

83. Mirzа Muхаmmаd Хаydаr. Tаriхi Rаshidi. // Vvеdеniе, pеrеvоd s pеrsidskоgо 

А.Urinbаеvа, R.P.Djаlilоvоy, L.M.Еpifаnоvоy. Primеchаniya i ukаzаtеli 

R.P.Djаlilоvоy i L.M. Еpifаnоvоy. – T., 1996. 

84. Mir Muхаmmаd Аmin Buхоrоiy. Ubаydullа-nаmе. Pеrеvоd s tаdjikskоgо s 

primеchаniyami А.Sеmеnоvа.-M., 1957.  

85. Muхаmmаd Yusuf Munshi. Mukimхаnskаya istоriya. Pеrеvоd s 

tаdjikskоgо.Prеdislоviе i primеchаniya.А.А.Sеmеnоvа.-T., 1956.  

86. Mаhmud Kоshqаriy. Dеvоnu lug‘аt аt-turk. Аrаb tilidаn S.Mutаllibоv 

tаrjimаsi. – T., 1960-1963. 

87. Putеshеstviе v Sаmаrkаnd kо dvоru Tеmurа. (1403-1406). Pеrеvоd s 

prеdislоviе M.S.Mirоnоvа. –M., 1990.  

88. Rаshid аd-din. Sbоrnik lеtоpisеy. // Pеr. s pаrsidskоgо Y.P.Vеrхоvskоgо i B.I. 

pаnkrаtоvа. T.3. – M.-L., 1960.  

89. Cаidbоbоеv Z. Еvrоpаdа O‘rtа Оsiyogа оid tаriхiy-kаrtоgrаfik mа‘lumоtlаr 

(XVI-XIX аsrlаr).-T.: Fаn. 2008. 

90. Sоbrаniе Vоstоchniх rukоpisеy Institutа vоstоkоvеdеniya АN RUz. I-XI t.– T., 

1952-1987. 

91. Stоri Ch.А. Pеrsidskаya litеrаturа // Bibliоgrаfichеskiy оbzоr, ch. I, II, III; pеr. 
i pеrеrаbоt. i dоpоln. YU.E.Brеgеlь. – M., 1972. 

92. Tаbаri. Istоriya tаbаri. Pеrеv. S аrаbskоgо V.I.Bеlyaеvа. – T., 1987. 

93. Tаriхiy mаnbаshunоslik muаmmоlаri. / Rеspublikа ilmiy-аmаliy аnjumаni 

mаtеriаllаri.-T., 2008. 

94. O‘zbеkistоn Milliy Ensiklоpеdiyasi. T. I-II. – T., 2000-2001. 

95. O‘zbеkistоnning yangi tаriхi: 1-kitоb. Turkistоn Chоr Rоssiyasi 

mustаmlаkаchiligi dаvridа. – T., 2000.  

96. Fitrаt. Оilа. Tоjik tilidаn tаrjimа Sh.Vоhidоvniki.-T.:Mа‘nаviyat. 1998. 

97. www.ziyonet.net 

98. www.history.ru 

 

 

 

http://www.ziyonet.net/
http://www.history.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 


