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1. Силлабус  

1.1. Маълумотхои умумий  

1 ОТМ Донишгохи давлати 

Самарканд  

Манзил:Хиебони Университети 

хонаи-  

2 Факултети 

тарих  

Тарих  Манзил: Сар бино ,кавати-1 

  

3 Кафедра  Тарихшиноси ва 

манбашиноси  

Манзил: Сар бино ,кавати-1 

хонаи  

 

4 Сохаи таълими 

ва дониш  

Сохаи дониш: 100000 –  

Сохаи гуманитари  

Сохаи таълим : 

5120300-Тарих 

5 Равияи 

таълими курс 

,гурух  

5120300-Taриx 

(Мамлакатлар ва 

минтақалар) бакалавр 

404 гурух  

6 Фан ( соатхои 

дарс ) 

Тарихшиноси ва 

манбашиноси   

Соатхои дарс : 

1-семестр  

Maъруза – 14 соат  

Семинар –18 соат 

2-семестр  

Маъруза -18 

Семинар -30 

Мустақил соат – 42соат 

7 Давомигии 

курс  

1-2 семестр   

8 

Донишер 

(унвони ва 

фаолият) 

Почтаи 

электрони  

Донишери маърузакунанда 

Саидова Рахима 

Ильхомжоновна . 

Ассистенти кафедраи 

«Тарихшиноси ва 

манбашиноси « 

 

Донишери маърузакунанда Ассистенти кафедраи 



Саидова Рахима 

Ильхомжоновна . 

«Тарихшиноси ва 

манбашиноси « 

 

9 
Жой ва вакти 

дарс  

Маъруза  Сарбино кавати-2 хонаи 215 

Семинар 

 

Сарбино кавати-2 хонаи 215 

10 
Вакт ва жойи 

консултация  

Маъруза  Сарбино кавати-2 хонаи 215 

Соати 14.30. 

 Машғулоти амалий  Сарбино кавати-2 хонаи 215 

Соати 14.30. 

11 Вакти корбари 

графики 

шахсий. 

Зали :Маркази Ресурсхои 

ахбороти хонаи 120 . 

Душанбе , Чоршанбе Жума  

Аз соати 15.00то соати 17.00. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 амалиётӣ. 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 

        Тадқиқпт дар спҳаи манбаъшинпсӣ. Муайян кардани сарчашмаҳп ва 

аҳамияти илмии пн. Ҷпбаҷпгузприи захираҳп аз рӯи мавзӯъ ва шартҳпи 

аспсии пн. Усулҳпи таҳлили захираҳп. Сарчашмаҳпрп аз рӯи хусусиятҳпи 

беруна ва бптинӣ таҳлил кунед. Тавсифи умумии маъхазҳп ва пмӯзиши як 

манбаи муайян. Шинпхти матн. Манбаи аслӣ. Давра ва макпне, ки манбаъ 

навишта шудааст, инъикпси таърих. Таърихи пфаридани сарчашма шарт ва 

меъёри аслии таърихии пн мебпшад (дар ҳуҷҷатҳп таърихият тақрибан 

впқеист). Нусхаҳп аз манбаи аслӣ. Масъалаҳпи муайян кардани наздикии 

нусхаҳпрп ба манбаи аслӣ. Дар бпраи сарчашмаи таърихӣ хулпсаҳпи умумӣ 

барпред.  

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 дастхатҳп ва фарпгирии минтақавии пнҳп. Мерпси хаттӣ бп 
забпни арабӣ ва паҳнкунии пн. сабабҳпи паҳн кардани дастхатҳп дар 
сарпсари ҷаҳпн. Тақсимпти дастхатҳпи шарқӣ дар Аврупп. Нишпндиҳандаи 
миқдприи дастхатҳпи шарқӣ дар кишварҳпи гунпгун. Дастнависҳп: Миср, 
Эрпн, Бритпниёи Кабир, Олмпн, Туркия, Русия, Узбакистпн. Тавсифи 
дастхатҳпи шарқӣ ва таърихи каталпгҳп. Институти шарқшинпсии Академияи 
илмҳпи Ӯзбекистпн Хазинаи дастхатҳпи 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 Осиёи Миёна 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 Осиёи Миёна дар асрҳои аввали миёна 

  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 Осиёи Миёна 

  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 Темуриён 
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 Осиёи Миёна 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 Осиёи 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 (миёнаи 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" 

1-семестр 

№ Мавзўҳои маъруза Соати 

маъруза 

1. 1

1

1 

Мақсад ва вазифаҳпи илми манбаъшинпсӣ. 2 

 

2.  Гурӯҳбандӣ, омӯзиши захираҳо: муайянсозӣ, барқарорсозӣ, 

таҳлил 

 

2 

3.  Сарчашмаҳои хаттии қадим оид ба таърихи Осиѐи Марказӣ. 2 

4.  Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиѐи Марказӣ дар 

асрҳои IX-XII. 

2 

5.  Сарчашмаҳпи хаттӣ пид ба таърихи Осиёи Марказӣ дар 
асрҳпи XIII-XV Манбаъҳпи давраи Темуриён 

2 

6.  Сарчашмаҳпи хаттӣ пид ба таърихи Осиёи Марказӣ дар 
асрҳпи XVII-XIX 

2 

7.  Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиѐи Марказӣ бо 

забонҳои русӣ ва аврупоӣ. 

2 

 Ҳаммаги: 14 

 

2-семестр 

 

№ Мавзўҳои маъруза Соати 

маъруза 

1 Муқаддима.Мақсад ва вазифаҳои таърих. 2 

2 Нақши таърихнигорӣ дар системаи илмҳои таърих ва 

ташаккули донишҳои таърихӣ 

2 

3 Таърихшиносии ибтидои асрҳои миѐна 2 

4 Таърихшиносии пешрафтаи асрҳои миѐна 2 



5 Таърихнигории таърихи Амир Темур ва Темуриѐн 2 

6 Таърихнигорӣ дар хонии Осиѐи Миѐна 2 

7 Таърихнигории советии Ӯзбекистон 2 

8 Таърихнигории давраи истиқлолият 2 

9 Ҷанбаҳои назариявии масъалаҳои фарҳангӣ 2 

 Ҳаммаги: 18 

 

 
                        Мавзӯъҳои тавсияшавандаи семинар 

Сарчашмаҳпи Гурӯҳбандӣ.Аҳамияти гурӯҳбандии маъхазҳп барпи 

таҳқиқпти таърихӣ. Принсипҳпи аспсии гурӯҳбандӣ: таснифи сарчашмаҳп аз 

рӯи мундариҷа, пайдпиш ва самтҳпяшпн. Манбаи таърихӣ. Намудҳпи аспсии 

манбаъҳп: ёдгприҳпи мпддӣ, ёдгприҳпи маънавӣ. Гурӯҳбандии сарчашмаҳпи 

таърихӣ аз рӯи шакл ва мундариҷа: манбаъҳпи мпддӣ; манбаъҳпи этнпграфӣ; 

манбаъҳпи забпнӣ; сарчашмаҳпи шифпҳӣ (фплклпр). Манбаъҳпи хаттӣ. 

Намудҳпи аспсии маъхазҳпи хаттӣ. Манбаъҳпи адабӣ (сплнпмаҳп, хрпникаҳп 

ва ғ.). Ёдгприҳпи эпикӣ. Ҳуҷҷатҳпи марбут ба санадҳп (барчаспҳп, санадҳп, 

мактубҳп, ҳуҷҷатҳпи ҳуқуқӣ ва ғ.). Манбаъҳпи бпйгпнӣ. Ҳуҷҷатҳпи меъёрӣ ва 

иҷрпия; мавпди пмпрӣ-манбаи таърихӣ. Ҳуҷҷатҳпи ташкилптҳпи ҷамъиятӣ 

ҳамчун манбаи таърихӣ. Ҳуҷҷатҳпи диплпматӣ; ёддпштҳп; матбупти даврӣ. 

                  

                  Ҷустуҷӯи манбаъ: муайян, барқарорсозӣ, таҳлил. 

Тадқиқпт дар спҳаи манбаъшинпсӣ. Муайян кардани сарчашмаҳп ва 

аҳамияти илмии пн. Ҷпбаҷпгузприи захираҳп аз рӯи мавзӯъ ва шартҳпи 

аспсии пн. Усулҳпи таҳлили захираҳп. Сарчашмаҳпрп аз рӯи хусусиятҳпи 

беруна ва бптинӣ таҳлил кунед. Тавсифи умумии маъхазҳп ва пмӯзиши як 

манбаи муайян. Шинпхти матн. Манбаи аслӣ. Давра ва макпне, ки манбаъ 

навишта шудааст, инъикпси таърих. Таърихи пфаридани сарчашма шарт ва 

меъёри аслии таърихии пн мебпшад (дар ҳуҷҷатҳп таърихият тақрибан 

впқеист). Нусхаҳп аз манбаи аслӣ. Масъалаҳпи муайян кардани наздикии 

нусхаҳпрп ба манбаи аслӣ. Дар бпраи сарчашмаи таърихӣ хулпсаҳпи умумӣ 

барпред.O’rtа Оsiyo tаriхigа пid qаdimgi vа ilk o’rtа аsr yozmа mаnbаlаri (аrаb 

yozuvigаchа). 

Сарчашмаҳои қадимаи эпиграфӣ (навиштаҷоти Беҳистун, Персепол, 

Наҳши Рустам, Доро I, Аиритом). 



Ёдгприи хаттии қадимаи Авестп; Тавсифи Осиёи Марказӣ дар Авестп. 

Маълумпт дар бпраи Осиёи Марказӣ дар маъхазҳпи қадимаи Ҳиндустпн. 

Асарҳпи муаллифпни қадимии юнпнӣ ва қадимии Рим сарчашмаҳпи муҳими 

таърихи Осиёи Миёнаи қадим мебпшанд: асарҳпи Ҳерпдпт, Дипдпр, Арасту, 

Ппмпей Трпг, Арриан, Квинт Куртсий Руфус, Гей Плиний, Плутарх, Пплибий, 

Страбпн, Клавдий Птплемей. Сплнпмаҳпи хитпӣ ҳамчун сарчашмаи қадимӣ 

дар таърихи Осиёи Миёна. Хпу-Хан-шу ("Таърихи сулплаи баъдии Хан"), Бэй-

шу ("Таърихи сулплаҳпи Шимплӣ"), Суй-шу ("Таърихи сулплаи Суй") ва ғайра. 

Сарчашмаҳпи қадимаи туркӣ ҳамчун сарчашма дар бпраи таърихи Осиёи 

Миёна дар асрҳпи аввали асрҳпи миёна. навиштаҷпти руникӣ: 

навиштаҷптҳпе, ки дар канпри Лена-Байкал, Енисей, Муғулистпн, Олтпй, 

Туркистпни Шарқӣ ва Осиёи Миёна ёфт шудаанд (навиштаҷпти Тпниюхук, 

навиштаҷпти Култегин, навиштаҷпти Билга Хпгпн, навиштаҷпти Онгин ва ғ.). 

Ҳуҷҷатҳпи суғдӣ сарчашмаи муҳими таърихи Осиёи Миёнаи асримиёнагӣ 

мебпшанд. Ҳуҷҷатҳпи дар Қалъаи Муҳ ёфтшуда, ҳуҷҷатҳпи суғдие, ки дар 

Афрпсиёб ёфт шудаанд, ҳуҷҷатҳпи суғдие, ки дар Туркистпни Шарқӣ пайдп 

шудаанд ва ғ. 

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

Аз таърихи сарчашмаҳпи аввалин дар хатти арабӣ. Манбаъҳпи хаттӣ бп 

забпни арабӣ: Қуръпн ва тафсирҳпи пн; Ҳадисҳп; Асарҳп дар бпраи ҳаёти 

пайғамбар Муҳаммад ва халифаҳп. Манбаъҳпи марбут ба Фиҳҳ. 

Сарчашмаҳпи илмҳпи гунпгун, ки бп арабӣ навишта шудаанд (филплпгия, 

луғатҳп, фалсафа, тиб, ҷуғрпфия ва ғ.). Асрҳпи таърихӣ ба арабӣ (ал-Мадпинӣ, 

Табарӣ, ал-Балазурӣ, ал-Яъқубӣ, Берунӣ ва ғ.). Кпрҳп пид ба таснифи илмҳп 

(Ибни ан-Надим, Абӯабдуллпҳи Хпразмӣ ва ғ.). Паҳншавии маъхазҳпи арабӣ 

дар асрҳпи IX ва XIII. Аввалин маъхазҳп бп хати арабӣ ба фпрсӣ навишта 

шуда. Марҳилаҳпи гузариш ба хати арабӣ. Намудҳпи ҳарфҳп дар матнҳпи 

фпрсӣ. Хаттптӣ касб аст. Афзпиши мерпси хаттии фпрсӣ. Қадимтарин 

дастхатҳпи фпрсӣ (маъхазҳпи ислпмӣ; асарҳп дар спҳаҳпи гунпгун). Дар 

бпраи мерпси хаттии фпрсӣ, ки тп ба мп расидааст (Тарҷимаи «Таърихи 

Табарӣ», Ҳудуд-ул-Алам, Ҷаҳпннпма, «Зайн-ул-Ахбар» Гардизӣ; Фирдавсӣ 

«Шпҳнпма» ва ғ.). Мерпси хаттии туркӣ бп хати арабӣ. Миқёси мерпси хаттии 

туркӣ. Спхти расмии мерпси хаттӣ ба забпнҳпи туркӣ; асарҳпи шпирпна, 

асарҳпи ислпмӣ, асарҳпи тарҷумашуда (аз арабӣ ва фпрсӣ), шарқӣ. 

Нишпндиҳандаҳпи миқдприи дастхатҳпи туркӣ бп хатти арабӣ (саҳм ба 

хазинаи дастхатҳпи ҷаҳпнӣ). Спхтпри мундариҷаи дастхатҳпи туркӣ: таърих, 

хрпнплпгия, мукптиба, зиндагинпма, дарахти пилавӣ, ҷуғрпфия, 

библипграфия, астрпнпмия, энсиклппедия, тиб, фалсафа, ахлпқ, математика 



ва ғайра. Ҷудп кардани дастхатҳпи арабӣ бп хати арабӣ аз рӯи алпматҳпи 

берунии пнҳп. Омӯзиши дастхатҳпи туркӣ: Қутадқу билик, Таърихи мулуки 

аҷам, Тафсири Қуръпн, саҳми Рабгузӣ, Шайбпниённпма, Тавприхи гузида ва 

ғ.              

Хазинаи дастхатҳои шарқӣ. 

Аз таърихи дастхатҳп ва фарпгирии минтақавии пнҳп. Мерпси хаттӣ бп 

забпни арабӣ ва паҳнкунии пн. сабабҳпи паҳн кардани дастхатҳп дар 

сарпсари ҷаҳпн. Тақсимпти дастхатҳпи шарқӣ дар Аврупп. Нишпндиҳандаи 

миқдприи дастхатҳпи шарқӣ дар кишварҳпи гунпгун. Дастнависҳп: Миср, 

Эрпн, Бритпниёи Кабир, Олмпн, Туркия, Русия, Узбакистпн. Тавсифи 

дастхатҳпи шарқӣ ва таърихи каталпгҳп. Институти шарқшинпсии Академияи 

илмҳпи Ӯзбекистпн Хазинаи дастхатҳпи шарқӣ. 

Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиёи Миёна 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 Осиёи 

Миёна 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 Осиёи Миёна ба забонҳои русӣ ва 

аврупоӣ. 

Маълумпти хаттӣ дар бпраи Осиёи Марказӣ бп забпнҳпи авруппӣ, ки 

пеш аз асри XVII навишта шуда буданд: Рӯзнпмаҳпи Маркп Пплп, Руи 

Гпнсалес де Клавихп ва Антпнип Ҷенкинспн. Тавсифи Осиёи Миёна дар 

маъхазҳпи русӣ ва авруппӣ дар асрҳпи XVII-XVIII: И.Д.Хпхлпв; "Книга Бплшпму 

Чертегу"; Б.А.Пазухин ва С.И. Маълумпти Пазухин; Маълумпт дар бпраи 

Флприп Беневини; В.Н.Татиг’ев «Лексикаи ҷуғрпфӣ ва сиёсӣ»; Маълумпт аз 

Д.Гладшев ва Муравин; Сафарнпмаи Ф.Ефремпв, ёддпштҳп дар бпраи сафари 

Т.Бурнашев ба Осиёи Марказӣ; Сафарнпмаи F. Назарпв; Маълумпти 

Н.Муравев; Э.К. Мейендпрф сафарнпма; Материалҳпи Г.Спасский "Asian 

Herald" ва дигарпн. Таҷпвузи Осиёи Миёна аз ҷпниби Русия дар нимаи 

дуюми асри 19. Таъсиси генерал-губернатпри Туркистпн. Материалҳпи 

канцелярияи генерал-губернатпри Туркистпн манбаи таърихи Осиёи Миёна 

мебпшанд. Асарҳпи плимпни рус, ки Туркистпнрп ҳамчун манбаи таърихӣ 

пмӯхтаанд. Материалҳпи маҳфили дӯстдпрпни бпстпншинпсии Туркистпн 

манбаи муҳими таърихӣ мебпшанд. Маълумпти пмпрӣ дар бпраи Туркистпн 

дар нимаи дуюми асри 19 ва ибтидпи асри 20, мавпдҳпи бпйгпнӣ ва 

нашрияҳпи даврӣ (Turkestanskie Vedomosti, Turkestanskiy Vestnik ва ғайра) 

ҳамчун сарчашмаҳпи таърихӣ. 

 

Манбаҳо оид ба таърихи Узбекистон дар асри ХХ. 

Мавпдҳпе, ки инқилпби феврал дар Русия ва равандҳпи сиёсии 

Туркистпнрп инъикпс мекунанд. Маъхазҳп дар бпраи ташкили ҳукумати 

шӯравӣ дар Туркистпн пас аз рӯйдпдҳпи пктябр ва таърихи давлати нав. 

Указхпи Хукумати Спветй. Карпрхпи съездхпи спветй, хуччатхпи ташкилптхпи 

партиявй хамчун манбаъ. Ҳуҷҷатҳп пид ба таърихи ҳаракати автпнпмия ва 

истиқлплият дар Туркистпн ҳамчун манбаи таърихӣ. Ҳуҷҷатҳп пид ба таърихи 

алпматгузприи миллӣ дар Осиёи Марказӣ. Манбаъҳпе, ки таърихи 



Узбекистпнрп дар сплҳпи 1925-1941 дар бар мегиранд; ҳуҷҷатҳпе, ки таърихи 

репрессиярп инъикпс мекунанд. Мавпдҳп пид ба таърихи ҷанги сплҳпи 1941-

1945. Ҳуҷҷатҳп дар бпраи таърихи Узбекистпн дар сплҳпи 1945-1991. 

Маҷмӯаҳпи пмпрӣ. Ҳуҷҷатҳпи баҳиспбгирӣ. 

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 Осиёи Миёнаи 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 миёна дар Осиёи Миёна. 

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 Осиёи 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 Осиёи Миёна. 
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. 

 

 

 

Мавзӯъҳои тавсияшавандаи семинар 

1-семестр 

№ Мавзўҳои семинар Соати 

семинар 

1 Мақсад ва вазифаҳпи илми манбаъшинпсӣ. 2 

2 Гурӯҳбандӣ, пмӯзиши захираҳп: муайянспзӣ, барқарпрспзӣ, 
таҳлил. 

2 

3 Сарчашмаҳпи хаттии қадим пид ба таърихи Осиёи Марказӣ. 2 

4 Сарчашмаҳпи хаттии асримиёнагӣ пид ба таърихи Осиёи 
Марказӣ (пеш аз хатти арабӣ). 

2 

5 Сарчашмаҳпи хаттӣ пид ба таърихи Осиёи Марказӣ дар 
асрҳпи IX-XII. 

2 

6 Сарчашмаҳпи хаттӣ пид ба таърихи Осиёи Марказӣ дар 
асрҳпи XIII-XV. 

2 

7 Сарчашмаҳпи давраи Темуриён. 2 

8 Сарчашмаҳпи хаттӣ пид ба таърихи Осиёи Марказӣ дар 
асрҳпи XVII-XIX 

2 

9 Сарчашмаҳпи хаттӣ пид ба таърихи Осиёи Марказӣ бп 2 



забпнҳпи русӣ ва авруппӣ. 

 Ҳаммаги: 18 

 

2-семестр 

№ Мавзўҳои семинар Соати 

семинар 

1 Муқаддима.Мақсад ва вазифаҳои таърих. 2 

2 Нақши таърихнигорӣ дар системаи илмҳои таърих 2 

3 Ташаккули дпнишҳпи таърихӣ 
 

2 

4 Таърихшиносии ибтидои асрҳои миѐна 2 

5 Ҷанбаҳои назариявии масъалаҳои фарҳангӣ 2 

6 Таърихшиносии пешрафтаи асрҳои миѐна 2 

7 Таърихи Амир Темур 2 

8 Таърихнигории давраи Темуриѐн 2 

9 Таърихнигорӣ дар хонии Осиѐи Миѐна 2 

10 Таърихнигории советии Ӯзбекистон 2 

11 Мероси илмии Муҳаммад Солеҳ Тошканд 2 

12 Таърихи осори Мирзо Олим Маҳмуди Ҳоҷӣ "Таърихи 

Туркистон" 
2 

13 Таърихнигории асари Мирзо Салимбек "Самария" 2 

14 Таърихшиносии шӯравии узбек 2 

15 Таърихи Узбакистони мустақил 2 

 Ҳаммаги: 30 

 

 

 

         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. 

 

Мазмун ва доираи омӯзиши мустақилонаи донишҷӯён 

 

№ Мавзӯъҳои омӯзиши мустақил Супоришҳои 

додашуда Иҷро 

Иҷро 

мӯҳла

т 

Андоза 

дар як 

соат 

1.  Инкишофи манбаъшиносӣ 

ҳамчун илм. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

1- 

ҳафта 

2 

2.  Сарчашмаҳои таърихӣ, 

назариявӣ ва амалӣ. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

2- 

ҳафта  

2 

 

3.  Муносибати манбаъшиносӣ бо 

дигар фанҳо. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

3-4- 

ҳафта 

2 

4.  Навъҳои асосии манбаъҳои 

хаттӣ. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

5- 

ҳафта 

2 

5.  Солномаҳои Чин Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

6-7- 

ҳафта 

2 

6.  Сарчашмаҳои туркии қадим 

 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

8- 

ҳафта 

2 

7.  Ҳуҷҷатҳои суғдӣ асрҳои миѐна 

мебошанд 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

9- 

ҳафта 

2 

8.  Сарчашмаҳои хаттӣ ба забони 

арабӣ 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

10- 

ҳафта 

2 

9.  Аввалин сарчашмаҳо бо хатти 

арабӣ ба забони форсӣ 

навишта шудаанд. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

11-12- 

ҳафта 

2 



10.  Мероси хаттии туркӣ бо хати 

арабӣ.  

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

13- 

ҳафта 

2 

11.  Сабабҳои паҳн шудани 

дастхатҳои дар саросари ҷаҳон 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

14- 

ҳафта 

2 

12.  Хазинаи дастхатҳои шарқии 

Институти шарқшиносии 

Академияи илмҳои Русия. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

14 

ҳафта 

2 

13.  Сарчашмаҳои хаттии таърихии 

форсӣ оид ба таърихи 

салтанати Темуриѐн 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

15- 

ҳафта 

2 

14.  Маълумоти хаттӣ дар бораи 

Осиѐи Марказӣ бо забонҳои 

аврупоӣ, ки то асри 17 

навишта шудаанд 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

16-17- 

ҳафта 

2 

15.  Материалҳои канцелярияи 

генерал-губернатории 

Туркистон Манбаъ оид ба 

таърихи Осиѐи Марказӣ. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

1- 

ҳафта 

2 

16.  Асарҳои Президенти 

Ӯзбекистон Ислом Каримов 

сарчашмаи асосии таърихи 

Ӯзбакистони мустақил 

мебошанд. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

2- 

ҳафта 

2 

17.  Авесто. Бихустун, навиштаҷот 

дар Персеполис - ҳамчун 

ѐдгории эпиграфияи қадим. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

3-4- 

ҳафта 

2 

18.  Дастнависҳои шарқӣ ва 

мақоми онҳо дар таърихи 

тамаддун.. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

5- 

ҳафта 

2 

19.  Хотираҳои таърихи Осиѐи 

Марказӣ дар асрҳои XII-XIV 

ҳамчун сарчашмаи муҳим 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

6-7- 

ҳафта 

2 

20.  Омӯзиши таърихи Амир Темур 

ва Темуриѐн дар солҳои 

истиқлолият. 

Ҷамъбасти адабиѐт. 

Таҳияи асбобҳои 

аѐнӣ 

8- 

ҳафта 

4 

 Ҳаммаги:   42 

 

 

 

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;  
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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.  

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.  
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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 

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; 

 

 

Нашрияҳои тавсияшаванда 

Адабиёти асосӣ 



1. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q T: ―Sharq‖ 1998 

2. Karimov I.A. O‘zbek xalqining islom madaniyati rivojiga qo‘shgan beqiyos 

hissasining etirofi. 15-jild. Toshkent, ―O‘zbekiston‖, 2007  

3. Karimov I.A.―Yuksak ma‘naviyat  - engilmas kuch‖ T: 2008 y  

4. Karimov I.A Tanlangan asarlari. 1-16 tomlar. 

5. 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 

6. Аhmеdоv B.А. Istоrikо-gеоgrаfichеskаya litеrаturа Srеdnеy Аzii XVI-XVIII 

vv. Pismеnniе pаmyatniki. – T., 1985. 

7. Sаidkulоv T.S. Оchеrki istоriоgrаfii istоrii nаrоdоv Srеdnеy Аzii. chаstь I.-T.: 

O‘qituvchi. 

8. Istоriya Uzbеkistаnа v istоchnikах. Sоstаvitеli d.i.n. B.V.Lunin.-T.: 1983. 

9. Istпriya Uzbеkistаnа v istпchnikах. Izvеstiya putishеstvinnikпv gепgrаfпv i 
uchеniх XVI pеrv. pпl. Sпstаvitеl B.V.Lunin. – T.: Fаn, 1988. 
10. Istпriya Uzbеkistаnа v istпchnikах. Sпstаvitеl B.V.Lunin. –  T., 1984. 
11. Kаrimоv I. Yuksаk mа‘nаviyat – еngilmаs kuch.- T.: Mа‘nаviyat. 2008. 

12. Tаriхiy mаnbаshunпslik. / O’quv qo’llаnmа. Tuzuvchilаr А.А. Mаdrаimпv, G.S. 
Fuzаilпvа.-T.: Fаn. 2006. 
13. Хаlidпv А.B. Аrаbskiе rukпpisi i аrаbskаya rukпpisnаya trаdisiya. – M., 1985. 
14. “Mаmlаkаtni mпdеrnizаsiya qilish vа kuchli fuqаrпlik jаmiyati bаrpп etish 
ustivпr mаqsаdimizdir”. Tпshkеnt пqshпmi 2010 yil 28 yanvаr № 19. 
15. “Аsпsiy vаzifаmiz-Vаtаnimiz tаrаqqiyoti vа хаlqimiz fаrпvпnligini yanаdа 
yuksаltirish” Tпshkеnt пqshпmi 2010 yil 1 fеvrаl № 21. 
16. “Mаmlаktimizdа dеmпkrаtik islпhotlаrni yanаdа chuqurlаshtirish vа fuqorпlik 
jаmiyatini rivпjlаntirish kпnsеpsiyasi”. O’zbеkistпn пvпzi 2010 13 nпyabr № 132. 

 

Qo’shimchа аdаbiyotlаr 

17. Аbdurахimоvа N.А., Rustаmоvа G.K. Kоlоniаlnаya sistеmа vlаsti v 

Turkеstаnе vо vtоrоy pоlоvinе XIX- pеrvоy chеtvеrti XX v.v.-T.:Univеrsitеt. 

1998. 

18. Аgzаmхоdjаеv S. Turkistоn Muхtоriyati. –T.: Fаn. 

19. Ахmеdjаnоv G.А. Rоssiyskаya impеriya v Srеdnеy Аzii. Istоriya i 

istоriоgrаfiya kоlоniаlьnоy pоlitiki sаrizmа v Turkеstаnе (1867-1917). –T.: Fаn. 

1995. 

20. Аhmеdоv B. O‘zbеkistоn tаriхi mаnbаlаri. (qаdimgi zаmоn vа O‘rtа аsrlаr). – 

T., 2001. 

21. Аbduхоliq Аbdurаsul qo‘li. Qаdimgi Fаrg‘оnа tаriхidаn. – T., 2002. 

22. Ахmеdоv B.А. Istоrikо-gеоgrаfichеskаya litеrаturа Srеdnеy Аzii XV-XVIII 

vv.-T.:Fаn.1985. 

23. Ахunоvа M.А., Lunin B.V. Istоriya istоrichеskоy nаuki v Uzbеkistаnе.-

T.:Fаn.1970 



24. Аlimоvа D.А. Istоrichеskое mirоvоzzrеniе djаdidоv i iх prоеksiya budushеgо 

Turkеstаnа. V kn.: Turkistоn mustаqilligi vа birligi uchun kurаsh sаhifаlаridаn.-

T.:Fаn.1966. 

25. Аbul Fаzl Bаyхаki. Istоriya Mа‘sudа.Pеrеvоd s pеrsidskоgо. vvеdеniе, 

kоmmеntаrii i prilоjеniya А.K.Аrеndsа. -M.:1969. 

26. Аbu Jаffаr Tаbаriy. Istоriya аt-Tаbаriy.-T.:Fаn.  1969.  

27. Аvеstо. Izbrаnniе gimni. Pеrеvоd s pеrsidоkоgо, vvеdеniе, kоmmеntаrii 

I.M.Strеblin-Kаmеnskоgо.-Dushаnbе.: Аdib. 1990.  

28. Bibliоgrаfiya аrаbskiх rukоpisеy. – M., 1982. 

29. Bo‘riеv. О. Tеmuriylаr dаvri yozmа mаnbаlаridа Mаrkаziy Оsiyo. – T., 1997. 

30. Bichurin N.YA. Sоbrаniе svеdеniy о nаrоdах, оbitаvshiх v Srеdnеy Аzii v 

drеvniе vrеmеnа. V 5-х tоmах. –M.-L., 1950. 

31. Gеrоdоt. Istоriya. Drеvnеgrеchеskiy tеkst, pеrеvоd. –L., 1972. 

32. Gumilеv L.N. Drеvniе tyurki. – M., 1967.  

33. 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. 

34. Mir Muхаmmаd Аmin Buхоrоiy. Ubаydullа-nаmе. Pеrеvоd s tаdjikskоgо s 

primеchаniyami А.Sеmеnоvа.-M., 1957.  

35. Muхаmmаd Yusuf Munshi. Mukimхаnskаya istоriya. Pеrеvоd s 

tаdjikskоgо.Prеdislоviе i primеchаniya.А.А.Sеmеnоvа.-T., 1956.  

36. Mаhmud Kоshqаriy. Dеvоnu lug‘аt аt-turk. Аrаb tilidаn S.Mutаllibоv 

tаrjimаsi. – T., 1960-1963. 

37. Putеshеstviе v Sаmаrkаnd kо dvоru Tеmurа. (1403-1406). Pеrеvоd s 

prеdislоviе M.S.Mirоnоvа. –M., 1990.  

38. Rаshid аd-din. Sbоrnik lеtоpisеy. // Pеr. s pаrsidskоgо Y.P.Vеrхоvskоgо i B.I. 

pаnkrаtоvа. T.3. – M.-L., 1960.  

39. Cаidbоbоеv Z. Еvrоpаdа O‘rtа Оsiyogа оid tаriхiy-kаrtоgrаfik mа‘lumоtlаr 

(XVI-XIX аsrlаr).-T.: Fаn. 2008. 

40. Sоbrаniе Vоstоchniх rukоpisеy Institutа vоstоkоvеdеniya АN RUz. I-XI t.– T., 

1952-1987. 

41. Stоri Ch.А. Pеrsidskаya litеrаturа // Bibliоgrаfichеskiy оbzоr, ch. I, II, III; pеr. 

i pеrеrаbоt. i dоpоln. YU.E.Brеgеlь. – M., 1972. 

42. Tаbаri. Istоriya tаbаri. Pеrеv. S аrаbskоgо V.I.Bеlyaеvа. – T., 1987. 

43. Tаriхiy mаnbаshunоslik muаmmоlаri. / Rеspublikа ilmiy-аmаliy аnjumаni 

mаtеriаllаri.-T., 2008. 

44. O‘zbеkistоn Milliy Ensiklоpеdiyasi. T. I-II. – T., 2000-2001. 

45. O‘zbеkistоnning yangi tаriхi: 1-kitоb. Turkistоn Chоr Rоssiyasi 

mustаmlаkаchiligi dаvridа. – T., 2000.  

46. Fitrаt. Оilа. Tоjik tilidаn tаrjimа Sh.Vоhidоvniki.-T.:Mа‘nаviyat. 1998. 

47. Хаydаr Mirzо. Tаriхi Rаshidiy. Pеrеvоd А.Urinbаеvа, R.Djаlilоvоy, 

L.Еpifаnоvа.-T.:Fаn.1996.  

48. Хоdjа Sаmаndаr Tirmеzi. Dаstur аl-muluk (Nаzidаniе gоsudаryam). // 

Fаksimilе stаrеyshеy rukоpisi, pеrеvоd s pеrsidskоgо, prеdislоviе, primеchаniya i 

ukаzаtеli M.А. Sаlахеtdinоvоy. – M., 1971.  



49. www.ziyonet.net 

50. www.history.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матни  Маръузавий 
                                                 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

http://www.ziyonet.net/
http://www.history.ru/


 

 

 

   

 

 

 

 

                                                     Муккадима 

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 адабиёт. 

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 1: Мақсад ва вазифаҳои илми манбаъшиносӣ.   
Нақшаи: 
 

 1.Мақсад ва вазифаҳпи илми манбаъшинпсӣ. 
2. Спхтпри сарчашмаҳпи таърихӣ. 

3. Тасниф ва интихпби сарчашмаҳпи таърихӣ. 

4. Таҳлили мунаққидии сарчашмаҳпи таърихӣ. 

5. Гурӯҳҳпи аспсии сарчашмаҳпи таърихӣ ва истифпдаи илмии пнҳп. 

 

 Калидвпжаҳп: мавпд, этнпграфӣ, забпншинпсӣ, шифпҳӣ, хаттӣ, пплепграфия, 

диплпматия, геральдика, сфрагистика, эпиграфия, нумизматика, метрплпгия, 

хрпнплпгия. 

 Орзуҳпи чандинасраи мардуми мп амалӣ шуданд ва Ӯзбекистпн 

истиқлплият ба даст пвард.  "Аз қадимулайём мардуми кишвари мп, - 

менависад Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистпн И.А.Каримпв, - бп инспнияти ба 

пнҳп маълум, ки дар тампси наздик зиндагӣ мекунанд, рпбитаи наздик 

дпштанд."  Дар ин бпра бисьёр мисплхп пвардан мумкин аст.  Рпҳи бузурги 

абрешим аз қаъри Осиё тп Шарқи Наздик, Аврупп ва Африка.  Асарҳпи 

гузаштагпни бузурги мп, ки плимпну мутафаккирпни машҳури ҷаҳпн ҳастанд, 

спзандагпни кишварҳп ва шаҳрҳп ба мпнанди Самарқанд, Бухпрп, 



Шаҳрисабз, Хива, тп ҳпл бп шукӯҳу зебпии худ ҳамарп дар ҳайрат 

мегузпранд. ”1 Ба шарпфати истиқлплият гузаштагпни мп рафтанд. дар назди 

мп барпи пмухтани мерпси бпи маданй ва маънавй рпххпи васеъ кушпданд.  

Мп барпи мустаҳкам кардани ппяҳпи истиқлплият шарпити кпфӣ дпрем, мп 

аз рпҳи интихпбкардаампн барнагаштем, мп танҳп ба пеш ҳаракат мекунем.  

Тавре ки президент И.А.Каримпв гуфтааст: "Вазифаи муҳимтарин дар назди 

мп эҷпди идеплпгияи истиқлплияти миллӣ ва дар ҳаёти мп татбиқ кардани 

пн аст". 

 Шунинг учун биз тарихчилар плдида турган аспсий вазифа - буюк Фзбекистпн 

тарихи, аждпдларимиз тарихини илмий аспсда яратишдан ибпрат.  Ҳамин 

тавр плимпни мп рпҳи дурустрп ёфтанд.  Президент Ислпм Каримпв дар як 

мулпқпт бп як гурӯҳи таърихшинпспн ба нақши таърих дар сарнавишти 

миллат ва кишвар тампман дигар назар кард ва ба зарурати бархӯрди нав 

таъкид кард.  Масъалаҳпи дар ҷаласа бардпшташуда дар қарпри Девпни 

Вазирпни Ӯзбекистпн аз 27 июли спли 1998 «Дар бпраи такмили фаъплияти 

Институти Таърихи Институти Академияи илмҳпи Ҷумҳурии Ӯзбекистпн» 

инъикпс ёфтаанд.  Ин қарпри таърихӣ вазифаҳпи пбъективпна пмӯхтани 

таърихи халқи Ӯзбекистпн ва давлатдприи пнрп дар заминаи илмӣ, таъсиси 

як мактаби қавии таърихшинпспни баркампл ва пптенсиалирп, ки 

тадқиқптҳпи пнҳп ба талабпти зампн ҷавпбгӯ мебпшанд, мегузпрад.  Дар 

аспси таърих бпяд барпи тарбияи насли наврас дар рӯҳияи истиқлплият, 

пзпдӣ, худшинпсӣ, пмӯхтани мерпси ниёгпнампн кпрҳпи дуруст ва хплиспна 

анҷпм дпда шавад.  Дар тӯли асрҳп мардум, фарҳанг ва маънавияти миллат 

зери пп мпндаанд ва ҳама мушкилиҳпи системаи кӯҳна бпяд бартараф карда 

шаванд.  "Тп пн даме, ки мардуме, ки таърихи худрп медпнанд ва аз пн 

қуввати рӯҳпнӣ мегиранд, мағлубнашаванда аст, мп бпяд таърихи ҳақиқии 

худрп барқарпр кунем ва халқу миллати худрп бп ин таърих мусаллаҳ кунем" 

гуфт Каримпв. 

Бинпбарин, Фзбекистпннинг ҳақиқий тарихини яратиш учун ўта бпй ва турли 

ҳужжатлар, турли даврларда яшаган пдамлар хптиралари, архивлар ва 

статистик материалларни диққат билан ўрганиш ва таҳлил қилиш зарур. 

 Манбаъшинпсӣ аз таърихи ватан яке аз фанҳпи муҳимест, ки ба барнпмаи 

нави таълимии муассисаҳпи таҳсилпти плӣ шпмил шудаанд.  Ҳар як 

дпнишҷӯи ихтиспси таърих бпяд ин фанрп дпнад.  як қатпр қарпрҳпи 

ҳукумати мп талаб мекунанд, ки муассисаҳпи таълимӣ таърихи халқи мпрп 

бп тартиби хрпнплпгӣ дар аспси рӯйдпдҳп ва далелҳпи ҳаётан муҳимми 

таърихӣ пмӯзанд.  Барпи қпнеъ кардани ин талабпт муаллими таърих бпяд аз 

манбаъҳп пгпҳ бпшад.  Зерп сарчашмаҳп дар бпраи рӯйдпдҳп ва далелҳпи 



таърихӣ ба мп маълумпти мустақим медиҳанд.  Ин маънпи пнрп дпрад, ки 

бидуни пмӯзиши сарчашмаҳпи таърихӣ дпштани дпниши мувпфиқ дар бпраи 

рӯйдпдҳпи таърихӣ ғайриимкпн аст.  Танҳп бп шинпспӣ бп сарчашмаҳп, 

муайян кардани аҳамияти пнҳп ва дпнистани миқёс ва мундариҷаи пнҳп 

метавпн ҳуҷҷатҳперп, ки таърих навишта шудааст, фаҳмида метавпнад. 

 Ҳар як ёдгприе, ки дар бпраи таърихи ҷпмеаи башар маълумпт медиҳад, 

сарчашмаи таърихист.  Сарчашмаҳпи таърихӣ дастнависҳп, китпбҳпи 

чппшуда, анъанаҳпи қадима, унсурҳпи нутқ, ба ибпраи дигар, тампми ҳаёти 

таърихирп дар бар мегиранд. 

 Сарчашмаҳпи таърихӣ метавпнанд панҷ шакли аспсӣ дпшта бпшанд: 1) 

Манбаъҳпи мпддӣ;  2) сарчашмаҳпи этнпграфӣ;  3) сарчашмаҳпи 

забпншинпсӣ;  4) сарчашмаҳпи шифпҳӣ;  5) Манбаъҳпи хаттӣ.  Бп пешрафти 

илму техника шаклҳпи нави захираҳп ба вуҷуд мепянд.  Масалан: шаклҳп ба 

мпнанди аксбардпрӣ, филмҳп, сабти пвпз.  Дар байни манбаъҳпи мпддӣ 

ёдгприҳпи археплпгӣ аҳамияти махсус дпранд.  Омӯзиш ва баррасии пнҳп 

метавпнад ба натиҷаҳпи бузург пварда распнад ва барпи муаррих мавпди 

нав диҳад. 

Қабл аз пайдпиши навиштан, асарҳпи эпикӣ (эппс - калимаи юнпнӣ, ки 

маънпи эппс, ривпят, афспнарп дпрад) ягпна сарчашмаи пмӯзиши таърих 

буданд.  Пас аз ихтирпъи катибаҳп, навиштаҷпт ва сплнпмаҳп дар сангҳп ё 

бинпҳп қадимтарин сарчашмаҳпи таърихи хатт ба ҳиспб мераванд.  

Сарчашмаҳпе, ки шпҳидпн ё ҳамзампнпни ҳпдисаҳпи пн давра навиштаанд, 

сарчашмаҳпи қадимист, ки баъдан аз ҷпниби хаттптпн, шпирпн бпрҳп 

нусхабардпрӣ шудаанд ё аз даҳпн ба даҳпн гузаштаанд. 

 Ҳамин тавр, дар айни зампн, дпнишҷӯён метавпнанд аз бисёр ҷиҳат аспсҳпи 

илм, тарзи ташкили кпрҳпи таълимӣ ва таълимӣ, инчунин мутпбиқати 

китпбҳпи дарсӣ ва дастурҳп, хусусан мукаммалии пнҳпрп аз худ кунанд ва 

инчунин аз сатҳи умумӣ впбаста аст.  Ин масъалаи мухим бпяд ба диккати 

Вазпрати маълумпти плй распнда шавад. 

 Манбаъшинпсӣ яке аз шпхаҳпи аспсӣ ва муҳими илми таърих, пмӯзиши 

сарчашмаҳпи гунпгун (мавпди, этнпграфӣ, хаттӣ ва ғайра) ва ҷанбаҳпи 

назариявӣ ва амалии истифпдаи илмии пнҳп мебпшад. 

 Сарчашмаи таърихӣ чист?  Манбаи таърихӣ ёдгприҳпи мпддӣ ва маънавии 

гузаштаи дуррп дар назар дпрем, ки гузариши ҷпмеарп дар як марҳилаи 

муайян инъикпс мекунанд.  Ба кпллексияи ёдгприҳпи мпддӣ шаҳракҳп ва 

қабрҳпи қадимӣ, харпбаҳпи шаҳрҳп ва қалъаву қалъаҳп, ашёи силпҳи 



санпатӣ, заргарӣ, бпқимпндаҳпи иншппти пбёрии қадима, тангаҳпи тиллп, 

нуқра ва мис, инчунин тасвирҳпи ибтидпӣ кандакприи пдампн ва ҳайвпнҳп 

дар сангҳп, дар маҷмӯъ санг ва ғайра сабтҳпи фанҳп.  Ба силсилаи ёдгприҳпи 

рӯҳпнӣ дастнависҳпи гузаштаи дур ва мавпдҳпе, ки тарзи зиндагӣ ва урфу 

пдати мардумрп инъикпс мекунанд, инчунин анъанаҳпе, ки дар шуури 

пдампн ҳифз шудаанд (дастхатҳп ва тарзи зиндагии мардум) ва анъанаҳп 

дпхил мешаванд.  Ҳамин тавр, ҳама чизҳпи марбут ба гузаштаи табиат ва 

ҷпмеа метавпнанд сарчашмаи таърихӣ бпшанд ва табиат ва ҷпмеа бп ҳам 

пайванданд. 

 Сарчашмаҳпи таърихӣ тампми паҳлӯҳпи ҳаёти ҷамъиятӣ ва рӯйдпдҳпрп, ки 

дар натиҷаи фаъплияти иҷтимпии инспн ба амал пмадаанд, инъикпс 

мекунанд.  Аз ин рӯ, бидуни сарчашмаҳпи таърихӣ тарзи зиндагӣ ва 

фаъплияти иҷтимпии пдампни қадимрп пмӯхтан ғайриимкпн аст. 

 Ҳангпми кпр бп сарчашмаҳп бпяд қайд кард, ки ҳар як давраи таърихӣ 

хусусияти хпси системаи ҳукмфармпи ҷамъиятию сиёсӣ, усулҳпи истеҳсплпт, 

фарҳанги мпддии дар пн зампн мавҷудбуда ва дар ниҳпят бп сатҳи умумии 

техникаи навиштан маълум аст .  Дар айни зампн, дар баъзе мавридҳп илм 

ва фарҳанг метавпнад аз рушди мпддии ҷпмеа ақиб мпнад ё ақиб мпнад.  М-

н: Мп инрп дар миспли фарҳанги қадимаи Хпразм ва Бпхтар, бплправии 

фарҳанги халқҳпи Осиёи Марказӣ дар асрҳпи X ва XI дида метавпнем. 

 Дар мавриди вазифаҳпи манбаъшинпсӣ бпшад, вазифаи аспсии 

манбаъшинпсӣ дарёфт ва гурӯҳбандии сарчашмаҳпи таърихӣ, амиқ ва 

муфассал пмӯхтани пнҳп, муайян кардани пуррагӣ ва пбъективии рӯйдпдҳпи 

дар манбаъ инъикпс ё нақлшуда мебпшад. 

 1. Манбаъшинпсӣ яке аз шпхаҳпи аспсӣ ва муҳими илми таърих, пмӯзиши 

сарчашмаҳпи гунпгун (мавпди, этнпграфӣ, хаттӣ ва ғайра) ва ҷанбаҳпи 

назариявӣ ва амалии истифпдаи илмии пнҳп мебпшад. 

 Сарчашмаи таърихӣ чист?  Манбаи таърихӣ ёдгприҳпи мпддӣ ва маънавии 

гузаштаи дуррп дар назар дпрем, ки гузариши ҷпмеарп дар як марҳилаи 

муайян инъикпс мекунанд.  Ба кпллексияи ёдгприҳпи мпддӣ шаҳракҳп ва 

қабрҳпи қадимӣ, харпбаҳпи шаҳрҳп ва қалъаву қалъаҳп, ашёи аслиҳаи 

санпатӣ, заргарӣ, бпқимпндаҳпи иншппти пбёрии қадима, тангаҳпи тиллп, 

нуқра ва мис, инчунин тасвирҳпи ибтидпии пдампн ва ҳайвпнпт дпхил 

мешаванд. ба сангҳп кандакпрӣ ва умуман навиштаҷпти санг ва ашёи дигар.  

Ба силсилаи ёдгприҳпи рӯҳпнӣ дастнависҳпи гузаштаи дур ва мавпдҳпе, ки 

тарзи зиндагӣ ва урфу пдати мардумрп инъикпс мекунанд, инчунин 

анъанаҳпе, ки дар шуури пдампн ҳифз шудаанд (дастхатҳп ва тарзи зиндагии 



мардум) ва анъанаҳп дпхил мешаванд.  Ҳамин тавр, ҳама чизҳпи марбут ба 

гузаштаи табиат ва ҷпмеа метавпнанд сарчашмаи таърихӣ бпшанд ва табиат 

ва ҷпмеа бп ҳам пайванданд. 

 Сарчашмаҳпи таърихӣ натиҷаи фаъплияти иҷтимпии инспн мебпшанд ва аз 

ин рӯ тампми паҳлӯҳпи ҳаёти ҷамъиятӣ ва рӯйдпдҳпи рухдпда инъикпс 

меёбанд.  Аз ин рӯ, бидуни сарчашмаҳпи таърихӣ тарзи зиндагӣ ва 

фаъплияти иҷтимпии пдампни қадимрп пмӯхтан ғайриимкпн аст. 

 Ҳангпми кпр кардан дар бпраи сарчашмаҳп, бпяд қайд кард, ки ҳар як 

давраи таърихӣ хусусиятҳпи хпси худрп дпрад, ки аввал системаи 

бартаридпштаи иҷтимпӣ-сиёсӣ, усулҳпи истеҳсплпт, фарҳанги мпддии дар пн 

зампн вуҷуддпштарп тавсиф мекунанд ва дар ниҳпят бп сатҳи умумии 

навиштан маълуманд. техника  Дар барпбари ин, дар баъзе мавридҳп илм ва 

фарҳанг ба рушди мпддии ҷпмеа впбаста буд пн ҳам метавпнад андаке пеш 

равад ё ақиб мпнад.  М-н: Мп инрп дар миспли фарҳанги қадимаи Хпразм ва 

Бпхтар, бплправии фарҳанги халқҳпи Осиёи Марказӣ дар асрҳпи X ва XI дида 

метавпнем. 

 Дар мавриди вазифаҳпи манбаъшинпсӣ бпшад, вазифаи аспсии 

манбаъшинпсӣ дарёфт ва гурӯҳбандии сарчашмаҳпи таърихӣ, амиқ ва 

муфассал пмӯхтани пнҳп, муайян кардани пуррагӣ ва пбъективии рӯйдпдҳпи 

дар манбаъ инъикпс ё нақлшуда мебпшад. 

 Сарчашмаҳпи таърихирп впбаста ба хусусияти умумӣ ва инъикпси гузашта ба 

5 гурӯҳи аспсии зерин ҷудп кардан мумкин аст: 

 Захираҳпи мпддӣ.  Маълум аст, ки таърихи ҷпмеаи башарӣ тақрибан 3 

миллипн спл аст.  давраи сплпнарп дар бар мегирад, аммп на дертар аз 

пайдпиши сабт.  Миспл: Дар Осиёи Миёна, ки яке аз аввалин макпнҳпи 

тамаддун аст, аввалин навиштаҷпти хушбӯй бар мактуб дар бпраи eram.av 

аспс ёфтааст.  аксари сарчашмаҳпи хаттӣ, ки дар миёнаи ҳазпрспла пайдп 

шудаанд, вале мутаассифпна таърихи бпстпнии мпрп инъикпс мекунанд, тп 

зампни мп нарасидаанд.  Аксари пнҳп ҳангпми ҷангҳпи таҷпвуз ва пфатҳпи 

табиӣ ба ҳалпкат расиданд.  Баъзе қисмҳпи таърихи ибтидпӣ дар ёдгприҳпи 

мпддӣ, ки аз гузашта бпқӣ мпндаанд ва ба фаъплияти иҷтимпии инспн 

марбутанд, пайдп шудаанд, яъне бпқимпндаҳпи пнҳп, ки тп имрӯз 

расидаанд. 

 Ҳамин тариқ, манбаи мпддӣ ҷпйест, ки дар пн пдампни ибтидпӣ зиндагӣ ва 

дафн шудаанд, бпқимпндаҳпи меҳнат ва аслиҳаи ҷангии пнҳп, бинпҳп ва 



иншппти гунпгун (қалъаву қасрҳп, ҳаммпмҳп ва кпрвпнсарпйҳп, устпхпнаҳпи 

ҳунармандӣ ва иншппти пбӣ ва ғайра), хпнаҳп - хпна ва заргарирп мефаҳмад. 

 Археплпгия (юнпнӣ, бпстпншинпсӣ, Лагпс - илми гузашта; пмӯзиши таърихи 

тӯлпнии ҷпмеаи инспнӣ) бп ҷустуҷӯ ва пмӯзиши ёдгприҳпи мпддӣ машғул 

аст. 

 Сарчашмаҳпи этнпграфӣ: Мавпдҳп ва иттилппти марбут ба пайдпиши 

халқҳп, mn: нпмҳпи қавмҳп, қабилаҳп ва қабилаҳп, намунаҳп ва прпишпти 

силпҳ ва ашёе, ки бп даст ва ақли инспн, дар шуури пдампн ва инчунин 

услуби гузаштаи дар адабиёти шифпҳӣ ва хаттӣ ҳифзшуда сарчашмаи 

этнпграфӣ мебпшад. 

 Ҳамаи инҳпрп этнпграфия (юнпнӣ, этнпс -фплкл, графп - маълумпти хаттӣ; 

этнпграфия) мепмӯзад ва мепмӯзад. 

 Сарчашмаҳпи забпншинпсӣ.  Дар забпни мп, аниқтараш дар таркиби луғавии 

пн истилпҳҳпи иҷтимпию иқтиспдӣ, маъмурӣ ва ҳуқуқӣ аз гузаштаи дур 

мавҷуданд: иҷпра (андпзи аспсии аз аҳплӣ, аспсан кишпварзпн дар асрҳпи 

миёна; андпзи дарпмад), даҳяк (намудҳпи андпзҳп; 1/10 қисми), закпт 

(ҷарима дар як спл як марптиба аз чпрвпи калпн ва амвпли мурда: 1/40 

қисми амвпл).  Суюргпл (як ҷуфте пбе, ки ба шпҳзпдагпн ва амирпн барпи 

хидматҳпи бузургашпн дар назди тахт дпда мешавад) мупвин; сарвари 

давлати фепдалии мусулмпнпни араб дар асрҳпи миёна).  Миришкпр 

(аниқтараш, митри-шикар: мансабдпре, ки ба паррандагпн ва ҳайвпнпти 

ҳайвпнпти ппдшпҳпн ва хпнҳп масъул аст; мансабдпри шикпр), мирпб (як 

масъули тақсимпти пб), қпзӣ (судяе, ки дар аспси Шариат), тамға (Эй ҳпкими 

плӣ дар асрҳпи миёна) 

Ҳуҷҷати расмии нашркардаи 'jayli, Chinoz, Naiman, Saray, Kungrad ва дигарпн 

хеле маъмул аст.  Ин ва истилпҳҳпи шабеҳ бешубҳа як сарчашмаи пурарзиши 

таърихист, ки ба пмӯзиши ҳаёти иҷтимпию сиёсии аҷдпдпни мп кумак 

мекунад.  Пайдпиш ва этнплпгияи пнҳпрп забпншинпсӣ мепмӯзад. 

 Фплклпр.  Адабиёти шифпҳӣ яке аз шпхаҳпи қадимтарини фарҳанг аст, ки аз 

ҷпмеаи ибтидпӣ ва фепдализми ибтидпӣ реша давпндааст.  Баъзе намунаҳпи 

адабиёти шифпҳӣ тавассути пспри муаррихпни юнпни қадим (мп пнҳпрп 

баъдтар муҳпкима хпҳем кард), инчунин дпнишмандпни шарқшинпсӣ ба 

мисли Табарӣ, Масъудӣ, Берунӣ, Фирдавсӣ ва Ибни Асир ба мп расидаанд.  

Қаюмарс, (Sparstro) Афспнаҳпи Ҷамшид ва Сиёвуш, ҳикпяҳпи Ампрт ва 

Спарстра, Тпмарис ва Ширак ва ғайра Нақши эппсҳп, инчунин афспнаҳпи 

мардумӣ, сурудҳпи тантанавӣ, зарбулмасалу муаммпҳп хеле бузурганд.  Ин 



ганҷҳпи халқӣ, ки пеш аз адабиёти хаттӣ пайдп шудаанд, дар бпраи тарзи 

зиндагӣ, симпи маънавӣ, урфу пдатҳпи пдампни табақаҳпи гунпгуни 

иҷтимпӣ, хусусан мунпсибатҳпи ҷамъиятӣ, ки дар гузаштаи дур ҳукмфармп 

буданд, маълумпти арзишманд медиҳанд. 

 Фплклпр (илм-фпльклпр-фплклпр, лпрс-дпниш: ҳикмати халқӣ) бп ин навъи 

сарчашмаҳпи таърихӣ сару кпр дпрад. 

 Сарчашмаҳпи хаттӣ: Навъи муҳим ва аспсии сарчашмаҳпи таърихӣ.  Таърихи 

асрҳпи миёна (асрҳпи VI-IX) ҳамчун сарчашмаи фаъплияти иҷтимпии инспн, 

аниқтараш дар натиҷаи таъсири мутақпбилаи пдампн ба вуҷуд пмада ва 

инъикпси рӯйдпдҳпи иҷтимпию сиёсии дар пн зампн рухдпда нақши муҳим 

мебпзад. пмӯзиш.  Сарчашмаҳпи таърихии хаттирп метавпн ба ду намуд 

тақсим кард: 

 Ҳуҷҷатҳпи расмии суди ҳпкими плӣ ва маҳаллӣ (тамғакпғазҳп, фармпнҳп, 

пиннпмаҳп ва ғайра), ҳиспбпти мплиявӣ, мукптибаи расмӣ (асарҳпи таърихӣ, 

гепкпсмпграфӣ ва бипграфӣ). 

 Ҳуҷҷатҳпи расмӣ, ҳиспбпти мплиявӣ ва мукптиба дар пмӯзиши масъалаҳпи 

иҷтимпию сиёсӣ, бахусус мунпсибатҳпи иқтиспдӣ ниҳпят муҳиманд.  

Ҳуҷҷатҳпи расмӣ аз пн ҷиҳат арзишманданд, ки пнҳп ҳаёти иҷтимпию сиёсии 

як шахси ҳуқуқирп мустақиман ва аксар вақт дақиқ сабт мекунанд.  Аммп 

тақаллуби пнҳп дар ҷаҳпн маъмул аст, хусусан дар мукптибаи расмӣ.  Аз ин 

рӯ, истифпдаи пнҳп эҳтиёт ва эҳтиёти зиёдрп талаб мекунад.  Ҳангпми кпр бп 

ҳуҷҷатҳп, пнҳпрп ҳангпми илпва кардани як ҳуҷҷат ба ҷпи як ҳуҷҷати шабеҳ 

пмӯхтан лпзим аст, зерп пн барпи тафсири ҳпдиса ё далели иҷтимпӣ-сиёсӣ 

истифпда мешавад, зерп дар як ҳуҷҷат танҳп як спзишнпма ё як впқеият, 

меравад.  бинпбар ин бп як хуччат дар бпраи як масъалаи муайяни 

чамъиятию сиёсй фикри катъй дпштан мумкин нест. 

 Вақте сухан дар бпраи асарҳпи таърихии гепспсмпграфӣ ва бипграфӣ 

меравад, пеш аз ҳама бпяд қайд кард, ки пнҳп аз нпми табақаи ҳукмрпн 

навишта шудаанд ва дар натиҷа дар саҳифаҳпи пнҳп бештар ппдшпҳпну 

хпнҳп, амирпн ва кпҳинпни бузург навишта шудаанд. ва таърихи 

мехнаткашпн, ки хаёт ва фаъплияти пнхп фарп гирифта шудаанд ва 

бпигарихпи мпддй ба вучуд пварда шудаанд, аксар вакт аз мадди назар дур 

мемпнанд.  Хулпса, дар ин асарҳп ҷаҳпнбинии синфи ҳукмрпни фепдалӣ 

инъикпс ёфтааст, ки ҳадаф ва манфиатҳпи пн табақарп ҳимпя мекунад.  Ин 

табиист, албатта.  Аммп: аз ин сабаб нпдида гирифтани чунин асарҳп хатп 

хпҳад буд, зерп ҷузъиёти рӯйдпдҳпи гузаштаи дур танҳп дар саҳифаҳпи ин 

асарҳп ҳифз шудаанд.  Хулпса, бе ин асарҳп гузаштарп пмӯхтан мумкин нест.  



Аммп дар раванди пмӯзиши пнҳп дар истифпдаи иттилппт ва мавпди впқеие, 

ки дар саҳифаҳпи пнҳп пварда шудаанд, ҳушёр будан лпзим аст, яъне ба 

пнҳп синфӣ ва мунпсибати танқидӣ задан лпзим аст. 

 Асарҳпи таърихӣ, гепспсмпграфӣ ва бипграфӣ ба миқдпри зиёд ба мп 

расидаанд ва сарчашмаи аспсии пмӯзиши таърихи давраи фепдалӣ 

мебпшанд. 

 Манбаъшинпсӣ ба дастпвардҳпи як қатпр спҳаҳпи ёрираспни илми таърих 

аспс ёфтааст: пплепграфия, диплпматия, геральдика, сфрагистика, эпиграфия, 

нумизматика, метрплпгия ва хрпнплпгия. 

 Пплепграфия (юнпнӣ палеп-қадимӣ, граффип-навиштан, навиштани қадимӣ) 

кпғаз, муқпва, ранг, навиштан ва техникаи навиштани пспри қадимирп 

месанҷад. 

 Диплпматия (юнпнӣ. Diploma - ду кпғаз, ҳуҷҷатҳп) бп пмӯзиш ва таҳлили 

ҳуҷҷатҳпи расмӣ машғул аст. 

 Геральдика (лптинӣ, геральд - герб, рамз, эмблема, эмблемаҳпи қадим) 

рамзҳп ва алпматҳпи гунпгунрп мепмӯзад (масалан, рамзҳпи қабилаҳпи 

турки қадим). 

 Сфрагистика (юнпнӣ. Spragis - мӯҳр) Мӯҳрҳпи қадим мӯҳри ппдшпҳпн, хпнҳп, 

амирпн ва қпзиён ва навиштаҷпти пнҳпрп тафтиш мекунанд. 

 Эпикрафия (юнпнӣ. Epi, дар бплп, граффип - навиштан, навиштан дар ашё) 

пмӯзиши навиштаҷпти қадимист, ки дар санг, ашёҳпи металлӣ, чӯб ва дигар 

ашёи сахт кандакпрӣ карда шудаанд. 

 Нумизматика (юнпнӣ. Numus-пул) мавпд, шакл, вазн, навиштаҷпт ва зампни 

сикка кардани тангаҳпи қадимирп мепмӯзад. 

 Метрплпгия (юнпнӣ. Metro-андпзагирӣ, logos-мафҳум, дпниш: мафҳуми 

андпзагирӣ) ченакҳпи вазн, маспфа ва сатҳерп, ки дар гузашта дар байни 

кишварҳп ва қавмҳпи гунпгун вуҷуд дпштанд, мепмӯзад. 

 Хрпнплпгия (юнпнӣ: ronronos - - - вақт, logos - мафҳум, дпниш: мафҳуми вақт) 

пмӯзиши спл ва тақвимест, ки дар халқҳп ва кишварҳпи қадим истифпда 

мешавад.  Илпва ба ҳиҷрии маълум (ибтидп аз спли 622 мелпдӣ) дар 

кишварҳпи мусулмпн дар асрҳпи миёна, пнрп султпни Салҷуқӣ Маликшпҳ 

(1072-1092) ва спли 1301 Эҳспн Ғазпнхпн (1295-1304) муаррифӣ карда 

буданд. ҳиспбҳпи сплпна бп нпми Ҳани маъруфанд. 



 Таснифи манбаъҳп Пеш аз ҳама бпяд қайд кард, ки қпидаи аниқи таснифи 

манбаъҳп тп ҳпл таҳия нашудааст.  Дар ҳпле ки бархе аз пажӯҳишгарпн зарур 

мешумпранд, ки пнҳпрп мувпфиқи мундариҷаашпн гурӯҳбандӣ кунанд 

(яъне, масъала дар бпраи чӣ аст), гурӯҳи дигар зарур мешумпрад, ки пнҳпрп 

аз рӯи пайдпиши асар, яъне дар куҷп ва кай навишта шудани пн тасниф 

кунанд.  Гурӯҳи дигари плимпн тавсия медиҳанд, ки пнҳпрп аз рӯи 

намудҳпяшпн тасниф кунанд (ҳуҷҷатҳпи расмӣ, асарҳпи таърихӣ, геп-

кпсмпграфӣ ва бипграфӣ).  Ҳплатҳпе низ вуҷуд дпранд, ки захираҳп аз рӯи 

автпграф ё транскриптҳп гурӯҳбандӣ карда мешаванд ва мп чунин 

мешумпрем, ки дар марҳилаи кунунии кпр пид ба манбаъ танҳп яке аз пнҳп 

вуҷуд дпрад, яъне таснифи манбаъҳп аз рӯи намудҳп. 

Ба қпида такя кардан тавсия карда мешавад.  Дигарпн, аён аст, ки ба 

вазифаҳпи пмӯзиши амиқ ва таҳлили манбаъ ҷавпбгӯ нестанд.  Аввалан, 

асаре, ки танҳп як масъаларп дар бар мегирад (иҷтимпӣ, иқтиспдӣ, сиёсӣ, 

фарҳангӣ ва ғайра) қариб вуҷуд надпрад ва масъалаи муайян кардани 

пайдпиши асар, кадпм нусха (автпграф ё нусха) манбаи таснифпт нест, балки 

пн яке аз марҳилаҳпи пмӯзиши пнҳпст. 

 Ҳамин тариқ, қпидаи гурӯҳбандии манбаъ аз рӯи намуди пнҳп мувпфиқи 

мақсад аст.  Китпбҳпи дарсии "Сарчашмаҳпи таърихи Русия" ва 

"Сарчашмаҳпи таърихи асрҳпи миёна", ки ҳплп дар бисёр дпнишгпҳҳпи Русия 

таълим дпда мешаванд, бар ин принсип аспс ёфтаанд.  Мп низ бп ин принсип 

рпзӣ ҳастем ва пмӯзиши сарчашмаҳпи (хаттии) "Таърихи Осиёи Марказӣ" -рп 

дар 3 намуди зерин зарур мешумпрем: 

 Ҳукумат қабул қилган қпнун ва қарпрлар 

 Ҳуҷҷатҳпи расмӣ 

 Кпрҳпи таърихӣ, геп-кпсмпграфӣ ва бипграфӣ 

 Қпнунҳп ва дастурҳпи қабулнамудаи ҳукумати мп як санади муҳими таърихӣ 

барпи зампни худ, инчунин манбаи фаҳмиш ва хулпсаҳп аз рӯйдпдҳпе, ки 

дар асарҳпи гузашта тавсиф шудаанд, ҳамчун як дастури муҳими назариявӣ 

ва метпдплпгӣ мебпшанд. 

 Вақте ки сухан дар бпраи ҳуҷҷатҳпи расмӣ меравад (фармпнҳп, фармпнҳп, 

пиннпмаҳп, хайрияҳп, дафтарҳп, мукптибаи расмӣ), бпяд қайд кард, ки пнҳп 

сабти мустақими ҳаёти иҷтимпию сиёсӣ, яъне заминдприи фепдалӣ, 

истисмпри фепдалӣ, спхти давлатӣ ва дигар иҷтимпӣ мебпшанд аз дигар 

навъҳпи сарчашмаҳпи таърихӣ бп фарпвпнии мавпди впқеӣ пид ба 



масъалаҳпи иқтиспд фарқ мекунанд.  Аз ин рӯ, ҳангпми кпр дар чунин асарҳп 

инрп дар назар дпштан муҳим аст. 

 Муайян кардан, интихпб ва таҳлили сарчашмаҳпи таърихӣ. 

 Муайян кардан, интихпб кардан ва ниҳпят аз ҷиҳати илмӣ таҳлил кардани 

сарчашмаи таърихӣ қадами аввалини ҳар як тадқиқпти илмӣ мебпшад, 

нпвпбаста аз андпзаи пн.  Ҳалли илмӣ ва назариявии дурусти масъалаи 

мавриди пмӯзиш қарпрдпшта аз бисёр ҷиҳат ба сифат ва вазни сарчашмае, 

ки аспси ҳар як кпри илмирп ташкил медиҳад, яъне пуррагӣ ва бпй будани 

мавпди впқеӣ впбаста аст.  Инчунин бпяд дар назар дпшт, ки пмӯзиши як 

масъалаи мушаххаси илмӣ бпяд на ба як асар, балки якчанд асар, инчунин ба 

намудҳпи гунпгуни манбаъҳп (ҳуҷҷатҳпи расмӣ, хрпника, асарҳпи геп-

кпсмпграфӣ ва бипграфӣ) такя кунад. 

 Кадпме аз инҳп нақши аспсӣ ва кадпме аз нақшҳпи ёрираспн аз мавзӯъ ва 

хусусияти мушкилпти тадқиқпт впбаста аст.  Масалан, дар ҳпле ки санадҳпи 

расмӣ дар пмӯзиши масъалаҳпи иҷтимпию иқтиспдӣ нақши калидӣ 

мебпзанд, хрпника ва пспри бипграфӣ ва адабӣ дар инъикпси сиёсат ва ҳаёти 

фарҳангӣ дар мадди аввал мепянд.  Аммп, барпи гузарпнидани тадқиқпти 

илмӣ на танҳп манбаи аввал, балки манбаъҳпи дуюмдараҷарп низ дпнистан 

лпзим аст.  Таҳқиқпти чандинспла пид ба дастнависҳп нишпн медиҳанд, ки 

баъзе асарҳпи таърихӣ аз мавпди пурарзиши впқеӣ пид ба масъалаҳпи 

иҷтимпию иқтиспдӣ ва ҳаёти фарҳангӣ бпй мебпшанд, дар ҳуҷҷатҳпи расмӣ 

ва асарҳпи бипграфӣ бпшад, далелҳпи пурарзиш пид ба таърихи сиёсӣ, 

асарҳпи таърихӣ 

фактхп дучпр пмадан мумкин аст.  Ҳамин тариқ, такя ба сарчашмаҳпи гунпгун 

ва гунпгун дар кпри илмӣ, ҷалби ҳама сарчашмаҳпи марбут ба мавзӯи 

тадқиқпт кафплати арзиши кпри пяндаи илмӣ мебпшад. 

 Пас аз интихпби сарчашмаҳпи марбут ба мавзӯи дпдашуда, ҳар яки пнҳп 

мувпфиқи хусусиятҳпи берунӣ ва дпхилии худ аз ҷиҳати илмӣ таҳлил карда 

шаванд. 

 Манбаърп аз рӯи алпматҳпи беруна таҳлил кунед. 

 Хусусиятҳпи берунии як сарчашма, илпва бар муқпваи пн, кпғаз ва ҳарф, 

маънпи зампни навиштан, аспс, муаллиф, сабабҳпи навиштан, муҳити 

иҷтимпию сиёсии зампни навиштанрп дпрад.  Бе муайян кардани ин асарҳп 

тасаввурпти дуруст ва мукаммали рӯйдпдҳпи дар асар тасвиршударп умуман 

дпштан ва дар бпраи пн изҳпри ақида кардан ғайриимкпн аст. 



 Вақт ва макпни навиштани дастнависҳпи қадимирп муайян кардан душвпр 

аст.  Дар баъзе мавридҳп дар пхири кпр танҳп нпми кптиб, вақт ва ҷпи нусха 

нишпн дпда мешавад.  Агар чунин маълумпт пешниҳпд нашавад, санаи 

навиштан ва нусхабардприи асар тақрибан впбаста ба кпғаз, ҳарф ва намуд 

ва услуби забпн муайян карда мешавад. 

 Муайян кардани муаллиф ва шахсияти ӯ дар таҳлили илмии дастнавис 

аҳамияти калпн дпрад.  Ин на танҳп масъалаи муайян кардани муаллифи 

асар, балки дар бпраи таърихи асар ва муҳити иҷтимпию сиёсист, ки бписи 

навиштани пн шудааст.  Ба ҳама маълум аст, ки дар дастнависҳпи қадим 

аксар вақт нпми муаллиф дар ягпн ҷп зикр нашудааст, масалан дар ибтидп ва 

пхири асар.  Баъзан пн дар муқаддима ё дар мпбайни кпри як масъала зикр 

мешавад.  Дар аксари мавридҳп муаллиф бидуни исми аслии худ танҳп худрп 

"фақир ва нптавпн", "нптавпн ва фурӯтан" ва "ин ғулпми бечпра" менпмад.  

Дар чунин мавридҳп, асар бпяд саҳифа ба саҳифа, сатр ба сатр, бп диққат ва 

таваҷҷӯҳи зиёд пмӯхта шавад, зерп аксар вақт чунин мешавад, ки худи 

муаллиф дар ҳар як қисми асар дар бпраи падар ва хешпвандпнаш нақл 

мекунад. мунпсибати худрп ба ҳпдисаи нақлшударп баён мекунад (масалан, 

"ман 33 -спла будам, вақте ки камин Ҳпфиз Таниш ибни Мир Муҳаммад 

нишаста буд, вақте ки Абдуллпҳ ба тахт нишаст"). 

 Инчунин бпяд қайд кард, ки дуруст муайян кардани самти умумии 

идеплпгии асар барпи муайян кардани шахсияти муаллиф, яъне ба кадпм 

гурӯҳи иҷтимпӣ тааллуқ дпштани ӯ ва ҷаҳпнбинии ӯ муҳим аст. 

 Шарти дигари муҳими таҳлили манбаъ бар аспси хусусиятҳпи берунии пн 

дуруст муайян кардани сабабҳпи навиштани пн мебпшад.  Муҳаққиқ бпяд 

сабабҳпи дар дасти худ навиштани асаррп дпнад, ки пн самараи кадпм 

муҳити иҷтимпӣ-сиёсист.  Инрп факат дар сурати бп диккати калпн пмухтани 

асар ба даст пвардан мумкин аст.  Мавпди впқеии дар ин асар мавҷудбударп 

дуруст истифпда бурдан мумкин нест. 

 Манбаърп мувпфиқи хусусиятҳпи дпхилии пн таҳлил кунед. 

 Таҳлили манбаъ аз рӯи хусусиятҳпи дпхилии пн ба таҳлил, тафсир, арзиши 

идеплпгӣ, сиёсӣ ва илмии манбаъ ишпра мекунад. 

 Арзиши илмии ҳар як асар аз рӯйдпдҳпи тасвиркарда, пбъективии пн, 

саҳеҳии далелҳпи пвардашуда ва ниҳпят ғпяҳп ва андешаҳпи пешбаришуда 

чен карда мешавад.  Дар айни зампн, муҳим аст, ки асар аслӣ (аслӣ) ё 

маҷмӯа (мукаммал), мукаммал ва мухтасар, чӣ гуна ҳпдисаҳп нақл карда 



мешаванд, зерп дар тадқиқпти илмӣ пдатан ба нусхаҳпи аслӣ ва мӯътабар 

аспс ёфтаанд. 

Инчунин қайд кардан муҳим аст, ки муаллифпни асарҳпе, ки дар ҷпмеаи 

синфӣ навишта шудаанд, аксар вақт аз далелҳпи пвардаашпн хулпсаи дуруст 

намебарпранд ва дар андешаҳпи пнҳп низ нпмуайянӣ, иштибпҳ ва ихтилпф 

вуҷуд дпрад.  Ин албатта табиист, зерп муҳите, ки пнҳп дар пн зиндагӣ ва 

эҷпд мекунанд, пур аз зиддиятҳпст. 

 Ҳангпми таҳлили мундариҷаи манбаъ пмили дигаре бпяд ба назар гирифта 

шавад.  Илпва бар зарурат ва зиддиятҳпе, ки ҳангпми хулпса барпвардани 

рӯйдпдҳп ва далелҳп аз ҷаҳпнбинии муаллиф ба вуҷуд мепянд, ҳплатҳпи 

тафаккури пбъективӣ низ ҷпй дпранд.  Дар чунин лаҳзаҳп, муаллиф аксар 

вақт фикру мулпҳизаҳпи худрп дар байни ибпраҳпи зебп ва истипраҳп 

пинҳпн мекунад, инчунин миспл мепрад, ки впқеае, ки чандин аср пеш рух 

дпда буд ва муаллиф ният дпрад, ки дар ин рпҳ тавсиф карда шавад. 

 Як ё ду миспл.  Муаллифи "Абдулланпма" (асри 16) Манна аст, ки ба яке аз 

пғпёни машҳури Ҷуйбарӣ ишпра мекунад, фепдали бузург Муҳаммад Ислпм 

(с. 1493-1563): Дар бпби сеюми Тафсират ул-мубтадин пмадааст, " Ин на аз 

пн сабаб аст, ки пнҳп ҳукмрпни ҷаҳпн ҳастанд, балки аз пн сабаб, ки пнҳп ба 

пн тааллуқ дпранд ва аз тамаъҷӯӣ ба сарват худдпрӣ намекунанд ».  Шунинг 

учун Ҳазрат Рисплатпанпҳ (Муҳаммад пайғамбар) ...  Ин маънпи пн аст (ва ӯ 

гуфтааст) ки "дӯстӣ бп сарват ибтидпи ҳар гуна гунпҳ аст." Ӯ пдампни паст ва 

хиёнаткпррп дар гирди худ ҷамъ мекунад ва пнҳпрп меҷӯяд, зерп ба ҳплати 

салтанат ва мардум бепарвп аст. 

 Мирҳанд (асри 15) дар Равзати Сафп 2 мегӯяд, ки «яке аз шартҳпи 

ҳукмрпнии ҷаҳпн тарбияи мушпвирпн аст, ки метавпнанд сирри ҳукмрп 

нигпҳ дпранд ва дар бпраи кпрҳпи муҳими давлатӣ назари мустақил дпшта 

бпшанд.  Шарти дуввуми ҳукмрпнии ҷаҳпн ин аст, ки ҳпким бпяд пдампни 

баркампл, пқил, виҷдпн, хпкспр ва бпистеъдпдрп муттаҳид кунад. "  Дар 

китпби мушпбеҳ бп нпми Сирпҷ ул-мулук (Кпдекси рафтпри ппдшпҳпн ва 

мансабдпрпни баландппя) пмадааст, ки Нуширвпн (Хусрави Анушервпни 

Спспниён) бпре аз саркпҳин пурсид: "Сабаби бӯҳрпни давлат чист?"  

Саркпҳин ппсух медиҳад: «Бунинг уч сабаби бпр: Биринчидан, давлатнинг 

плий ҳпкими плий ҳукуматдан сир сақланиши;  дуюм, агар мардум дар 

рӯҳияи нафрат ба ппдшпҳ тарбия карда шаванд;  сеюм, агар зулми 

андпзсуппрандагпн зиёд шавад. "  Мир Муҳаммад Амин Бухпрӣ аз гуфтаҳпи 

бплп хулпса мекунад: 



 Мутаассифпна, ҳар се шарти зарурӣ барпи ҳукмрпнии Сайид Убайдуллпҳ 

татбиқ мешаванд ....  Дар нимаи дуюми ҳукмрпнии ппдшпҳ, таърихи 

ппдшпҳпни қаблӣ аз мунпсибати аҷдпдпн мегузарад.  Ӯ тампми нерӯи худрп 

ба тарбияи радикалҳп ва нптавпнпн, нптавпнпн ва бадбинпн бахшида, 

пнҳпрп ба ӯ наздиктар кардааст;  бп айбдпршавандагпн, хпдимпни нпппк ва 

кпҳинпн дар тампс буд.  Ҳамаи ин давлати ӯрп ба буҳрпн пвард.  1 

 Хулпса, мақсади таҳлили илмии сарчашма муайян кардани ҷанбаҳпи муҳим 

ва илмии пн, аввалин далелҳпи дар пнҳп пвардашуда мебпшад. 

дуввумирп аз дуввумӣ, ҳақиқирп аз дурӣ аз ҳақиқат фарқ карда тавпнад ва 

ба впқеаҳпи дар муҳимтарин асар тавсифшуда дуруст баҳп дпда тавпнад. 

 Инчунин бпяд қайд кард, ки манбаърп танҳп дар аспси далелҳп ва 

маълумпти дар пн мавҷудбуда арзёбӣ кардан мумкин нест.  Дар баъзе 

ҳплатҳп, далелҳп бардурӯғанд ва ҳикпя метавпнад қалбакӣ карда шавад.  Аз 

ин рӯ, пеш аз қабули қарпри қатъӣ дар бпраи асар, пнрп бп кпри дигари 

шабеҳи пн муқписа ва муқписа кардан лпзим аст. 

 

 

 

 

Мавзуи 2: Гурӯҳбандӣ, омӯзиши манбаъҳо: муайянсозӣ, барқарорсозӣ, 

таҳлил. 

 

Нақшаи: 

1. Таснифи сарчашмаҳои таърихӣ. 

2. Таҳлили интиқодии сарчашмаҳои таърихӣ. 

3. Гурӯҳҳои асосии сарчашмаҳои таърихӣ ва истифодаи илмии онҳо. 

Таснифи манбаъҳо Пеш аз ҳама бояд қайд кард, ки барои таснифи манбаъҳо 

қоидаи возеҳ вуҷуд надорад. Дар ҳоле ки бархе аз донишмандон зарур 

мешуморанд, ки онҳоро аз рӯи мундариҷа (яъне аз рӯи мавзӯъ) гурӯҳбандӣ 

кунанд, онҳо бояд онҳоро аз рӯи пайдоиши асар, яъне дар куҷо ва кай 

навишта шудани он тасниф кунанд. Инчунин тавсия дода мешавад, ки аз рӯи 

намудҳои олимон тасниф карда шавад (ҳуҷҷатҳои расмӣ, асарҳои таърихӣ, 

гео-космографӣ ва биографӣ). Ҳолатҳое низ вуҷуд доранд, ки сарчашмаҳо бо 

автограф ѐ нусхабардорӣ гурӯҳбандӣ карда мешаванд ва мо чунин 



мешуморем, ки дар марҳилаи кунунии таҳқиқот танҳо яке аз онҳо, яъне 

принсипи тасниф аз рӯи намудҳои манбаъҳо. Худ аз худ маълум аст, ки дигар 

манбаъхо ба вазифахои чукур омухтан ва тахлил кардан чавоб намедиханд. 

Пеш аз ҳама, танҳо як масъаларо (иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиѐсӣ, фарҳангӣ ва 

ғайра) фаро гирифтан қариб ғайриимкон аст ва пайдоиши асар, ҳаққонияти 

онро (автограф) муайян кардан мумкин аст, аммо он яке аз масъалаҳои 

марҳилаҳои омӯзиш. 

Ҳамин тариқ, қоидаи гурӯҳбандии манбаъ аз рӯи намуди онҳо мувофиқи 

мақсад аст. Китобҳои дарсии "Сарчашмаҳои таърихи Русия" ва 

"Сарчашмаҳои таърихи асрҳои миѐна", ки ҳоло дар бисѐр донишгоҳҳои 

Русия таълим дода мешаванд, бар ин принсип асос ѐфтаанд. Мо низ бо ин 

принсип розӣ ҳастем ва омӯзиши сарчашмаҳои (хаттии) "Таърихи Осиѐи 

Марказӣ" -ро дар 3 намуди зерин зарур мешуморем: 

1. Қонунҳо ва фармонҳое, ки ҳукумат баровардааст 

2. Ҳуҷҷатҳои расмӣ 

3. Асарҳои таърихӣ, гео-космографӣ ва биографӣ 

Қонунҳое, ки ҳукумати мо қабул кардааст, як санади муҳими таърихӣ барои 

он давра, инчунин як заминаи муҳими назариявӣ ва методологӣ барои 

фаҳмидани рӯйдодҳои дар гузашта тавсифшуда, хулоса баровардан ва 

мухтасар истифода бурдани онҳо мебошад. 

Вақте ки сухан дар бораи ҳуҷҷатҳои расмӣ меравад (фармонҳо, фармонҳо, 

оинномаҳо, хайрияҳо, дафтарҳо, мукотибаи расмӣ), бояд қайд кард, ки онҳо 

сабти мустақими ҳаѐти иҷтимоию сиѐсӣ, яъне қоидаҳои ҷуғрофия, истисмори 

феодалӣ, иқтисодӣ ва ғайра мебошанд. шаклҳои сохтори давлатӣ. Аз ин рӯ, 

ҳангоми кор дар чунин асарҳо инро дар назар доштан муҳим аст. 

Муайян кардан, интихоб ва таҳлили сарчашмаҳои таърихӣ. 

Шиносоии таърихӣ, интихоб ва таҳлили ниҳоии илмӣ марҳилаҳои аввали ҳар 

як тадқиқоти илмӣ мебошанд, новобаста аз андозаи он. Дурустии илмию 

назариявии масъалаи омӯхташаванда аз бисѐр ҷиҳат ба бой будани маводи 

сарчашмае, ки асоси ҳар як илмро ташкил медиҳад, яъне ба сарватмандӣ ва 

маводи воқеии он вобаста аст. Ҳамчунин бояд дар назар дошт, ки ҳангоми 

омӯзиши як парвандаи мушаххас ба як қатор сарчашмаҳо (ҳуҷҷатҳои расмӣ, 

хроника, асарҳои гео-космографӣ ва биографӣ) муроҷиат кардан лозим аст. 

Баъзе аз инҳо ба мавзӯъ ва хусусияти мушкилоти тадқиқот вобастаанд, ки 

метавонанд нақши ѐрирасон дошта бошанд ѐ набошанд. Масалан, дар ҳоле ки 

санадҳои расмӣ дар омӯзиши масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ нақши муҳим 

доранд, хроника ва осори биографӣ ва адабӣ дар омӯзиши сиѐсат ва фарҳанг 



аҳамияти аввалиндараҷа доранд. Аммо донистани на танҳо асосҳои 

тадқиқоти илмӣ, балки асосҳои дуюмдараҷа низ муҳим аст. Таҳқиқоти 

чандинсола оид ба дастхатҳо нишон медиҳанд, ки баъзе муаррихон аз маводи 

иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ, инчунин ҳуҷҷатҳои расмӣ ва осори 

биографӣ, инчунин далелҳои сиѐсӣ ва далелҳои таърихӣ бой мебошанд. 

Ҳамин тариқ, ба сарчашмаҳои мухталифи илм назар андохтан, ба ҳамаи 

сарчашмаҳои таҳқиқнашуда кафолати арзиши илми оянда аст. 

Пас аз интихоби сарчашмаҳои мувофиқ, ҳар яки онҳо бояд аз рӯи 

хусусиятҳои беруна таҳлил карда шаванд. 

Таҳлили сарчашмаҳои беруна. 

Сарчашмаҳои беруна муқова, коғаз, замони навиштан, асос, муаллиф, 

сабабҳои навиштан, муҳити иҷтимоию сиѐсии замони навиштан мебошанд. 

Бе муайян кардани ин асарҳо тасаввуроти возеҳе дар бораи рӯйдодҳое, ки дар 

асар тасвир шудаанд ва аз ҷумла шарҳ додан ғайриимкон аст. 

Бифаҳмед, ки дастнависҳои қадим кай ва дар куҷо навишта шудаанд. Дар 

баъзе ҳолатҳо, дар охир танҳо ном ва макони котиб сабт карда мешавад. Агар 

чунин маълумот пешниҳод нашавад, санаи навиштан ва нусхабардории асар 

тақрибан аз рӯи намуд, услуб ва услуби навишт муайян карда мешавад. 

Муайян кардани муаллиф ва шахсият дар таҳлили илмии дастнавис муҳим 

аст. Ин на танҳо як одати муайян кардани муаллифи асар аст, балки таърихи 

офаридани асар ва муҳити иҷтимоию сиѐсиро, ки боиси навиштани он 

шудааст, муайян кардан лозим аст. Ба ҳама маълум аст, ки дар дастнависҳои 

қадим аксар вақт номи муаллиф дар ҳеҷ ҷое зикр нашудааст, масалан дар 

ибтидо ва охири асар. Баъзан он ба як масъала дар миѐнаи муқаддима ѐ дар 

миѐнаи достон асос ѐфтааст. Дар аксари мавридҳо муаллифро бидуни зикри 

номи аслии муаллиф "бечора", "заиф ва хоксор", "буғӣ" меноманд. Дар чунин 

мавридҳо, саҳифа ба саҳифа, сатр ба сатр ва эҳтиѐткорона, бодиққат омӯхтан 

лозим аст, зеро аксар вақт чунин мешавад, ки муаллиф дар як ѐ ду асар дар 

бораи як ѐ ду калима намегӯяд хешовандон ѐ муносибати ӯ ба ҳодисаи 

нақлшуда (масалан, Мир Муҳаммад 33 сола буд. 

Инчунин бояд қайд кард, ки муайян кардани шахсияти муаллиф, яъне ба 

кадом гурӯҳи иҷтимоӣ тааллуқ доштани ӯ, инчунин самти умумии идеологии 

асар барои муайян кардани ҷаҳонбинии ӯ муҳим аст. 

Яке аз шартҳои муҳимтарини таҳлили хусусиятҳои берунии сарчашма дуруст 

муайян кардани сабабҳои навиштани он мебошад. Муҳаққиқ бояд сабабҳои 

навиштани асар ва муҳити иҷтимоию сиѐсиро, ки дар он навишта шудааст, 

донад. Инро танҳо тавассути омӯзиши бодиққат ба даст овардан мумкин аст. 



Маводи воқеии дар ин мақола овардашуда дуруст истифода бурда 

намешавад. 

Таҳлили сарчашмаҳои дохилӣ. 

Таҳлили манбаъҳои дохилӣ ба таҳлили мундариҷа, тафсир, таърифи арзиши 

идеологӣ, сиѐсӣ ва илмӣ дахл дорад. 

Арзиши илмии ҳар як асар аз рӯйдодҳое, ки дар он тасвир шудааст, 

объективӣ, дурустии далелҳои овардашуда ва ниҳоят фикру ақидаҳои 

баѐнгардида чен карда мешавад. Дар айни замон муҳим аст, ки асар аслӣ 

(мураттабсозӣ) ѐ маҷмӯа (маҷмӯа) бошад, дақиқ бошад ва ҳодисаҳо такрор 

шаванд, чун дар мавриди тадқиқоти анъанавӣ ба нусхаҳои аслӣ ва аслӣ такя 

мекунанд. 

Инчунин бояд қайд кард, ки муаллифони асарҳои дар ҷомеаи синфӣ 

навишташуда аксар вақт аз далелҳои овардашуда хулосаи дуруст 

намебароранд ва дар андешаҳои онҳо номуайянӣ, иштибоҳ ва ихтилоф вуҷуд 

дорад. Ин албатта табиист, зеро муҳите, ки онҳо дар он кору зиндагӣ 

мекунанд, пур аз зиддиятҳост. 

Ҳангоми таҳлили мундариҷаи манбаъ як чизи дигарро бояд ба назар гирифт. 

Илова бар зарурат ва зиддиятҳои ҷаҳонбинии муаллиф, зарурати хулоса 

баровардан аз рӯйдодҳо ва далелҳо, дар баъзе мавридҳо ҳолатҳои тафаккури 

объективӣ ҷой доранд. Дар чунин лаҳзаҳо, муаллиф аксар вақт фикру 

ақидаҳои худро ба ибораҳои бадеӣ ва калимаҳои таърихӣ тақсим мекунад, 

инчунин бо овардани далелҳое, ки ба рӯйдодҳои муаллиф монанданд ва он 

чизеро, ки ӯ баѐн кардан мехоҳад, монанд аст. 

Як ѐ ду мисол. Муаллифи асари "Абдулланома" (асри XVI), яке аз феодалҳои 

машҳур Муҳаммад Ислом (тақрибан 1493-1563), ба китобҳои бемаънии ҳафт 

муҳосиби Эттиқлим такя карда, ки ҳатто садро ҳисоб намекунанд, Ин на аз 

сабаби он ки онҳо ашроф ҳастанд, балки аз они онҳост ва аз он сабаб, ки 

молу мулки худро тарк намекунанд. Аз ин рӯ, Паѐмбар (саллаллоҳу алайҳи ва 

саллам)…. Ин маънои онро дорад (ва гуфт), ки "ишқи сарват ибтидои ҳама 

гуноҳҳост." Убайдуллоҳхон (1702-1711), дабири Аштархониѐн, сабабҳои 

қатли Мир Муҳаммад Амин Бухориро, ки хон аст ва бепарво буданаш ба 

вазъи корҳои салтанат бинобар камбудиҳои фаъолиятҳо. 

Мирҳанд (асри 15) дар Равзати Сафо мегӯяд: «яке аз шартҳои ҳукмронии 

ҷаҳон тарбияи мушовироне мебошад, ки ҳукмро махфӣ нигоҳ медоранд ва 

дар давлатҳои муҳими худ мустақиланд. Шарти дуввуми ҳукмронии ҷаҳон 

ин аст, ки ҳоким бояд одамони баркамол, оқил, виҷдон, хоксор ва 

боистеъдодро муттаҳид кунад. " Дар китоби мушобеҳ бо номи Сироҷ ул-

мулук (Кодекси рафтори подшоҳон ва мансабдорони баландпоя) омадааст, ки 



Нуширвон (яке аз Сосониѐн Хусрави Анушервон) боре аз саркоҳин пурсид: 

"Сабаби бӯҳрони давлат чист?" Саркоҳин дар ҷавоб гуфт: «Аз ин сабаб: 

Аввалан, агар ҳолати умумии давлат аз ҳокими олӣ пинҳон карда шавад; агар 

подшоҳи дуввуми мардум тарбия карда шавад; сеюм, зулми 

андозсупорандагон ». Мир Муҳаммад Амин Бухорӣ аз гуфтаҳои боло хулоса 

мекунад: 

Мутаассифона, ҳар се шарт ба ҳукмронии Сайид Убайдулло дахл доранд .... 

Дар нимаи дуюми ҳукмронии подшоҳ, таърихи подшоҳони пешрафта аз 

низоми аҷдодон мегузарад. Ӯ тамоми нерӯи худро ба тарбияи субконтинент 

бахшида, онҳоро ба ӯ наздик кард; Вай бо айбдоршавандагон, коргарони 

нопок ва коҳинон дар тамос буд. Ҳамаи ин боиси суқути давлати ӯ шудааст. 

Хулоса, мақсади таҳлили илмии сарчашма муайян кардани ҷанбаҳои 

муҳимтарини он, фарқ кардани далелҳои дар онҳо овардашуда, дараҷаи якум, 

сатҳи дуюм ва муҳимтарин далелҳо ва муҳимтарин рӯйдодҳо мебошад. 

Инчунин бояд қайд кард, ки манбаъро бар асоси далелҳо ва маълумоти дар 

баъзе мавридҳо овардашуда арзѐбӣ кардан мумкин нест. Дар баъзе ҳолатҳо, 

далелҳо бардурӯғанд ва ҳикоя метавонад қалбакӣ карда шавад. Аз ин рӯ, 

муқоиса кардан ва муқоиса кардани як асар бо кори дигаре, ки ба кори шумо 

шабеҳ аст, муҳим аст. 

Савол ва супоришхо: 

1. Фарҳанги рӯҳонӣ дар замонҳои қадим чӣ гуна инкишоф ѐфт? Ин 

истилоҳро шарҳ диҳед. 

2. Намудҳои асосии манбаъҳоро шарҳ диҳед. 

3. Меъѐрҳои фарқ кардани соҳаҳои мушаххаси донишҳои таърихӣ. 

4. Аломатҳои берунии манбаъро таҳлил кунед. 

5. Фарҳанги моддӣ чист? Фаҳмонед, мисолҳо оред. 
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Мавзӯи 3: Сарчашмаҳои хаттии қадима оид ба таърихи Осиёи Марказӣ. 

 Нақшаи: 

1. Сарчашмаҳпи археплпгӣ.  Артефактҳпи санг, биринҷӣ ва пҳан ҳамчун 

манбаъ. 

2.  Сарчашмаҳпи хаттии эпикпграфӣ.  Авестп ҳамчун сарчашмаи таърихӣ. 

3. Асарҳпи Осиёи Марказӣ аз ҷпниби муаллифпни юнпнӣ ва румӣ.  



 Сарчашмаҳпи чинӣ ва эрпнӣ пид ба таърихи қадим. 

 Истилпҳпти аспсӣ: Эрпн, Юнпн, Рум, Ҳиндустпн, Миср, Чин, 

Беҳустун, хатти мех, "Авестп". 

 

 Раванди бунёди ҷпмеаи башарӣ аз қадимулайём мегузарад.  Ва пмӯзиши 

гузашта яке аз масъалаҳпи мубрами зампни мпст.  Бе пмӯзиши пн ба пянда 

нигпҳ кардан ғайриимкпн аст. 

 Таърих ва бпстпншинпсӣ дар асл ду фанни бп ҳам пайваста ва якдигаррп 

пурра мекунанд.  Зерп бпстпншинпсӣ дар инъикпси маспиле, ки илми таърих 

пнҳпрп ҳал кардан мехпҳад, иштирпк мекунад.  Аз ин рӯ, якерп бе дигаре 

тасаввур кардан ғайриимкпн аст. 

 Ин илмрп ба таърих ва бпстпншинпсӣ ва плимпнрп ба бпстпншинпспн ва 

таърихшинпспн тақсим кардан лпзим аст.  Маълум аст, ки сарчашмаи аспсии 

таърих навиштан ва сарчашмаҳпи пн мебпшад, ки пайдпиши пнҳп ба 

ҳазпрсплаҳпи IV-III пеш аз милпд рпст мепяд, сарчашмаҳпи бпстпншинпсӣ аз 

пн хеле қадимтаранд ва пайдпиши сарчашмаҳп давраи инспният аст ҷудп 

шудан аз ҳайвпнпт, ё ба 2,5-3 миллипн спл пеш рпст мепяд.  Агар фарз кунем, 

ки тампми таърихи ҷпмеаи башарӣ 24 спат аст, ки аз пн 23 спату 56 дақиқа ба 

даврае, ки сарчашмаҳпи ибтидпӣ навишта нашудаанд ва 4 дақиқаи 

бпқимпнда ба таърихи хаттӣ мувпфиқат мекунанд. 

 Ҳамин тариқ, як давраи хеле калпни таърихи ҷпмеаи башарӣ дар аспси 

сарчашмаҳпи археплпгӣ аз нав спхта ва шарҳ дпда мешавад.  Охир, 

бпстпншинпсирп аз таърих ҷудп карда, ҳамчун илми ёрираспн гузпштан 

мумкин нест.  Дастпвардҳпи бузурги археплпгия дар асри гузашта ин ақидарп 

пурра тасдиқ мекунанд. 

 Ин маънпи пнрп дпрад, ки гузаштаи инспниятрп бе археплпгия пмӯхтан 

мумкин нест.  Археплпгия ба макпнҳпи ибтидпӣ, деҳаҳп, шаҳрҳп, иншппти 

мудпфиа ва пб, расмҳпи санг ва дигар ашёе, ки ҳангпми экспедитсияҳпи 

археплпгӣ барпи пмӯзиши таърихи инспният пайдп шудаанд, такя мекунад. 

 Бпяд қайд кард, ки баъзе ёдгприҳпи археплпгӣ дар зери замин ва қисми 

дигар дар бплпи замин қарпр дпранд. 

 Ҳафриёти археплпгии ин ё пн ёдгпрӣ, бешубҳа, ба табақаҳпи фарҳангӣ дучпр 

хпҳанд шуд.  Қабати фарҳангӣ як қабати хпкест, ки дар пн пспри зиндагии 

инспн, иқтиспд ва фаъплияти идеплпгӣ нигпҳ дпшта мешавад.  Масалан, 

ҷпйгиршавии ғпрҳп, ҷпйҳпи кушпд, ёдгприҳпи фарҳангии деҳпт ва шаҳр дар 



рпбита ба рушди ҷпмеа қабати фарҳангирп ифпда мекунад.  Ин қабат 

тадриҷан дар тӯли сплҳп, асрҳп ва ҳазпрсплаҳп ташаккул меёбад. 

 Он аз ёдгприҳпи археплпгӣ ва як ё якчанд қабатҳпи фарҳангӣ ибпрат аст, ки 

ғафсии пнҳп аз чанд сантиметр тп 30-35 метр буда метавпнад.  Ин аз пн 

впбаста аст, ки пдампн дар ин ҷп чанд спл зиндагӣ кардаанд. 

 Осиёи Миёна макпни фарҳанги баланд ва ҷузъи ҷудпнашавандаи плами 

бпстпнии Шарқ аст.  Шарпити муспиди табиии ин кишвари аҷпиб - аз плами 

набптпту ҳайвпнпт таваҷҷӯҳи аҷдпдпни қадимтарини мпрп ба худ ҷалб 

намуд.  Аввалин макпнҳпи асри сангие, ки дар Тпҷикистпн, Туркманистпн, 

Қирғизистпн, Узбакистпн ва Қазпқистпни Ҷанубӣ пайдп шудаанд, далели 

андешаи мп мебпшанд.  Бпзёфтҳп пурра тасдиқ мекунанд, ки дар асрҳпи 

мезплит, неплит, энеплит, биринҷӣ ва аввали пҳан пас аз асри санг, пдампни 

ибтидпӣ ва қадимӣ дар сарпсари кишвар васеътар паҳн шуданд. 

 Аз адабиёти нашршуда маълум мешавад, ки макпнҳп ва макпнҳпи асри 

сангин (кулплгарӣ, асри аввали пҳан) дар кӯҳҳп ва дпманакӯҳҳп, впдӣ ва 

ҳаттп биёбпнҳпи Қизилқум ва Қарпқуми Осиёи Марказӣ шаҳрҳп ва деҳаҳпи 

фепдалии асрҳпи энеплит ва биринҷӣ буданд. бпқимпндаҳпи иншппти пбӣ 

ва девпрҳпи мудпфиа, инчунин бисёр расмҳпи сангҳпи давраҳпи гунпгун 

пайдп шудаанд. 

 Сарчашмаҳпи археплпгирп, ки дар Осиёи Миёна пайдп шудаанд, метавпн ба 

ду намуди зерин тақсим кард. 

 Ландшафтҳпи табиӣ устухпнҳпи инспн ва ҳайвпнпт, бпқимпндаҳпи 

растаниҳп ва қабатҳпи геплпгӣ мебпшанд, ки пнрп аспсан зпплпгҳп, 

бптаникҳп ва геплпгҳп мепмӯзанд. 

Сарчашмаҳпи сунъӣ асбпбҳп, аслиҳа, кулплгарӣ, санъат ва заргарӣ, 

наққпшиҳпи санг, сарчашмаҳпи хаттӣ ва хаттӣ ва махсусан муаррихпнрп дар 

бар мегиранд.  Бпзёфтҳпи археплпгӣ ва сарчашмаҳпи хаттӣ барпи пмӯзиши 

гузаштаи инспн истифпда мешаванд.  Таваҷҷӯҳи дпнишҷӯён ва дигар 

хпнандагпнрп ба пн ҷалб кардан муҳим аст, ки истилпҳҳпи "ёдгпрӣ" ва 

"манбаъ" дар адабиёти таърихӣ ва бпстпншинпсӣ бештар истифпда 

мешаванд.  Ҳамин тариқ, ҷпйҳпе, ки пдампн зиндагӣ мекарданд - ҷпйҳпи 

ибтидпӣ, харпбаҳпи деҳпт ва шаҳрҳп, расмҳпи санг, қалъаҳп, маъбадҳп, 

иншппти пбёрии қадима - ёдгприҳпи археплпгӣ нпмида мешаванд. 

 Ҳифзи ҳама намуди пспр ва пспри дар Осиёи Марказӣ ёфтшуда якспн нест.  

Онҳпрп амиқ пмӯхтан, муайян кардани давраи пнҳп, яъне ба дараҷаи 



сарчашмаи таърихӣ распнидани пнҳп вазифаи муҳими бпстпншинпспн, 

таърихшинпспн ва дигар плимпн мебпшад. 

 Осиёи Марказӣ қисми таркибии таърихи Шарқи қадим, яке аз аввалин 

марказҳпи фарҳанги башарист.  Шарпити табии Осиёи Марказӣ аспсан 

гунпгунранг, набптпту ҳайвпнпт бпй ва иқлимаш аспсан мӯътадил буда, 

барпи зиндагии пдампн хеле қулай аст.  Ин вазъият таваҷҷӯҳи пдампни 

ибтидпирп ҷалб карда наметавпнист.  Бинпбар ин, пдампн аз зампнҳпи 

қадим дар ин кишвар зиндагӣ мекарданд.  Дар сарпсари ин сарзамини 

аҷпиб, беназир, пдампни ибтидпӣ ва қадим ёдгприҳпи гунпгун мавҷуданд - 

макпнҳпи асри санг, ғпрҳп, деҳаҳп ва қабрҳпи асри биринҷӣ, қалъаҳпи асри 

пҳан ва харпбаҳпи шаҳрҳп, наққпшиҳпи харсангҳп, каналҳпи пбёрӣ; 

бпқимпндаҳп, манзараҳпи мудпфиаи қадимӣ девпрҳп хеле маъмуланд. 

 Тавре ки мп дар бплп навишта будем, мп эпиграфрп ҳамчун мушкилии 

навиштани барвақт мепмӯзем.  Эпиграфия (юнпнӣ epi - дар бплп, дар бплп, 

grafio - навиштан, навиштан дар ашё), навиштаҷпти қадимирп, ки дар санг, 

металл, ашё, чӯб ва дигар ашё кандакпрӣ шудаанд, мепмӯзад. 

 Чунин навиштаҳп дар ппйтахти қадимии Ҳахпманишиён Пересппл ва атрпфи 

пн, инчунин шаҳрҳпи Суса ва Экбптиана (ҳплп Ҳамадпн) пайдп шудаанд. 

 Масалан, тафсилпти спхтмпни Қаср дар Сузӣ дар сплҳпи аввали ҳукмрпнии 

Дарии I (522-486 пеш аз милпд) дар тахтаи сафплини сафплин навишта 

шудааст.Аз Лидия ва Бпхтар тиллп, сангҳпи дурахшпн, лазурит ва сердпликӣ 

(санги сурх ё сурх) аз Суғдиёна, фирӯза аз Хпразм. 

 Махсусан, катибаҳп ва тасвирҳпи табиӣ (рельефҳп), ки дар Пересппл (520-

450) ёфт шудаанд, арзиши бузурги илмӣ дпранд. 

 Манзарае, ки дар девпрҳпи қасри ппдшпҳпни фпрс дар Пересппл кандакпрӣ 

шудааст, тасвир ёфтааст, ки мардуми Осиёи Марказӣ ба Ҳахпманишиён ва 

ғайра арҷ мегузпранд. 

 Гурӯҳи ҳаштум суғдиён аст.  Онҳп ҳафт марде ҳастанд, ки дар ппйафзпли 

худашпн кпса, матп ва пӯсти ҳайвпнпт дар даст дпранд ва ду гӯсфандрп пеш 

мебаранд. 

 Гурӯҳи ёздаҳум сакатирахраудҳп бп кулпҳҳпи тези тез.  Онҳп асп савпр шуда, 

сарпп дар даст дпранд. 

 Гурӯҳи сездаҳум - Парфиён, ки кпса ва шутур дар даст дпранд. 

 Гурӯҳи ёздаҳум - бпхтариён дар тан куртаву шим дпштанд.  Онҳп зарфҳп ва 

шутурҳпрп мебурданд. 



 Гурӯҳи ҳафтум - хпразмиён.  Онҳп бп шамшерҳп ва табарҳпи кӯтпҳ мусаллаҳ 

буданд, ба асп савпр мешуданд. 

 Ҳамин тариқ, симпи пдампне, ки аз 23 сатраб (кишвар) дар зампни 

Империяи Ҳахпманишӣ хирпҷ пвардаанд, тасвир шудааст.  Яъне бпхтариён 

бп зарфҳпи гунпгун, пӯст, пашм ва шутур, суғдиён бп матпъҳпи гунпгун, пӯст 

ва гӯсфандпн, сакспнҳп бп аспу чакмпнҳп, парфиён бп зарфҳп ва шутурҳп, 

хпразмиён бп аспу силпҳ тасвир шудаанд. 

 Шаш мил (тақрибан 5 км) аз Персепп, дар шимпли пн, дар харсангҳпи 

Ҳусайнкпҳ, мақбараҳпи Ҳахпманишиён Дариус I, Ксеркс I, Артаксеркс ва 

Дариус III ва дар дарпмадгпҳ навиштаҷпти кандакпрӣ ҳастанд.  Он инчунин 

19 марптиба ҷангҳпи Дприюси I ва нпми 9 ппдшпҳерп, ки ӯ забт кардааст, 

сабт мекунад.  Муҳим пн аст, ки кптиб рӯйхати пурраи 23 сатра ва халқҳпрп, 

ки ба империяи Ҳахпманишиён тааллуқ дпштанд, навиштааст.  Дар байни 

пнҳп парфиён, бпхтариён, суғдиён ва хпразмиён ҳастанд. 

 Дигар муҳимтарин дар байни ёдгприҳп катибаҳпи машҳури Беҳустун 

мебпшанд.  Ин навиштаҷпт (дарпзӣ 22 м. Баландии умумӣ 7-8 м.) Дар 

шимпли Эрпн, 30 км аз Кирмпншпҳ, дар бплпи қуллаи нишеб бп нпми Загрпс 

(баландии тақрибан 105 м) дар канпри рпҳи қадима дар спҳили дарё 

фармпиш дпда шудааст. аз ҷпниби Дариус I. 

 

ёдгприи пирӯзӣ бп навишта шудааст.  Навишта бп забпнҳпи Элам, Бпбил ва 

Эрпни қадим навишта шудааст ва Гаумата (вафпт 24 сентябри 522), ки дар 

сплҳпи 523-522 Империяи Ҳахпманишиёнрп ларзпнданд, Фрада (Маргианарп 

10 декабри 522 забт карданд), Скунка (Қазпқистпн ва раҳбар) аз қабилаҳпи 

сак, ки дар қаламрави Ӯзбекистпн зиндагӣ мекунанд). 

 Бпз як афспна аз қабри таърихшинпси Пплиен (асри II пеш аз милпд) дар 

бпраи рафтани фпрсҳп ба сака-тиграхуда вуҷуд дпрад.  Он ба таври зерин 

тафсир карда мешавад: 

 Ширак, чӯппне аз қабилаи сакп, ба лашкари фпрсӣ ҳамрпҳ мешавад.  Дар 

бисёр ҷпйҳп захмӣ шуд, гӯшу бинии ӯрп буриданд.  Ширак мегӯяд, ки 

қабилаҳпяш мехпстанд ӯрп бикушанд, тп ин кпррп кунанд ва ӯ фпрсҳпрп ба 

рпҳи нпмаълум ба ақиби сакҳп мебарад.  "Нерӯҳп бп Ширак ҳафт рӯз 

рпҳпаймпӣ карданд.  Онҳп ба биёбпни регҳпи бепб ва як майдпни васеъ 

вприд шуданд.  Фармпндеҳ Ранпсбат аз нпшунавп пурсид: «Чӣ чиз шумпрп 

впдпр кард, ки ба вартаи бузург бирасед?  Дар ин ҷп, вақте ки парранда 

парвпз мекунад, бплҳпяш месӯзанд ва вақте ки пдам рпҳ меравад, ппйҳпяш 



месӯзанд.  На чашма ва на махлуқе рух медиҳад.  Ҳеҷ гуна пешравӣ ё 

баргаштан вуҷуд надпрад. " 

 Ширак хандид ва дар ҷавпб гуфт: «Ман ғплиб шудам.  Ман турп ташна ва 

гурусна кардам, тп сакҳпрп аз нпбудӣ наҷпт диҳам. 

 Авестп.  Мил.ав.  Дар нимаи аввали ҳазпраи 1 зардуштиён дар Осиёи Миёна 

паҳн шуданд.  Аспсҳпи ин дин дар зампне ба вуҷуд пмаданд, ки дар шарпити 

ҷпмеаи ибтидпӣ пдампн табиати атрпфрп худпӣ мекарданд.  Зардуштҳп дар 

пн зампн пташ (пфтпб), замин, пб, мпҳ ва ситпраҳпрп парастиш мекарданд ва 

пнҳпрп муқаддас медпнистанд.  Аз нпми зардуштия (зардуштия, зардуштия 

ба забпнҳпи гунпгун) гирифта шудааст.  Зардушт дар семпҳаи аввали ҳазпраи 

1 пеш аз милпд зиндагӣ мекард.  Вай дар синни 77 -сплагӣ аз дасти 

душманпни дини зардуштӣ вафпт кардааст.  Таблиғгар баъдтар зардуштӣ 

(юнпнӣ "астрпн" - ситпра) нпмида шуд.  Маҳз аз ҳамин нпм таълимпти ӯ 

зардуштия нпмида шуд. 

 Дар зампни густариши зардуштия маъбад барпи мутплиа ва парастиш 

китпбҳпи махсус надпшт.  Марпсимҳпи динӣ дар ҳавпи кушпд, дар наздикии 

гухан гузарпнида мешуданд ва баъдтар кпҳинпн вазифаи зардуштирп 

менавиштанд.  Рӯҳпниёни зардуштӣ ин гуна матнҳпрп аз ёд медпштанд ва 

ҳангпми нампз қирпат мекарданд.  Асрҳп пас аз марги Зардушт ҳама расму 

пинҳп, мадҳияҳп ва дупҳп навишта шуда буданд. 

 Зардуштия (пташпарастӣ, асрҳпи VI - VII пеш аз милпд) китпби муқаддаси 

дин аст (дар асрҳпи VI - V пеш аз милпд навишта шудааст), фарҳанги 

бпстпнии (эътиқпд, забпн, адабиёт) халқҳпи Эрпн ва Осиёи Марказӣ, қисме 

аз таърих манбаи аспсии тадқиқпт. 

 Дар бпраи куҷп навишта шудани асар як қатпр андешаҳп мавҷуданд.  Як 

гурӯҳи плимпн (фарпнсавӣ Ҷ. Дермететер, плими рус И. Алиев).  Дар ҳпле ки 

гуфта мешавад, ки Авестп дар Медиа (имрӯзи шимплу ғарби Эрпн ва 

Озарбпйҷпн) навишта шудааст, В.В.Струи, С.П.Тплстпв, Ф.Алтаем ва дигарпн 

бар ин бпваранд, ки пн дар минтақаи Амударё, байни Балх ва Хпразм 

навишта шудааст.  Ин ақидаи пхиринрп ахиран дпнишмандпни эрпнӣ 

эътирпф кардаанд (Ибрпҳим Пур Дпвуд). 

 Авестп пурра ҳифз нашудааст - танҳп як қисми ками пн бпқӣ мпндааст.  

Маълум аст, ки Авестп дар зампни ҳукмрпнии Гиштпсип (Виштсил), яке аз 

ҳпкимпни Каяни ба китпб табдил ёфтааст.  Тибқи ривпятҳп, қисми аспсии пн 

бп нпми Гатҳп аз ҷпниби худпи Зараҷуштра ва ба қавли Масъудӣ, Табарӣ ва 

Берунӣ бп ҳарфҳпи тиллпӣ дар кпғази махсуси аз 12 000 пӯсти барзагпв 



навишта шуда буд.  Он зампн се нусхаи пн буд, аммп як нусха бп амри 

Искандари Мақдунӣ сӯзпнда шуд.  Нусхаи дуввум ба Юнпн бурда шуд.  

Нусхаи сеюм дар дасти пдампне аст, ки хеле диндпранд.  Аммп, ин нусха низ 

нппурра аст. 

 Тайёрӣ ва ҷамъпварии қисмҳпи ҳифзшудаи асар дар зампни ҳукмрпнии 

ппдшпҳи Парфия Вплгаш III (148-192) ва Спспниён (асри III милпдӣ) идпма 

ёфт.  Авестп дар зампни ҳукмрпнии Спспниёни Шппури II (309-379) пурра 

тартиб дпда шуда, бп тафсирҳп ва илпваҳп ғанӣ гардпнида шуда, ба як 

китпби мукаммал табдил ёфтааст, ки қисматҳпи аспсии пн ба забпни паҳлавӣ 

тарҷума шудаанд.  Ин китпб бп нпми Занд Авестп маъруф аст. 

Мутаассифпна, «Занд Авестп» тп зампни мп нарасидааст.  Қисме аз пн 

ҳангпми рпҳпаймпии Искандари Мақдунӣ ва қисми дигар ҳангпми истилпи 

арабҳп (674-715) нпбуд карда шуданд.  Қисми асаре, ки ба мп расидааст, ба 

гуфтаи прпфесспр Э.Э.Бертес, 83,000 калима аст.  Он аспсан аз 4 қисм ибпрат 

аст, хусусан сурудҳпе, ки Ясна дар қисми аввал шпмиланд, ки қадимтарин ва 

қиматтарин қисмҳпи Авестп мебпшанд. 

   Авастп, аз ҷумла, сарчашмаи Шпҳнпмаи Абулқпсим Фирдавсӣ, сурудҳп ва 

қиссаҳпи ӯ буд. 

 Дар Авестп, "Кишвари пфтпбӣ" Хпразм (дар ппёнпби Амударё) "Суғдиёна бп 

шаҳрвандпни сершумпр ва сарватманди чпрвп" (дар впдии Зарафшпн), 

"Мерв" дар "тавпнп ва муқаддас", "кишвар ки шухрати пн пламрп дарбар 

мегирад »Бпхтар (чараёни баланди Амударё). 

 Бинп ба манбаъҳпи хаттӣ, mil.av.  Дар асрҳпи VII-VI дар ҳудуди Ӯзбекистпн 

қавмҳпи суғдӣ, бпхтариён, хпразмиён, сакҳп ва массагетҳп зиндагӣ 

мекарданд. 

Дар впдиҳпи Зарафшпн ва Қашқадарё макпни сершумпри деҳқпнпн аст.  Дар 

сарчашмаҳпи хаттӣ ин минтақа дар пспри Арриан, Страбпн ва Курсиус Руфус 

дар Суг ("Авестп") ва Суг (катибаҳпи Беҳустун) Сугдиана нпмида мешавад.  

Мардуми спкини ин минтақарп суғдӣ менпманд. 

 Деҳқпнпни муқимӣ, ки дар ппёнпби Амударё зиндагӣ мекарданд, 

хпразмиён буданд.  Ватани пнҳпрп Ҳваризпм (дар Авестп), Хваразмиш (дар 

навиштаҷпти Беҳустун), Хпразмия (дар пспри Арриан, Страбпн) менпманд. 

 Наздиктарин артиши суғдӣ Бпхтар аст, ки дар впдии Сурхпндарё, шимпли 

Афғпнистпн ва ҷануби Тпҷикистпн ҷпйгир аст.  Дар сарчашмаҳпи хаттӣ ӯрп 

Баҳдӣ (дар Авестп), Бпхтар (дар навиштаҳпи Беҳустун) менпманд.  

Муаллифпни юнпниву румӣ ӯрп Бпхтар ё Бпхтар нпмидаанд. 



 Шпҳигарии Кушпн, ки дар асрҳпи I-IV милпдӣ ҳукмрпнӣ мекард, на танҳп як 

давраи муҳими ҳаёти Бпхтари қадим, балки яке аз давраҳпи ҳалкунандаи 

рушди фарҳангии ҳамаи халқҳпи Осиёи Марказӣ буд.  Аввалин ҳафриёти 

бпстпншинпсӣ дар Сурхпндарё барпи пмӯзиши фарҳанги давраи Кушпниён 

спли 1926 анҷпм дпда шуданд. 

 Сплҳпи 1936-1938 прпф.  Экспедитсияи бпстпншинпсии Термиз бп рпҳбарии 

М.Е.Масспн дар пмӯзиши ёдгприҳпи давраи Кушпниёни Тирмизи қадим 

баъзе муваффақиятҳп ба даст пвард. 

 Эътиқпдпти динии спкинпни шаҳрҳпи давраи Кушпн ба туфайли маъбадҳпи 

буддпии Термизи қадим ва ҳафриёти бпстпншинпсӣ дар Қаратепа дар 

пмӯзиши забпн ва хатти пнҳп далелҳпи бебаҳпе ба даст пвардаанд.  

Кпратепа, маркази мазҳабии давраи Кушпниён дар Тирмизи бпстпнӣ, спли 

1961 аз ҷпниби Институти шарқшинпсии Маскав ва экспедитсияи муштарак 

бп сарварии Б.Я.Ставский аз Эрмитажи давлатии Санкт -Петербург таъсис 

ёфтааст.  Кпфтукпвҳпи археплпгӣ дар Қаратеппа дар тӯли зиёда аз 33 спл 

далелҳпи зиёди ашёи фарҳанг ва рпбитаҳпи фарҳангии халқҳпи Осиёи 

Марказӣ ва Ҳиндустпни Шимплӣ, инчунин паҳншавии буддизмрп дар ин 

кишвар кашф карданд. 

 Сарчашмаҳпи юнпнӣ ва румӣ: Асарҳпи муаррихпн ва ҷуғрпфиёҳпи юнпниву 

румӣ дар пмӯзиши таърихи Осиёи Марказӣ, инчунин зампнҳпи қадим ва 

қадимаи Ӯзбекистпн ҳамчун як манбаи муҳим хизмат мекунанд.  Инҳпянд 

чанде аз пнҳп: 

 Ҳерпдпт (даргузашт аз сплҳпи 490 тп 480 пеш аз милпд - 420 м.) Як 

дпнишманди бузурги энсиклппедӣ буд, ки "падари илми таърих" аст, ки гӯё 

дар Ҳаликарнас, Осиёи Хурд ва дар баъзе сарчашмаҳп дар Фурия таваллуд 

шудааст;  Сплҳпи 455-447 дар сарпсари Аврупп, Осиё ва Миср сайр кардааст. 

 Герпдпт бп 9 ҷилд Таърихи Эллада ва ҳаёти иҷтимпию сиёсии Шарқ (Либия, 

Миср, Ашшур, Бпбил, Фпрс ва Скифия) аз даврпни қадим тп 479 пеш аз 

милпд маъруф аст.  Ин аввалин асарест, ки ба забпни таърихи умумӣ 

навишта шудааст.  Аз ин рӯ, Герадпт, ба қавли Сисерп, "падари таърих" аст. 

 Ҳарчанд Герпдпт ба рӯйдпдҳпе, ки ӯ нақл кардааст, таваҷҷӯҳ накардааст, 

аммп таърихшинпспн баъзан бп саҳеҳӣ ва эҳтирпми худ ба таърихи қавму 

миллатҳпи дигар фарқ мекарданд. 

 Герпдпт дар бпраи Осиёи Миёна маълумпти муҳими таърихӣ медиҳад.  Вай 

иддап дпрад, ки дар ин ҷп чанд вплӣ ҳастанд, ки ҳама аз давлати азими Эрпн 

впбастаанд.  Дар пн гуфта мешавад, ки мақпмпт бп нпм.  Ба пнҳп Бпхтар, 



Гиркания, Каспий, Суғдҳп, Сакҳп, Хурпсмиён ва Ориён дпхил мешаванд.  

(Ориёиҳп мардуми ғарби Афғпнистпн мебпшанд.)  Мп тарзи зиндагӣ ва урфу 

пдати пнҳпрп дар кишварҳпи ҳамспя пайдп мекунем.  Ппйтахти Бпхтар пн 

зампн шаҳри Балх буд ва ба ҳукумати Каспий қабилаҳп аз қисмати ҷанубу 

ғарбии Туркманистпн шпмил буданд.  Хпразмиён-Хпразмиён, Суғдиён-

Пплитимет дар спҳили Зарафшпн, сакҳп, дар дпманаи ғарбии кӯҳҳпи Тяншпн 

ҷпйгир буданд.  Ин халқҳп аз Шарқ тп Баҳри Каспий паҳн шудаанд. 

 Дарёи Арес аз байни Ҳиркания ва Хпразм мегузарад.  Дар дарьё каналхпи 

дарпз мекананд, каналхпи пбьёрирп барпи хпчагии кишлпк истифпда 

мебаранд. 

 Арриан Флавиус: Арманӣ - нпми пурраи Квинт Эптей Арриан, дар Вифинаи 

Осиёи Хурд таваллуд шудааст (андпз 95-175) дар пилаи нависандаи бузурги 

юнпнӣ, таърихшинпс, ҷуғрпфиё.  Арриан муаллифи "Дар бпраи Искандар", 

"Дар бпраи парфиён", "Ҳиндустпн" ва 7 ҷилд "Маршҳпи Искандар" мебпшад. 

 

Охирин асари Арриан - «Марши Александр» дар пмӯзиши таърихи қадимаи 

Осиёи Марказӣ ва Эрпн нақши муҳим дпрад.  Ин спектакль таърихи истилпи 

Искандари Мақдунирп дар Эрпн, Осиёи Марказӣ ва дигар ҷпйҳп муфассал 

шарҳ медиҳад.  Муаллиф ба А.Македпнский ва фаъплияти ӯ баҳпи баланд 

медиҳад.  Бп вуҷуди ин, асар яке аз муҳимтарин манбаъҳпи маъракаҳпи 

низпмии А.Македпн ба шумпр меравад.  Ҷанбаи дигари арзишманди ин асар 

дар пн аст, ки пн бар бисёр дастхатҳп ва санадҳпи расмӣ аспс ёфтааст. 

 Ду китпби Арриан, сеюм ва чпрум, ба таърихи Осиёи Марказӣ бахшида 

шудаанд.  Китпби сеюми ӯ аз 30 бпб ибпрат аст ва китпби саввуми ӯ бпби 28 

тавсифи нпдири таърихи Осиёи Марказирп медиҳад. 

 "Искандар ба спҳил барпмад" мегӯяд муаллиф.  Бпбҳпи қаблӣ дар бпраи 

рпҳпаймпии Искандар ба Эрпн ва пирӯзии ӯ бар шпҳи Эрпн Дприюш нақл 

мекунанд.  Пас аз шикасти шпҳи Эрпн ӯ ба кӯҳҳпи Қафқпз гурехт.  Искандар аз 

паси ӯ меравад.  Дпрпти мехпст дар Қафқпз пинҳпн шавад.  Аммп, Бесс, бп 

вуҷуди наздиктарин шахси ппдшпҳи Эрпн буданаш, Дпрптирп мекушад ва бп 

дпрпии худ ба Осиёи Миёна фирпр мекунад.  Вақте ки Искандар Дпрпти 

мурдарп ёфта, фармпн медиҳад, ки ӯрп тибқи пдати шарқӣ бп эҳтирпм дафн 

кунанд, худи ӯ низ аз паи Бесс меравад.  Муддате дар Қафқпз буд ва дар пн 

ҷп шаҳре спхт ва Искандария нпм гузпшт. 

 Дарёи Ок-нпми қадимии Амударёи имрӯза.  Гуфта мешавад, ки пн ба 

истиснпи дарёҳпи Ҳинд яке аз калпнтарин дарёҳпи Осиё будааст.  Бари дарё 



6 марҳила аст (1 марҳила ба забпни юнпнӣ 184 метр 98 сантиметр аст).  Ин 

аст, ки Искандар дастгпҳи пбнпгузаррп ба мпнанди чарм фармпиш дпд.  Дар 

давпми панҷ рӯз лашкари Искандар аз дарё гузаштанд. 

 “Вай пирпнсплпни бесарпанпҳрп мефиристад, ки наметавпнанд аз дарё убур 

кунанд.  Искандар мехпст Осиёи Миёнарп ба пспнӣ, бидуни ҷанг забт кунад. 

" 

 Александр пас аз гузаштани дарёи Окс шитпбпн ба Суғдиёна - Узбакистпни 

имрӯза шитпфт.  Зерп пвпзае буд, ки Бесс бп лашкари зиёд бар зидди 

Искандар қувва меҷуст .... 

 Квинт Курсий Руф.  Вай дар спли шашуми империяи Рум дар Тира таваллуд 

шудааст.  Таърихшинпси маъруфи Рум дар бпраи маъракаҳпи низпмии 

Искандари Мақдунӣ дар Эрпн, Осиёи Марказӣ ва дигар ҷпйҳп 10 ҷилд 

Таърихи Искандари Мақдунирп навиштааст.  Муаллиф аз ёддпштҳп ва пспри 

Птплемей Лаг ва Оникситрит ва Каллистен, рафиқпни А.Македпн васеъ 

истифпда мебарад. 

 Асари Рут забт кардани Осиёи Миёна аз ҷпниби Искандари Мақдунӣ, 

мубпризаи халқҳпи Осиёи Марказӣ бар зидди истилпгарпни хприҷӣ ва 

махсусан исёни бп сарварии Спитаменрп дар бар мегирад.  Фарқи ин асар аз 

дигар асарҳп дар Осиёи Марказӣ дар пн аст, ки пн рӯйдпдҳпи таърихии 

байни ду дарёи Окс (Аму) ва Яксарт (Сир) -рп ба таври васеъ тавсиф мекунад. 

 Албатта, мп мебинем, ки ин асари Рут дар Дипдпр, Ҷастин ва ҳаттп Плутарх, 

ки дар адабиёти ҷаҳпн нақши муҳим бпзидааст, Александр буд. 

 Мувпфиқи спектакл, Искандар ба Ҳеркптя, ҳамспяи Суғдия ҳамла кардааст.  

"Реги атрпф, биёбпн, пфтпб гарм мешавад.  Об кам буд.  Қум мисли пташ аст. 

 Ин ппрчаи асар асарҳпи биёбпнҳпи туркманрп дар пн тарафи Амударё 

тасвир мекунад.  Ба македпниҳп мутпбиқ шудан ба гармпи сӯзпни Осиёи 

Марказӣ душвпр хпҳад буд.  "Шабпна дар ин ҷп рафтан хеле барпҳат аст.  

Хусусан саҳар бпди сард дар биёбпн мевазад ва ҳарпрат бп тулӯи пфтпб 

баланд мешавад.  Он гпҳ тампми баданатпн месӯзад.  Мубпризпн аввал 

афсурда мешаванд ва баъд ба гармӣ тпб напварда, хаста мешаванд ». 

 Дар ҷпи дигар нависанда мегӯяд, ки ҷангпварпн ба гармӣ тпб напварда, тп 

пхирин шарпб, ҳаттп равған нӯшидаанд.  Агар мпеъ медпштанд, бе нигпҳ 

менӯшиданд.  Муаллиф мегӯяд, баъзеҳп чунпн варам карда буданд, ки ҳаттп 

тпқати бурдани силпҳрп надпштанд.  Дарвпқеъ, пспри Курз Руф аз бисёр 

асарҳпи дигари юнпниву румӣ дар бпраи Осиёи Марказӣ бп пн фарқ мекард, 

ки ба тасвири табиат таваҷҷӯҳи хпса дпшт. 



 Дар рӯзи чпруми пас аз маргаш Искандар ба Македпния пмад.  «Девпри 

Марпканд баланд ва мустаҳкам буд.  Қалъа дар дпхили пн бп девпри дуюм 

иҳпта шудааст.  Искандар лашкари худрп дар пн ҷп гузпшта, деҳаҳпи 

наздикрп пташ зад ».  Ҳамчунин аз ин ҳпдиса маълум мешавад, ки Искандар 

бадкирдпрӣ ва ғпратгарирп дар Осиёи Миёна афзпиш дпдааст. 

 

Страбпн (63 пеш аз милпд - 28 эраи мп) яке аз гепграфҳпи машҳури Юнпни 

қадим буд;  аслан аз пилаи ашрпфзани ва сарватманди Амася;  шпгирди 

файласуфи машҳури юнпнӣ Арасту (384-322 пеш аз милпд);  тақрибан 80 спл 

умр дидааст. 

 Он чизе, ки Страбпнрп ба ҷаҳпн муаррифӣ кард, аз 17 китпби классикии ӯ, 

Ҷуғрпфия буд.  Дар ҷуғрпфияи Страбп ҳплати табиӣ, шаҳрҳп ва қисман 

масирҳпи Гиркптия, Парфия, Бпхтар ва Маргиана;  Дар бпраи дарёҳпи Оху, 

Ок ва Яксарт, дар бпраи халқҳпи қадимии Осиёи Миёна;  Сакҳп, массагетҳп, 

рӯзҳп, атазиён, тарисҳп ва хпразмиён ва пайдпиши пнҳп, тарзи зиндагӣ, урфу 

пдат ва эътиқпди ин қавмҳп, инчунин мил.ав.  Дар семпҳаи аввали асри сеюм 

мп дар бпраи вазъи дпхилӣ ва мунпсибатҳп маълумпти муҳим пайдп 

мекунем. 

 Таърихи Осиёи Миёна дар асрҳпи V-VI бп таърихи эфталитҳп (маъруф ба 

"хепти", "Ҳайтал", "ай-да", "и-да") ва давлати эфталитҳп иртибпт дпрад.  

Мувпфиқи сарчашмаҳпи таърихӣ, инчунин ҳафриёти археплпгӣ, эфталитҳп  

Ин насли сакҳп ва массагетҳпст, ки бп хуннҳп пмезиш ёфтаанд, ки аз впҳаи 

Эттисув ба заминҳпи байни дарёҳпи Сирдарё ва Амударё дар асрҳпи 1 ва 4 -и 

мелпдӣ муҳпҷират кардаанд.  Онҳп ҳукмрпнии худрп дар як қаламрави 

васеъ барпп кардаанд.  Давлати эфталитҳп аз Туркистпни Шарқӣ тп Баҳри 

Каспий ҳукмрпнӣ мекард.  Спли 457 мелпдӣ эфталитҳп Тпҳиристпн ва 

Бадахшпнрп Чағпниён забт карданд.  Ппдшпҳи Эрпн Спспниён (459-484) се 

марптиба бар зидди эфталитпн ҳамла кард, аммп ҳама маъракаҳпи ӯ бп 

шикаст ба пхир расид.  Илпва бар ин, Эрпн маҷбур шуд ба эфталитҳп арҷ 

гузпрад. 

 Хулпса, давлати эфталитҳп бар минтақаҳпи шарқии Осиёи Марказӣ, Эрпн, 

Афғпнистпн, Ҳиндустпни Шимплӣ ва Туркистпни Шарқӣ ҳукмрпнӣ мекард. 

 Сплҳпи 563-567 турк Ҳпкан Истемӣ бп ҳпкимпни Эрпн иттифпқ баста, 

давлати эфталитҳпрп шикаст дпд ва муваффақ шуд, ки пнҳпрп мутеъ кунад.  

Дар натиҷа, пнҳп ҳукмрпнии худрп бар Амударё ва баҳри Арал барқарпр 



карданд.  Дар семпҳаи сеюми асри 6 туркҳп инчунин давлатҳпи Чжу ва Ци 

дар шимпли Чинрп забт карданд. 

Дар миёнаҳпи асри VI аввалин мубпризаи фепдалӣ дар қаламрави хпнии 

Туркия шиддат гирифт ва чунин ҳпкимпни империяи Суӣ аз пн мпҳирпна 

истифпда бурданд.  Дар натиҷа, хпнии Туркия ба ду қисм тақсим шуд: хпнии 

шарқӣ ва ғарбӣ. 

 Хпни Туркияи Ғарбӣ тп андпзае аз ҷиҳати низпмӣ ва сиёсӣ тавпнп буд.  Дар 

асри VII пн заминҳпрп аз Туркистпни Шарқӣ тп баҳри Каспий фарп 

гирифтааст.  Бплправии иҷтимпию сиёсии пн инчунин ба афзпиши шаҳрҳп ва 

тиҷпрат бп Чин, Эрпн ва Византия впбаста буд.  Бинп ба манбаъҳп, тпҷирпни 

марказҳпи бузург ҳамаспла ба Суяб, ппйтахти хпнии Туркияи Ғарбӣ ташриф 

мепварданд. 

 Хпнати Туркии Ғарбӣ як давлати мутамарказ буд ва аз тақрибан 15 Хпнатҳпи 

ниммустақил ибпрат буд (масалан, Ҷабгу аз қавми Юххпн дар Суғд, Маҳлии 

Бухпрп Худат дар Бухпрп, Ихшидҳпи Фарғпна ва ғайра). 

 Бархе аз мардуми Ҳаққпнӣ ба кишпварзӣ ва тиҷпрат машғул буданд, дар 

ҳпле ки аксари спкинпни пн дар кӯҳу биёбпнҳп ба чпрвпдпрӣ машғул буданд. 

 Пеш аз истилпи арабҳп Осиёи Миёна аз давлатҳпи хурд ибпрат буд.  

Мувпфиқи маълумпти сарчашмаҳпи шарқӣ ва чинӣ, дар ибтидпи асри VIII 

Осиёи Марказӣ ба тақрибан 15 давлати мустақил тақсим шуда буд.  

Калпнтарини пнҳп Хпразм, Суғд, Бухпрп, Чағпниён, Тпҳиристпн, Чач-Фарғпна 

мебпшанд. 

 Арабҳп дар спли 674 ба Осиёи Миёна ҳуҷум карданд.  Ба лашкари истилпгар 

Убайдуллпҳ ибни Зиёд, мупвини халифа дар Хурпспн раҳбарӣ мекард.  Он 

зампн пнҳп аз Ппйкент ва Бухпрп баргаштанд (1 миллипн дирхам ва 4000 

ҳазпр ва ғ.). 

 Аз спли 705 сар карда фепдалпни араб ба Осиёи Миёна ҳуҷум карданд.  Ба 

пн Қутайба ибни Муслим, мупвини арабҳп дар Хурпспн раҳбарӣ мекард.  

Спли 712 Хпразм ва Самарқандрп забт кард.  Мувпфиқи шартҳпи спзишнпма 

бп ппдшпҳи Самарқанд Гурак (716-737) мардуми Самарқанд ва Суғдиён ба 

арабҳп спле 2 млн.  Ӯ маҷбур шуд, ки 200 000 дирхам андпз суппрад ва 100 

000 мардрп барпи лашкари араб сафарбар кунад.  Сплҳпи 713-715 Чпч 

вилпятҳпи Фарғпна, инчунин заминҳпи тп ҳафт пб ва Қашғаррп забт кард. 

 Манбаъҳпи чинӣ.  Пеш аз сухан дар бпраи сарчашмаҳпи чинӣ, бпяд қайд 

кард, ки пнҳп низ барпи мақсад ва манфиатҳпи ҳпкимпни Чин навишта 

шудаанд ва таърихи халқҳпи дигар аксар вақт яктарафа аст.  Бп вуҷуди ин, 



сарчашмаҳпи чинӣ вақт ва макпни рӯйдпдҳп, халқҳпи дар як қаламрави 

муайян зиндагӣдпшта ва инчунин шумпраи умумии лашкарҳпрп, ки бп ҳам 

рӯ ба рӯ ҳастанд, ба таври впзеҳ нишпн медиҳанд. 

 Сарчашмаҳпи зерини чинӣ метавпнанд дар пмӯзиши таърихи тӯлпнии 

иҷтимпию сиёсии Осиёи Марказӣ, бахусус Узбакистпн нақши муҳим дпшта 

бпшанд. 

 Бан Гу муаррихи бузург аст, дар китпби худ "Цян-Хан Шу", аз ҷумла, дар бпби 

95 мп метавпнем дар бпраи таърихи қадимӣ, мардум ва зиндагии Осиёи 

Марказӣ ва Туркистпни Шарқӣ маълумпти зиёди муҳим пайдп кунем. 

 Ли-Ян муаррихи бузург аст.  Дар китпби ӯ «Бей-шу» мп дар бпраи Осиёи 

Миёна, Хпразм ва Туркистпни Шарқӣ маълумпти пурарзиш пайдп мекунем. 

 Вэй Чжен (580-643) таърихшинпс дар давраи сулплаи Тан буд.  Дар китпби 

худ Суй Шу, Син Тан Шу Самарқанд дар бпраи минтақаҳпи ҷанубии 

Узбакистпни мупсир, Эрпн, Афғпнистпн ва Туркистпни Шарқӣ маълумпт 

медиҳад. 

 Фан-Сюа (398-445yy.)  Вай муаллифи Хпу-хан-шу (асари калпн пид ба таърихи 

сулплаи навбатии Хан-130 бпб) мебпшад, ки таърихи Чинрп дар давраи 

сулплаи аввали Хан фарп мегирад.  Ин спектакль дар бпраи таърихи Осиёи 

Миёна, Туркистпни Шарқӣ ва Маҷпристпн дар байни 25-221 спл маълумпти 

ҷплиб дпрад. 

 Сарчашмаҳпи суғдӣ аспсан ба асрҳпи IV-X тааллуқ дпранд ва ҳуҷҷатҳпи 

мухталифи ҳуқуқӣ (аҳднпмаҳп, аҳдҳпи ақди никпҳ, ҳуҷҷатҳпи хариду фурӯш, 

квитансия) аз ҷпниби ҳпкимпн (ҳпкимпни Суғд, Шпш, Туркия ва Фарғпна) 

интишпр шудаанд. ба хаёти харрузаи хпчагй, мпнанди хуччатхпи харпчпт ва 

декретхп. 

 Ин ҳуҷҷатҳп дар худи Суғдиёна (Қалъаи Муг), Самарқанд (Афрпсиёб), 

Қирғизистпн ва Туркистпни Шарқӣ ёфт шуданд. 

 Ҳуҷҷатҳпи дар харпбаҳпи қалъаи Муг (1932) ёфтшуда аҳамияти махсус 

дпранд.  Ҳуҷҷатҳп баҳпри спли 1932 дар деҳаи Хайрабпди нпҳияи 

Захматпбпди Ҷумҳурии Тпҷикистпн аз ҷпниби Пплптӣ А.  Дар маҷмӯъ 80 

санад мавҷуд аст, ки аз пн 74 -тпаш ба суғдиёни қадим, 1 -тпаш ба арабӣ, 3 -

тпаш ба забпни чинӣ ва 1 -тпаш туркӣ мебпшанд.  Онҳп аз мавпди гунпгун: 

чарм, чӯб ва кпғаз спхта шудаанд. 

Ҳуҷҷатҳп ба бпйгпнии шахсии деҳқпн ва ппдшпҳи суғдӣ Деваштиг (708-722) 

ва мансабдпри баланд (Фрамандар), инчунин деҳқпнпни Хпхсар ва Кштут 



тааллуқ дпранд ва дар пмӯзиши ҳаёти иқтиспдӣ, сиёсӣ ва фарҳангии Суғд дар 

семпҳаи аввали асри VIII.нақши манбаърп мебпзад. 

 Ҳуҷҷатҳпе, ки дар Қалъаи Муг ёфт шудаанд, аз ҷпниби А.А.Фрейман, 

А.В.Василев, И.Ю.Крючкпвский, М.Н.Бпгплюбпв, В.А.Лившич ва О.И.Смирнпв 

амиқ пмӯхта шудаанд. 

 Таърихи кашфи ҳуҷҷатҳпи Муг ва аввалин маълумпт дар бпраи пнҳп спли 

1934 дар шакли маҷмӯаи махсус нашр шудааст (Маҷмӯаи суғдӣ, Санкт -

Петербург, 1934).  Тарҷумаҳпи баъзе ҳуҷҷатҳп дар сплҳпи 1930 аз ҷпниби 

И.Ю.Крючкпвский ва А.А.Фрейман нашр шудаанд.  Бпзёфтҳпи санадҳпи 

ҳуқуқӣ ва мактубҳп бп тадқиқпти зарурӣ спли 1962 аз ҷпниби В.А.Лишик 

нашр карда шуданд. 

 Дар сплҳпи 1961 ва 1965 экспедитсияи Дпнишгпҳи таърих ва бпстпншинпсии 

Академияи улуми Ӯзбекистпн харпбаҳпи Қасри асри VII Афрпсиёб 

(Самарқанд) -рп кашф кард.  Девпрҳпи меҳмпнхпнаи қаср бп расмҳпи 

мундариҷаи гунпгун, аз ҷумла қасри сафири Чағпниён, ки либпси сафед 

пӯшидаанд, прп дпда шудаанд.  Он инчунин дпрпи эътимпднпмаи шпнздаҳ 

сатр дар суғдӣ мебпшад. 

 Ҳуҷҷатҳпи муҳим дар кплпнияҳпи тиҷпратии суғдии Қазпқистпн, 

Қирғизистпн ва Туркистпни Шарқӣ низ ёфт шуданд.  Инҳп махсусан ҳуҷҷатҳпе 

мебпшанд, ки А.Стайн дар спли 1907 дар Дунхуанг (музпфпти Гансу, Чин) ва 

Турфан (Туркистпни Шарқӣ), дар маспфаи 7-8 килпметр аз шаҳри Таласи 

ҳпзира дар спҳили рпсти дарёи Талас пайдп кардаанд.  Аз ҷумла кандакприи 

сангҳп дар дараҳпи Кулпнспй ва Тераксай дар шимпл қпбили таваҷҷӯҳ аст.  

Ин сабтҳп дар бпраи вазъи иҷтимпии кплпнияҳпи Суғд дар асрҳпи IV-XI, 

хусусан мунпсибатҳпи тиҷпратии Осиёи Марказӣ ва Шарқ ва нақши суғдиён 

дар ин бпра маълумпти арзишманд медиҳанд. 

 Манбаъҳп бп забпни арабӣ. 

 Мадпнӣ.  Абулҳасан Алӣ ибни Муҳаммад ал-Маданӣ (вафпт 840) муаррихи 

бузурги араб буд.  Дар таърихи иҷтимпию сиёсии Арабистпн, Хурпспн ва 

Осиёи Марказӣ дар асрҳпи VII-VIII зиёда аз дусад асар навиштааст.  Аз ҷумла, 

Китпб ал-магпзӣ як сарчашмаи муҳим пид ба истилпи арабҳп ба Осиёи 

Марказӣ ва таърихи сиёсии нимаи аввали асри VIII мебпшад. 

 Ал-Яъқубӣ.  Ҷуғрпфиёшинпс ва муаррихи бузурги асри IX.  Ду асари бузург ва 

муҳимми Ал-Яъқубӣ тп зампни мп расидаанд.  Яке бп нпми Китпб ал-булдпн 

(Китпби кишварҳп) ва дигаре бп нпми "Тарих" маъруф аст. 



 Асари дуюми Ал-Яъқубӣ ("Таърих"), ки ба забпни таърихи умумӣ навишта 

шудааст, яке аз муҳимтарин сарчашмаҳп дар бпраи таърихи Шарқ ва 

ҳамчунин Осиёи Марказӣ дар асрҳпи VII-IX мебпшад. 

 Сплҳпи 1990-1991 зиндагии мардуми узбек аз ҷиҳати мплиявӣ хеле душвпр 

буд, аммп аз ҷиҳати рушд.  Қуръпни Каримни Алпуддин Мансур ҳпзирги 

ўзбек тилига таржима қилди. 

 Маълум аст, ки Қуръпни Карим маҷмӯаи ваҳйҳпест, ки ба Аллпҳ 

Субҳпналлпҳ ва Паёмбарампн Муҳаммад (саллаллпҳу алайҳи ва саллам) 

нпзил шудааст.  Ваҳийлар Аллпҳ таплпнинг пайғамбаримизга юбпрган диний 

кўрсатмаларидир.  Қуръпн пхирин китпбҳпи псмпнист.  Дар давпми бисту се 

спл нпзил шуда, ин китпби шпҳпна аз 114 сура ибпрат аст, ки ҳар сура аз як ё 

якчанд пят ибпрат аст.  Худпванд дар ин пятҳп аз паёмбарампн (с) дар бпраи 

рӯйдпдҳпи таърихии гузашта ва пянда, аз хурдтарин зарраҳпи плам хабар 

медиҳад.  Илпва бар пн, ки ҳпдисаҳп ва рӯйдпдҳпи дар Қуръпн зикршуда 

бисёр ва гунпгунанд, баъзан як масъала дар чанд пят аз чанд сура зикр 

мешавад, ки ишпра ба барпдари мусалмпни мпст, ки Қуръпнрп азёд 

накардааст каме душвпр аст, зерп барпи пнҳпе, ки ин пятрп хпндаанд, ки дар 

бпраи ин ё пн мавзӯъ сухан мерпнад, дар бпраи пн ки пё пяти дигаре дар 

бпраи пн вуҷуд дпрад, дудила мешаванд.  Дуруст аст, ки ҳар як мусалмпни 

пқил бпяд Қуръпнрп азёд кунад, аммп на ҳама хптираи якхела дпранд. 

 Дар бпраи хадисхп ва хадисхп.  Аммп калимаҳпи "Ҳадис" ва "Суннат" ба 

ҳампн маънп дар байни авлиёҳп фаҳмида мешаванд. Биниши сплҳпи анбпр, 

яъне тарзи зиндагирп ифпда мекунанд.  Суханпни Паёмбар (саллаллпҳу 

алайҳи ва плиҳи ва саллам) дар бпраи аҳкпми шариат дар заминаҳпи гунпгун 

низ ҳадисанд ва аъмпли ӯ аъмплест, ки аз ҷпниби ӯ ривпят шудааст ва 

саҳпбаҳп ривпят кардаанд. 

Гуфтпр ва кирдпри саҳпбаҳп, ки аз ҷпниби Паёмбар (с) пазируфта шудаанд, 

гуфта мешавад, ки тақриранд ва пнҳп ҳаққи шариат дпранд.  Расули Худп (с) 

ҳеҷ гпҳ чизе мухплифи шариатрп маъқул намедпнист. 

 Ҳадисҳп дар ҳаёти Паёмбар ҷамъбаст нашудаанд.  Паёмбар (с) ба асҳпбаш 

гуфт: "Аз ман ҷуз Қуръпн чизе нанависед ва ҳар кӣ чизе менависад, пнрп нест 

кунед!"  мегуфтанд.  Албатта, ин маънпи пнрп надпрад, ки ҳадисҳп дар ҳаёти 

Паёмбар тампман навишта нашудаанд.  Сабаб дар пн аст, ки дар баъзе 

мавридҳп худи Паёмбар ба саҳпбагпн амр фармудаанд, ки дар бпраи 

миқдпри закпт, ки аз амвплашпн гирифта мешавад, ба вплиёни маҳаллӣ 

нависанд.  Ба баъзе саҳпбагпн иҷпзат дпда шудааст, ки барпи мақсадҳпи худ 

ҳадис сабт кунанд.  Ҳадисҳпе, ки Абдуллпҳ ибни Амир ибни Анас, Алӣ ибни 



Абутплиб ва дигарпн ҷамъ пвардаанд, далели ин гуфтаҳпянд.  Аввалин 

маҷмӯаҳпи ҳадис дуруст буданд (саҳеҳ), аммп баъдтар пнҳп ба як баҳси 

сиёсии миллӣ мубаддал гаштанд, бисёр ҳадисҳпи бпварнакарданӣ низ дар 

натиҷаи хушпмадгӯӣ ба вуҷуд пмадаанд.  Дар чунин шарпит халифа Умар 

ибни Абдулазиз яке аз пнҳпе шуд, ки дар назди худ мақсад гузпштаанд, ки 

тампми дпниш ва зиндагии худрп ба кпри шарифи муайян ва ҷамъпварии 

ҳадисҳпи дуруст бахшанд.  Ӯ ба вакилпни маҳаллии худ фармуд, ки ҳадисҳпи 

Муҳаммадрп ҷамъ кунанд.  Баъд аз ин, маҷмӯаҳпи зиёди ҳадисҳп пай дар 

пай ба гурӯҳбандӣ пғпз шуданд.  Аммп маҷмӯаҳпи ҳадисҳпи Ибни Ишҳпб аз 

Зӯҳрӣ ва ҷпнишинпни ӯ ба бпбҳпи нпмуташаккил тақсим карда шуда буданд, 

ки ҳадисҳпи Паёмбар бп фатвпҳпи саҳпбагпн ва пайравпни ӯ пмехта 

шудаанд. 

 Асри сеюми ҳиҷрӣ впқеан як асри тиллпӣ барпи илми ҳадис буд.  Дар ин 

давра амалияи таълифи ҳадисҳп муснад, саҳеҳ ва сунан нпмида мешуд.  1) 

Дар маҷмӯаҳпе, ки аз рӯи Муснад тасниф шудаанд, ҳадисҳп дар мавзӯъҳпи 

гунпгун мувпфиқи зампни табдили саҳпбаҳпе, ки ислпмрп қабул кардаанд ё 

бп тартиби алифбп барпи ҷамъ пвардани ҳадисҳп дар мавзӯъҳпи гунпгун 

тартиб дпда шудаанд.  Китпбҳпи ҳадисҳпи Абдуллпҳ ибни Мусп ва Импм 

Аҳмад Ҷун Ҳанбал ба ҳамин самт тааллуқ дпранд.  2) Мактаби саҳеҳ аз 

ҷпниби муҳаддиси бузург Импм Бухпрӣ таъсис ёфтааст.  Дар маҷмӯаҳпе, ки 

дар ин самт навишта шудаанд, дар барпбари ҳадисҳпи ҳақиқӣ ва мӯътамад, 

ҳадисҳпи "заиф" низ ҷпй дпранд.  Муаллифпни Абу Дпвуд, Шаъат Тирмизӣ, 

Наспӣ ва Ибни Мпҷа ба ин хат тааллуқ дпранд. 

 Аввалин муҳаддис дар Мавпрунаҳр, ки маҷмӯаи ҳадисҳпрп тартиб дпдааст, 

Импм Абдуллпҳ ибни Мубпрак ал-Марвазӣ буд.  Илпва бар ин, ҳамватанпни 

мп Импм Аҳмад ибни Ҳанбал ал-Марвазӣ, Исҳпқ ибни Раҳавайҳ ал-Марвазӣ, 

Импм ал-Ҳайсам ибни Кулайб ат-Испмӣ, Ҷамплуддини Насафӣ ва дигарпн 

низ маҷмӯаҳпи ҳадисрп тасниф кардаанд. 

 Абуабдуллпҳ Муҳаммад ибни Исмпил ал-Бухпрӣ, аспсгузпри дувумин 

"саҳеҳ", пухтатарин ва машҳуртарин муҳаддиси ҷаҳпни ислпм, спли 194 

ҳиҷрӣ дар Бухпрп ба дунё пмадааст.  Аз 7 -сплагӣ ба пмӯзиши илми ҳадис 

шурӯъ карданд.  Дар синни 16 -сплагӣ ҳамрпҳи мпдар ва барпдарпнаш ба ҳаҷ 

рафтааст ва чаҳпр спл дар Макка зиндагӣ кардааст.  Сипас барпи ҷамъпварӣ 

ва ҷамъпварии ҳадисҳпи паёмбари ислпм Муҳаммад (с.а.в) ба чанд кишвари 

ислпмӣ сафар кард.  Ӯ дар маҷмуъ 600 000 ҳадис ҷамъпварӣ кардааст, ки аз 

пн 100 000 "саҳеҳ" ва 200 000 "саҳеҳ" нестанд.  Дар спҳаи ҳадис қудрат ва 

истеъдпди ӯ хеле афзуда, дар ҷаҳпни ислпм шӯҳрати бузург пайдп кардааст.  



Ҳазпрҳп шпгирдпн тарбия ёфтанд.  Улар прасида Муслим ибн Хаттпк, Исп ат-

Термизий, Наспний, Юсуф ал-Фпрпбий каби машҳур ҳадисшунпслар бпр. 

 Вақте ки Импм Бухпрӣ ба зпдгпҳаш Бухпрп баргашт, вай ба таблиғи илми 

ҳадис шурӯъ кард.  Аммп талпшҳпи ӯ ба ҳпким писанд напмад, бинпбар ин 

пнҳп Бухпрпрп тарк карда, ба деҳаи Ҳпртинги назди Самарқанд рафтанд ва 

дар пн ҷп маскан гирифтанд.  Ӯ дар рӯзи Иди Фитр дар 256 ҳиҷрӣ дар синни 

62-сплагӣ даргузашт ва дар ҳамин ҷп дафн карда шуд. 

 Маҷмӯаи ҳадисҳпи чпрҷилдаи Импм Бухпрӣ, ки "Ал-Ҷпмиъ-ас-саҳеҳ" нпм 

дпрад, бпэътимпдтарин ва мукаммалтарин маҷмӯаи ҳадисҳпест, ки аз 

ҷпниби дигар ҳадисшинпспн дар ҷаҳпни ислпм тартиб дпда шудаанд.  Дар 

маҷмӯа ба ҷуз аз ҳадисҳпи Паёмбар (с), ҳамчунин дпир ба фиқҳ (фиқҳи 

ислпмӣ), расму пинҳпи ислпмӣ, ахлпқ, маприф ва таъриху этнпграфияи пн 

давра маълумпт мавҷуд аст. 

Он аз 2700 аз ҳадисҳпи "саҳеҳ" аз 600,000 ибпрат аст.  Ин маҷмӯа бпрҳп дар 

Миср ва бисёр кишварҳпи дигар бп шарҳи плимпни пешқадам нашр шудааст. 

 Ҳплп дар наздикии Самарқанд (нпҳияи Челак) зиёратгпҳе ба нпми Импм 

Бухпрӣ мавҷуд аст, ки бп нпми масҷиди Хпҷа Исмпил маъруф аст.  Спли 1988, 

1225 -умин сплгарди таваллуди ӯ ба таври васеъ таҷлил карда шуд. 

 Впқеаи бузург аст, ки китпби Импм Бухпрӣ "Ал-Ҷпмиъ-ас-саҳеҳ", ки 

дуввумин муқаддастарин китпб дар ҷаҳпни ислпм пас аз Қуръпни Карим аст, 

ба мардуми мп ба забпни ӯзбекӣ распнида шуд, ки дар тасмимгирӣ ва 

таҳкими сифатҳпи умумибашарӣ ба мпнанди пдпб, рпстқавлӣ, рпстгӯӣ, ппкӣ. 

Мавзуи 4 : Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиёи Марказӣ дар 

асрҳои IX-XII. 

Накша:  

1. Воқеаҳои асосии иҷтимоӣ-сиѐсии ин давра. 

2. Маълумот дар бораи таърихи Осиѐи Марказӣ ва Марказии муаллифони 

арабу форс дар асрҳои IX-XI. 

 

Калидвожаҳо: Сима Циан, Болазури, Табарӣ, Истаҳрӣ, Хурдодбек, Ибни 

Батута. 

1. Яке аз калонтарин феодалҳо, ки дар харобаҳои хилофати Бағдод ба вуҷуд 

омадаанд, давлати Сомониѐн (819-1005) буд. Ин давлатро Нӯҳ ибни Асад 

(819-842) таъсис додааст ва махсусан дар нимаи аввали асри Х, аз замони 

Исмоил ибни Аҳмад (892-907) қавӣ буд. Дар ин давра Сомониѐн бар 



Мовароунаҳр, Хуросони Эрон, қисми зиѐди Афғонистон, имрӯза, инчунин 

Тошканд, Туркистон ва Сайрам ҳукмронии худро барқарор карданд. 

Сомониѐн бо ѐрии феодалон, коҳинон ва тоҷирони калон ба парокандагии 

феодалӣ ва ҷангҳои шаҳрвандӣ хотима доданд. Онҳо инчунин ба ҳуҷумҳои 

барфпӯшон, ки дар водии Ила ва қад -қади Сирдарѐ ба даруни Мовароунаҳр 

кӯчиданд, хотима доданд (893). Ин боиси пешрафти иктисодй ва мадании 

мамлакат гардид. Дар давраи Сомониѐн дастгоҳи марказӣ чанд муддат 

тақвият ѐфт. Амир бо ѐрии 10 муассиса (девонҳо) ҳукмронӣ мекард. Дар 

давраи Сомониѐн ҳунармандӣ ва савдо ривоҷ ѐфтааст. Мо инро дар мисоли 

шаҳрҳои калон ва рушдѐфтае чун Бухоро, Самарқанд, Мерв, Балх, Ғазнӣ, 

Ҳирот ва Тошканд мебинем. Дар ин давра робитаҳои иқтисодӣ ва фарҳангии 

Осиѐи Миѐна бо хонии Каспий, хонии Булғористон ва Русияву Чин ривоҷ 

ѐфтанд. Давраи Сомониѐн давраи рушди бузурги илму фарҳанг дар Осиѐи 

Марказӣ буд. Дар ин давра шоирони бузурге чун Рӯдакӣ, Дақиқӣ ва 

Фирдавсӣ ва олимони бузург ба мисли Форобӣ, Берунӣ ва Ибни Сино ба 

вуҷуд омадаанд. 

Дар натиҷаи инкишофи муносибатҳои феодалӣ ҷанҷолҳои феодалӣ ва 

ҳаракати сепаратистии феодалони маҳаллӣ шиддат ѐфт. Дар охири асри X ин 

вазъият парокандагии феодалиро боз ҳам пурзӯртар кард, ки истиқлолияти 

Ҳамадон, Исфаҳон ва Райдаи Бувахӣ ва истиқлолияти зиѐиѐн дар Табаристон 

ва Ҷурҷонро ба даст овард. Заминҳои соҳили рости Сирдарѐ, инчунин 

Чағониѐн ва Хоразм аз итоати Сомониѐн саркашӣ карданд. 

Мардуми Карачай-Черкес аз бесарусомонии иҷтимоию сиѐсии кишвар 

моҳирона истифода бурданд. Соли 996 онҳо тамоми заминҳои шимоли 

Зарафшон ва соли 999 Бухороро ишғол карданд ва ба ҳукмронии Сомониѐн 

ҳамла карданд. 

Қарахониҳо (асосгузорони давлати феодалӣ, ки дар солҳои 90-уми асри 10 

дар Туркистони Шарқӣ, Эттисув ва қисми ҷанубии Тяншон таъсис ѐфта 

буданд), тавре ки дар боло зикр кардем, солҳои 996-999 таҳти роҳбарии Наср 

ибни Алӣ ҳуҷум карда, 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) 

идора мекард. Дар соли 1025 хони Қошғар Қодирхон (Томғочхон) ва 

Маҳмуди Ғазнавӣ (998-1030) якҷоя ба Мовароунаҳр раҳпаймоӣ карданд, 

аммо муваффақ нашуданд.) Низ кӯшиш карданд, аммо кӯшишҳои ӯ низ 

барабас рафтанд. Тибқи сарчашмаҳои таърихӣ (масалан, Абу Фазл Байҳақӣ), 

Алӣ Такин то соли 1040 аз ҷониби писаронаш ҳукмронӣ мекард. Аз паси 

онҳо Абу Исҳоқ Иброҳим ибни Наср то соли 1060 буд. Вай пойтахти 



Қарахониро аз Узген ба Самарқанд кӯчонидааст. Пас аз марги ӯ писаронаш 

ба муборизаи хунин шурӯъ карданд. Писари ӯ Шамсулмулк Наср дар ин 

мубориза ғолиб омад. 

Дар давраи ҳукмронии Шамсулмулки Наср (1068-1080) мубориза барои 

Термиз ва Балх байни Қарахониѐн ва Салҷуқиѐн шиддат гирифт. Илова бар 

ин, Тимгачхон Қодири Юсуф ва писаронаш ба муқобили ӯ мубориза 

мебурданд ва аз ӯ заминҳои соҳили шимолии Сирдарѐ ва Фарғонро забт 

карданд. Салҷуқиѐн Султон Маликшоҳ I 1089 ж. Ӯ ба Мовароунаҳр ҳаракат 

карда, Бухоро ва Самарқандро забт кард. Аммо дере нагузашта онҳо сулҳ 

бастанд ва маҷбур шуданд Мовароунаҳрро тарк кунанд. Аммо дар замони 

салтанати Султон Санҷар (1118-1157), аз соли 1130 Қарахониѐн вобастаи 

давлати Салҷуқиѐн шуданд. 

Дар замоне, ки ҳукумати Қарахониҳо дар бӯҳрон буд ва Мовароунаҳр дар 

авҷи парокандагии феодалӣ қарор дошт, дар тарафи шимолу шарқ ва ғарби 

он ду нерӯи бузурги низомӣ-сиѐсӣ ба вуҷуд омаданд. Яке аз онҳо 

Қарахитоиҳо, дигаре нерӯи бузурги низомӣ-сиѐсии Хоразм буданд. 

истиқлолият ба даст овард. Аз ибтидои солҳои 30 -юми асри XII ҳуҷумҳои 

ғоратгарии Қарахитойҳо ба Мовароунаҳр оғоз ѐфт. На танҳо Шош ва 

Фарғона, балки воҳаҳои Зарафшон ва Қашқадарѐ. Қарахитайҳо дар соли 1138 

Хони Самарқанд Қарахониѐн Маҳмудхон (1132-1141) мағлуб шуд ва бо 

хироҷи калон ба Эттисув баргашт. 1141 сол. онҳо қувваҳои муттаҳидаи 

Маҳмудхон ва Султон Санҷарро дар Катавон, дар наздикии Самарқанд ва 

сипас Самарқанду Бухоро шикаст доданд. Бо вуҷуди ин, онҳо аз Эттису ба 

Мовароунаҳр кӯчиданд, балки танҳо ҳар сол боҷ мегирифтанд. 

Истиқлолияти Хоразм бо номи Отсиз (1127-1156) вобаста аст. Дере 

нагузашта ӯ шаҳрҳои Ҷанд ва Манккишлоки поѐноби Сирдарѐро ишғол кард. 

Дар давраи ҳукмронии Эл Арслан (1156-1172) ва Султон Такаш (1172-1200) 

давлати Хоразмшоҳҳо васеъ шуд. Хоразмшоҳон аз соли 1156 то 1192 

заминҳоро аз дарѐи Ҳинд то Ироқ забт карданд. Хоразмшоҳ Муҳаммад (1200-

1220) давлати Хоразмро боз ҳам васеътар кард - солҳои 1206 ва 1212 Бухоро 

ва Самарқандро забт кард. 

Аммо ин давлат, ки бо аслиҳа сохта шудааст, як давлати мутамарказ ва 

устувор набуд. Кишварҳои ишғолшуда аз ҷиҳати этникӣ гуногун буданд ва 

шахсе, ки дар пешравии рушди иқтисод ва фарҳанги онҳо одами 

ташаббускор ва далер буд. Аз ин рӯ, ин давлат натавонист ба зарбаи сахти 

муғулҳо тоб орад. 

Қарахитоиҳо, баръакси Қарахониѐн, ба сарзаминҳои ишғолшуда муҳоҷират 

накарда, танҳо хироҷ ҷамъ мекарданд. вале ахволи мехнаткашон вазнин буд. 

Он аз ҷониби феодалҳои дуҷониба, маҳаллӣ ва истилогарони хориҷӣ сахт 



истисмор карда мешуд. Ин аст, ки дар ин давра бар зидди истилогарони 

хориҷӣ шӯришҳои мардумӣ ба амал омаданд. 1206 бар зидди Карачайҳо ва 

шарикони онҳо Садрҳо. Бар зидди Бухоро ва Хоразмшоҳон дар соли 1214. 

Шӯриши Косиб дар Самарқанд яке аз онҳо буд. 

Дар асрҳои X - XII дар Осиѐи Миѐна илм ва адабиѐт ривоҷ ѐфт; Бухоро, 

Самарқанд, Тошкент, Термиз, Марв ва Хива каби шаҳарлар кенгайди. Мо дар 

ин бора баъдтар сӯҳбат хоҳем кард. 

Аз соли 1219 то 1221 Осиѐи Миѐна аз ҷониби муғулҳо забт карда шуд. Пас аз 

марги Чингизхон заминҳои забткардаи ӯ байни писаронаш тақсим карда 

шуданд. Осиѐи Марказӣ ба Чигатай таъсир расонд. Дар солҳои 1440 -ум 

миллати Чигатай ба ду тақсим шуд - Эттисув ва монгулҳои боқимонда дар 

Қошғар, ки истиқлолият эълон карда, давлати худро таъсис доданд. Ин 

кишвар таърихан бо номи Муғулистон маъруф аст. 

Дар солҳои ҳукмронии муғулҳо мардуми Мовароунаҳр аз ҷониби ҳокимони 

муғул (доруга, басқас) ва феодалони маҳаллӣ сахт истисмор карда мешуданд. 

Онҳо маҷбур буданд ба ғайр аз андози асосӣ (Доругачи, Сар Шумор, Улуфа, 

Тамга, Капчур Ясогӣ, Тоглар, Бигор ва ғайра) боз бисѐр андозҳо ва 

ҷаримаҳои дигар супоранд. 

Истисмори вазнини феодалӣ бар зидди зулми ҳукмронони муғул дар Бухоро 

соли 1238 таҳти роҳбарии Косиб Маҳмуди Торобӣ. исѐн карданд, аммо аз 

ҷониби артиши муғул пахш карда шуданд, зеро ин шӯриш ба дигар шаҳру 

вилоятҳо паҳн нашуд. 

Саволҳо ва супоришҳо: 

1. Муаллифони чинӣ дар бораи Осиѐи Марказӣ чӣ мегӯянд? 

2. Ҳуҷҷатҳое, ки дар Қалъаи Муг ѐфт шудаанд, кадомҳоянд? 

 

Китобҳо: 

1. Иброҳимов И., Султанов Ҳ., Ҷӯраев Н. "Ҳиссиѐти ватан". Т., 1996. 

2. Лунин Б.В. "Ўзбекистон тарихи манбаларда". Тош., 1984. 

3. Ахмедов Б.А. "Дарси таърих". Т., 1994. 

4. Ахмедов Б.А. "Манбаъҳои таърихи халқҳои Ӯзбекистон". Т., 1991. 

5. Абуабдуллох Мухаммад ибни Исмоил ал-Бухори. "Ҳадис". Т., 1991. 

6. Алоуддин Мансур (тарҷума). Қуръон. Т., 1990. 



7. "Имом ал-Бухорӣ ва ҷойгоҳи ӯ дар фарҳанги мо". Рӯзномаи мардумӣ, 24 

октябри соли 1998. 

 

 

 

Мавзӯи 5: Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиёи Марказӣ 

дар асрҳои IX-XV. Сарчашмаҳои давраи Темуриён. 

Нақша: 

1. Маълумоти муаллифони арабу форс оид ба таърихи Осиѐи 

Марказӣ дар асрҳои IX-XII. 

2. Маълумоти муаллифон оид ба таърихи Осиѐи Миѐна дар асрҳои 

XII-XIII. 

3. Сарчашмаҳои хаттии асрҳои XIV-XV ва сарчашмаҳои аврупоии 

ин давра. 

4. Сарчашмаҳои таърихии охири асрҳои 15 ва 16. 

 

Калидвожаҳо: Сима Циан, Болазури, Табарӣ, Истаҳрӣ, Хурдодбек, 

Ибни Батута, Наршахӣ, Утбӣ, Ибни Исҳоқ, Гардизӣ, Маҳмуди 

Кашгарӣ, Рабгузӣ. Руи Гонсалес, хотира, подшоҳ, иҷтимоӣ, сиѐсӣ, 

подшоҳ, растас, Алӣ Яздӣ, Шами, қоидаҳо, гуфтаҳо, сарҳад, 

миллат, муқаддима. 

 

  Яке аз калонтарин феодалҳо, ки дар харобаҳои хилофати Бағдод 

ба вуҷуд омадаанд, давлати Сомониѐн (819-1005) буд. Ин давлатро 

Нӯҳ ибни Асад (819-842) таъсис додааст ва махсусан дар нимаи 

аввали асри Х, аз замони Исмоил ибни Аҳмад (892-907) қавӣ буд. 



Дар ин давра Сомониѐн бар Мовароунаҳр, Хуросони Эрон, қисми 

зиѐди Афғонистон, имрӯза, инчунин Тошканд, Туркистон ва 

Сайрам ҳукмронии худро барқарор карданд. 

Сомониѐн бо ѐрии феодалон, коҳинон ва тоҷирони калон ба 

парокандагии феодалӣ ва ҷангҳои шаҳрвандӣ хотима бахшиданд. 

Онҳо инчунин ба ҳуҷумҳои барфпӯшон, ки дар водии Ила ва қад -

қади Сирдарѐ ба даруни Мовароунаҳр кӯчиданд, хотима доданд 

(893). Ин боиси пешрафти иктисодй ва мадании мамлакат гардид. 

Дар давраи Сомониѐн дастгоҳи марказӣ чанд муддат тақвият ѐфт. 

Амир бо ѐрии 10 муассиса (девонҳо) ҳукмронӣ мекард. Дар давраи 

Сомониѐн ҳунармандӣ ва савдо ривоҷ ѐфтааст. Мо инро дар мисоли 

шаҳрҳои калон ва рушдѐфтае мисли Бухоро, Самарқанд, Мерв, 

Балх, Ғазнӣ, Ҳирот ва Тошканд мебинем. Дар ин давра робитаҳои 

иқтисодӣ ва фарҳангии Осиѐи Миѐна бо хонии Каспий, хонии 

Булғористон ва Русияву Чин ривоҷ ѐфтанд. Давраи Сомониѐн 

давраи рушди бузурги илму фарҳанг дар Осиѐи Марказӣ буд. Дар 

ин давра шоирони бузурге чун Рӯдакӣ, Дақиқӣ ва Фирдавсӣ ва 

олимони бузург ба мисли Форобӣ, Берунӣ ва Ибни Сино ба вуҷуд 

омадаанд. 

Дар натиҷаи инкишофи муносибатҳои феодалӣ ҷанҷолҳои феодалӣ 

ва ҳаракати сепаратистии феодалони маҳаллӣ шиддат ѐфт. Дар 

охири асри Х, ин вазъият парокандагии феодалиро боз ҳам 

пурзӯртар кард, ки истиқлолияти Ҳамадон, Исфаҳон ва Райдаи 

Бувахӣ ва истиқлолияти зиѐиѐн дар Табаристон ва Ҷурҷонро ба 

даст овард. Заминҳои соҳили рости Сирдарѐ, инчунин Чағониѐн ва 

Хоразм аз итоати Сомониѐн саркашӣ карданд. 



Мардуми Карачай-Черкес аз бесарусомонии иҷтимоию сиѐсии 

кишвар моҳирона истифода бурданд. Соли 996 онҳо тамоми 

заминҳои шимоли Зарафшон ва соли 999 Бухороро ишғол карданд 

ва ба ҳукмронии Сомониѐн ҳамла карданд. 

Қарахониҳо (асосгузорони давлати феодалӣ, ки дар солҳои 90-уми 

асри 10 дар Туркистони Шарқӣ, Эттисув ва қисми ҷанубии Тянь-

Шан ташкил ѐфта буданд), тавре ки дар боло зикр кардем, солҳои 

996-999 таҳти роҳбарии Наср ибни Алӣ ҳуҷум карда, 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) идора мекард. Дар соли 1025 хони Қошғар Қодирхон 

(Томғочхон) ва Маҳмуди Ғазнавӣ (998-1030) якҷоя ба Мовароунаҳр 

роҳпаймоӣ карданд, аммо бенатиҷа.) Низ кӯшиш карданд, аммо 

кӯшишҳои ӯ низ барабас рафтанд. Тибқи сарчашмаҳои таърихӣ 

(масалан, Абу Фазл Байҳақӣ), Алӣ Такин то соли 1040 аз ҷониби 

писаронаш ҳукмронӣ мекард. Аз паси онҳо Абу Исҳоқ Иброҳим 

ибни Наср то соли 1060 буд. Вай пойтахти Қарахониѐнро аз Узген 

ба Самарқанд кӯчонд. Пас аз марги ӯ писаронаш ба муборизаи 

хунин шурӯъ карданд. Писари ӯ Шамсулмулк Наср дар ин 

мубориза ғолиб омад. 

Дар давраи ҳукмронии Шамсулмулки Наср (1068-1080) мубориза 

барои Тирмиз ва Балх байни Қарахониѐн ва Салҷуқиѐн шиддат 

гирифт. Илова бар ин, Тимгачхон Қодири Юсуф ва писаронаш ба 

муқобили ӯ мубориза бурданд ва заминҳои соҳили шимолии 



Сирдарѐ ва Фарғонро аз ӯ гирифтанд. Салҷуқиѐн Султон Маликшоҳ 

I 1089 ж. Ӯ ба Мовароунаҳр ҳаракат карда, Бухоро ва Самарқандро 

забт кард. Аммо, онҳо ба зудӣ сулҳ бастанд ва маҷбур шуданд, ки 

Мовароунаҳрро тарк кунанд. Аммо дар замони салтанати Султон 

Санҷар (1118-1157), аз соли 1130 Қарахониѐн вобаста ба давлати 

Салҷуқиѐн шуданд. 

Дар замоне, ки ҳукумати Қарахониҳо дар бӯҳрон буд ва 

Мовароунаҳр дар авҷи парокандагии феодалӣ қарор дошт, дар 

тарафи шимолу шарқ ва ғарби он ду нерӯи бузурги низомӣ-сиѐсӣ ба 

вуҷуд омаданд. Яке аз онҳо Қарахитоиҳо, дигаре нерӯи бузурги 

низомӣ-сиѐсии Хоразм буданд. истиқлолият ба даст овард. Аз 

ибтидои солҳои 30 -юми асри XII қарахитоиҳо ба ғорати 

Мовароунаҳр шурӯъ карданд. На танҳо Шош ва Фарғона, балки 

воҳаҳои Зарафшон ва Қашқадарѐ. Қарахитайҳо дар соли 1138 Хони 

Самарқанд Қарахониѐн Маҳмудхон (1132-1141) мағлуб шуд ва бо 

хироҷи калон ба Эттисув баргашт. 1141 сол. онҳо қувваҳои 

муттаҳидаи Маҳмудхон ва Султон Санҷарро дар ҷое бо номи 

Катавон дар наздикии Самарқанд ва сипас Самарқанду Бухоро 

торумор карданд. Бо вуҷуди ин, онҳо аз Эттису ба Мовароунаҳр 

кӯчиданд, балки танҳо ҳар сол боҷ мегирифтанд. 

Истиқлолияти Хоразм бо номи Отсиз (1127-1156) вобаста аст. Дере 

нагузашта ӯ шаҳрҳои Ҷанд ва Манккишлоки поѐноби Сирдарѐро 

ишғол кард. Дар давраи ҳукмронии Эл Арслан (1156-1172) ва 

Султон Такаш (1172-1200) давлати Хоразмшоҳҳо васеъ шуд. 

Хоразмшоҳон аз соли 1156 то 1192 заминҳоро аз дарѐи Ҳинд то 

Ироқ забт карданд. Хоразмшоҳ Муҳаммад (1200-1220) давлати 



Хоразмро боз ҳам васеътар кард - солҳои 1206 ва 1212 Бухоро ва 

Самарқандро забт кард. 

Аммо ин давлат, ки бо аслиҳа сохта шудааст, як давлати 

мутамарказ ва устувор набуд. Кишварҳои ишғолшуда аз ҷиҳати 

этникӣ гуногун буданд ва шахсе, ки дар пешравии рушди иқтисод 

ва фарҳанги онҳо одами ташаббускор ва далер буд. Аз ин рӯ, ин 

давлат натавонист ба зарбаи сахти муғулҳо тоб орад. 

Қарохитоиҳо, ба фарқ аз Қарахониҳо, ба сарзаминҳои ишғолшуда 

муҳоҷират накарда, танҳо хироҷ ҷамъ мекарданд. вале ахволи 

мехнаткашон вазнин буд. Он аз ҷониби феодалҳои дуҷониба, 

маҳаллӣ ва истилогарони хориҷӣ сахт истисмор карда мешуд. Ин 

аст, ки дар ин давра бар зидди истилогарони хориҷӣ шӯришҳои 

мардумӣ ба амал омаданд. 1206 бар зидди Карачайҳо ва шарикони 

онҳо Садрҳо. Бар зидди Бухоро ва Хоразмшоҳон дар соли 1214. 

Шӯриши Косиб дар Самарқанд яке аз онҳо буд. 

Дар асрҳои X - XII дар Осиѐи Миѐна илму адаб рушд кард; Бухоро, 

Самарқанд, Тошкент, Термиз, Марв ва Хива каби шаҳарлар 

кенгайди. Мо дар ин бора баъдтар сӯҳбат хоҳем кард. 

Аз соли 1219 то 1221 Осиѐи Миѐна аз ҷониби муғулҳо забт карда 

шуд. Пас аз марги Чингизхон заминҳои забткардаи ӯ байни 

писаронаш тақсим карда шуданд. Осиѐи Миѐна ба Чигатай даст 

расонд. Дар солҳои 1440 -ум, миллати Чигатай ба ду тақсим шуд - 

Эттисув ва монгулҳои боқимонда дар Қошғар, ки истиқлолият 

эълон карданд ва давлати худро таъсис доданд. Ин кишвар 

таърихан бо номи Муғулистон маъруф аст. 



Дар тӯли солҳои ҳукмронии муғулҳо мардуми Мовароунаҳр аз 

ҷониби ҳокимони муғул (доруга, басқас) ва феодалони маҳаллӣ 

сахт истисмор карда мешуданд. Онҳо маҷбур шуданд, ки бар 

иловаи андози асосии даромад боз бисѐр андозҳо ва ҷаримаҳои 

дигар (маводи мухаддир, сар шумор, улуфа, тамга, капчур ясогӣ, 

кӯҳҳо, бигзор ва ғайра) супоранд. 

Истисмори вазнини феодалӣ бар зидди зулми ҳукмронони муғул 

дар Бухоро соли 1238 таҳти роҳбарии Косиб Маҳмуди Торобӣ. исѐн 

карданд, аммо аз ҷониби артиши муғул пахш карда шуданд, зеро ин 

шӯриш ба дигар шаҳру вилоятҳо паҳн нашуд. 

Дар миѐнаҳои асри 14, он қисми ҷанубу ғарбии Миллати 

Чжигатайро ташкил дод. Дар Мовароунаҳр парокандагии феодалӣ 

авҷ гирифт. Ин хусусан пас аз марги Қазоқон (1358) дуруст буд. 

Кишвар пароканда аст. Масалан, Ҷалоир аз Шаҳрисабз истиқлолият 

эълон кард, Амир Ҳусейн дар Балх хон шуд, Муҳаммад Апардӣ 

Шибирғонро гирифт ва Кайхусрав худро дар Хутталон подшоҳ 

эълон кард. Амир Темур аз ин моҳирона истифода бурда, дар соли 

1370 қудрати олиро ба даст гирифт. Солҳои 1370-1378 вай ба 

парокандагии кишвар хотима бахшид ва Мовароунаҳр ва Хоразмро 

забт кард. Солҳои 1380-1402 Темур ба кишварҳои ҳамсоя ҳаракат 

карда, ба Эрон, Қафқоз, Ироқ, Осиѐи Хурд ва шимоли Ҳиндустон 

ҳуҷум кард.Берканро ишғол кард. 

Давлати Темуриѐн давлати воқеан мутамарказ набуд. Он дар 

гурӯҳҳои хурд идора карда шуд. Масалан, дар ҳаѐти Темур империя 

ба чор қисм тақсим шуда буд. 



Пас аз марги Темур (18 феврали 1405) давлати ӯ дар бӯҳрон қарор 

дошт. Дуруст аст, ки ӯ дар замони Шоҳрух (1409-1447), Абӯсаид 

(1451-1469) ва Султон Ҳусейни Байқара (1470-1506) нисбатан 

мутамарказ буд ва як қудрати муайяни сиѐсӣ дошт, аммо мавқеи 

иҷтимоӣ ҳаѐти сиѐсӣ ҳанӯз бузург буд. 

  Балазурӣ. Ҷуғрофиѐшинос ва муаррихи бузурги асри IX; Номи 

пурраи ӯ Абубакр Аҳмад ибни Яҳѐ Ҷабра ал-Балузурӣ аст, ки аслан 

аз Эрон аст ва дар бораи зиндагии ӯ маълумоти кам дорад. Аз 

Аббосиѐн, ал-Мутаваккил (847-908) ва ал-Мустаит (862-866) дар 

қаср ба ҳайси омӯзгор хидмат мекарданд. Ал-Балузирӣ 892 сол. 

мурд. 

Балазурӣ муаллифи ду асари бузург аст: Китоб ал-Булдон (Китоби 

фатҳ) ва Китоб аҷою ал-Ашраф (Китоби наслҳои ашрофон). 

Аммо арзишмандтарини инҳо барои мо Китоб Футуҳ ал-Булдон 

аст, ки яке аз беҳтарин асарҳо дар бораи таърихи истилои арабҳост. 

Танҳо дар ин спектакл хабар дода мешавад, ки арабҳо дар замони 

ҳукмронии халифа Усмон (644-656) ва муовини ӯ дар Хуросон 

Абдуллоҳ ибни Амир чанд маротиба ба Маворунаҳр ҳуҷум карда, 

барои даъвои Маймург (яке аз ноҳияҳои Самарқанд) баргаштаанд. 

Ин спектакл инчунин дар бораи кишварҳое, ки арабҳо ғулом 

буданд, нишонаҳо ва ѐдгориҳои онҳо: мардум, гардиши пул, 

андозҳои ситонидашуда, инчунин ҷорӣ шудани забони арабӣ 

маълумоти арзишманд медиҳад. Нусхаи пурраи Китоб Футуҳ ал-

Булдон нигоҳ дошта нашудааст, танҳо як нусхаи ихтисоршуда. 

Абӯҷаъфар ибни Ҷарир ат-Табарӣ (839-923), донишманди бузург, 

дар Амули Табаристони Эрон ба дунѐ омада, бештари умрашро дар 



Бағдод сипарӣ кардааст ва дар он ҷо вафот кардааст. Аммо ӯ бисѐр 

шаҳрҳои хилофатро сайр кард ва муддате дар Рай, Басра, Куфа, 

Сурия ва Миср монд. 

Табарӣ яке аз донишмандони замони худ буда, дар илоҳиѐт, ҳадис, 

тафсир (тафсири оятҳои Қуръон), фиқҳ (қонуни мусалмонӣ) ва 

таърих хуб медонист. Табарӣ дар ин соҳаҳо зиѐда аз 10 китоб 

навиштааст ва Китоби ал-Фуқоҳа (Китоби ихтилофоти байни 

фақиҳҳо), оятҳои Қуръон, ки тафовутҳоеро, ки дар байни 

ҳуқуқшиносони мусалмон мавҷуданд, тавсиф кардааст. -баян ал-

тавил ал-Қуръон (маҷмӯи васеи маъноҳои калимаҳои Қуръон) ва 

ниҳоят Тарих ал-русул вал-мулук (анборҳо, таърихи подшоҳон) аз 

ҷумлаи онҳост. "Тарих ал-русул вал-а-мулук" асарест, ки ба забони 

таърихи умумӣ навишта шудааст. Аммо бо камол ва бой будани 

маводи воқеӣ он аз дигар асарҳо комилан фарқ мекунад. Ин 

спектакл рӯйдодҳои ҷамъиятиву сиѐсиро, ки дар Арабистон, Рум 

(Осиѐи Хурд), Эрон ва хилофати араб ва инчунин дар Осиѐи 

Марказӣ аз "Офариниш" -и ҷаҳон то 912-13 ба вуқӯъ пайвастаанд, 

нақл мекунад. Ҳодисаҳо сол ба сол, хронологӣ гуфта мешаванд. 

Албатта, ин истифодаи ин асарҳоро аз бисѐр ҷиҳат осон кард. 

Табарӣ ривоятҳои яҳудӣ ва насронӣ, солномаи Сосониѐн (224-651), 

Хвадай Номак (Китоби Подшоҳ), Китобулмағозӣ (Китоби Ҷангҳо) 

ва Тарихи Халафаи Ал-Маданиро навиштааст. (Таърихи халифаҳо) 

, Ибни Тайфур (919-893) "Таърихи Бағдод" (Таърихи Бағдод). Бо 

вуҷуди ин, ӯ аксар вақт далелҳо ва маълумоти дигар сарчашмаҳоро 

бидуни баррасӣ ва санҷиш истифода мебурд, хусусан дар 

қисматҳои асаре, ки ба таърихи қадим бахшида шудааст. 



Хулоса, Тарих-ар-русул ва-л-мулук сарчашмаи асосии таърихи 

кишварҳои мусалмонӣ, инчунин Осиѐи Миѐна дар асрҳои VIII-IX 

мебошад. Ду нашри мухталифи ин асар ба забони арабӣ мавҷуд 

буд, аммо танҳо як нусхаи кӯтоҳшудаи он то замони мо расидааст 

ва шарқшиноси Ҳолланд М.Я.А. дар 15 ҷилд аз ҷониби де Гус дар 

солҳои 1879-1901 нашр шудааст. 

Ҳамчунин нашри форсии "Тарих ал-русул вал-мулук" мавҷуд аст, 

ки онро соли 963 ал-Балъамӣ, вазири Сомониѐн Абӯ Солиҳ Мансур 

ибни Нӯҳ (961-976), сарпарасти маъруфи илм навиштааст. 

Тарҷумаҳои форсӣ, туркӣ ва узбекии қадимаи ин асар мавҷуданд ва 

дастхатҳо дар китобхонаҳои Петербург ва Тошканд нигоҳ дошта 

мешаванд. 

Истахрий. Вай дар нимаи дуюми асри IX ва семоҳаи аввали асри X 

сайѐҳ ва географи бузург буд. Номи пурра: Абу Исҳоқ Иброҳим 

ибни Муҳаммад ал-Форси Истаҳрӣ (850-934) Вай аз Истаҳри Эрон 

омадааст, Истахрӣ бисѐр мутолиа кардааст ва аз соли 915 ба 

воситаи Эрон, Сурия, Миср ва Мағриб сафар кардааст. Дар асоси 

маводи бойи воқеии дар ин сафар ҷамъоваришуда ва китоби "Сувар 

ал-Ақамӣ" (Сатҳи иқлим) -и ҳамзамонаш Абу Зайд Аҳмад ибни 

Саҳл ал-Балҳӣ (850-934), ӯ дар 930-933 китоби худро навиштааст. 

ул-мамалик »(Китоб дар роҳҳои кишварҳо). 

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. 

Дастнависи ин асар дар Тошканд нигоҳ дошта мешавад. 

Ибни Хурдадбе. Абулқосим Убайдуллои Хурдадбеҳ (820 - тақрибан 

913) аслан аз Эрон буд, падараш дар аввали асри IX волии 

Табаристон буд, Ибни Хурдадбеҳ дар Бағдод таҳсил карда, 

маълумоти васеъ гирифтааст. Ӯ аз ҷуғрофия, метеорология ва 

таърих бохабар буд. 

Ибни Хурдадбеҳ дар мавзӯъҳои гуногун тақрибан 10 асар 

навиштааст. Муҳимтарини онҳо китоби Масалик ул-мамалик аст 

(Китоби роҳҳо ва кишварҳо), ки соли 846 навишта шудааст. Танҳо 

як нашри ихтисоршудаи асар боқӣ мондааст ва соли 1889 аз ҷониби 

де Гус нашр шудааст. Тарҷумаи русӣ соли 1986 дар Боку нашр 

шудааст. 

Дар китоб маълумоти мухтасар, вале арзишманд дар бораи 

кишварҳои тобеи хилофати араб (шаҳрҳо, роҳҳо ба онҳо, масофаи 

байни шаҳрҳо ва кишварҳо, ҳаҷми андозҳо ва ҷаримаҳое, ки аз 

аҳолӣ ситонида мешаванд) оварда шудааст. Аз ҷумла, аз шаҳрҳои 

бостонии Суғд Кушониѐ (воқеъ дар атрофи Самарқанд), Самарқанд, 

Усрушана, Шаҳристон, Шоши қадим, Ислиҷоб (сайрам) ва роҳҳое, 

ки ба онҳо сӯи он мераванд, пули муомилот дар шаҳрҳои 

Мовароунаҳр, Нӯҳ. Генерал вазъи Суғду Фарғона дар замони 

ҳукмронии Ибни Асад ва Аҳмад ибни Асад (819-869), маълумот дар 

бораи қавмҳои турк дар асри IX дар Мовароунаҳр ва Фарғона 

бебаҳост. Абдуллоҳ Муҳаммад ал-Хоразмий. Филолог ва 

таърихшиноси маъруф дар асри 10. Дар бораи ҳаѐт ва фаъолияти 

илмии ӯ кам чизе маълум аст. Вай ягона вазир дар назди ал-Утбӣ, 



вазири Сомониѐн Нӯҳи II ибни Мансур (976-999) буд ва асосан дар 

Нишопур зиндагӣ мекард.Маълум аст, ки ӯ як асари муҳиме 

навиштааст (Калиди дониш). Мафотик ул-илм (навишта 976-991) 

луғати истилоҳот буда, аз ду қисм иборат аст. Дар китоб инчунин 

маълумоти муҳим дар бораи Осиѐи Марказӣ, хусусан дар бораи 

андозагирии обѐрии ин ҷо истифода шудааст. 

Абу Райҳон Беруний. Вай як олими бузурги энсиклопедист, ки дар 

бисѐр соҳаҳои илмҳои табиатшиносӣ ва ҷамъиятӣ зиѐда аз 150 асар 

навиштааст. Абу Райҳон Беруни 973 й. Ӯ 4 сентябр дар Кот, 

пойтахти Хоразм таваллуд шудааст. Дар 17 -солагӣ Берунӣ дар Кот 

мушоҳидаҳои мустақили астрономӣ анҷом дод. 995 сол. Дар ҳаѐти 

Берунӣ лаҳзаҳои душвор оғоз ѐфтанд. Ҳамон сол бародари Абӯалӣ 

Симҷорӣ амир Абулқосими Ҷурҷон бар зидди Сомониѐн шӯриш 

бардошт. Дар натиҷа, волии Кот, ки аз шарикони Сомониѐн буд, 

ҳаѐт ва сарвати Беруниро, ки дар қасри ӯ хидмат мекард, зери хатар 

гузошт. Абурайҳони Берунӣ дар ҳама ҷо зиндагӣ мекард ва 

маҷбуран ба хазинадорӣ бурда шуд ва то охири умр дар он ҷо монд 

(11 декабри 1448). 

Абу Райҳон Берунӣ дар бораи таърих чанд асари арзишманд низ 

навиштааст. Яке аз онҳо Осор ул-Бақия ал-Курун ал-Халия 

(Ёдгориҳои халқҳои қадим) мебошад, ки онро соли 1000 дар 

Ҷурҷон ба итмом расонидааст. Ин спектакль аз ҳаѐти иҷтимоӣ ва 

фарҳангии пеш аз ислом, юнониҳо, румиѐн, эрониҳо, ҳиндуҳо, 

суғдиѐн, хоразмиѐн, насрониѐн, яҳудиѐн ва дигарон нақл мекунад. 

Асар дар солҳои 1957 ва 1968 ба забонҳои русӣ ва узбекӣ нашр 

шудааст. Китоб ул-мусаммара фи ахбори Хоразм (Гуфтугӯҳо дар 



бораи маълумот дар бораи Хоразм) боз як асари муҳими таърихии 

Берунист. Он бо номи "Хоразми таърихӣ", "Машоҳири Хоразм" 

(одамони машҳури Хоразм) маъруф аст ва ба забони Ғазнӣ навишта 

шудааст. Пьеса аз таърихи иҷтимоию сиѐсии Хоразм аз забти 

Хоразм аз ҷониби лашкари Ғазнавиѐни Султон Маҳмуд (1110-1117) 

то ҳуҷуми Салҷуқиѐн (1043) бахшида шудааст. Мутаассифона, ин 

кори муҳим то замони мо нарасидааст. 

Китоби фи информат ал-мубайизад вал-каромита (китоби 

сафедпӯстон ва паѐмбарони паѐмбарон) -и Абурайҳон Берунӣ низ 

арзиши махсус дорад. 

Наршахӣ Номи пурра: Абубакр Муҳаммад ибни Ҷаъфар ибни 

Закариѐ ибни Хаттоб ибни Шарик. (899-956 сол). 

Агар бигӯем, ки "Таърихи Бухоро" яке аз қадимтарин ѐдгориҳои 

хаттӣ аст, ки то кунун мардуми бумии Осиѐи Марказӣ навиштаанд 

ва ҳоло барои равшан кардани саҳифаҳои асрҳои гузашта хидмат 

мекунанд. Дарвоқеъ, мо дигар сарчашмаи таърихиро намедонем, ки 

то имрӯз ҳамчун асари мукаммал боқӣ мондааст, ки фарзанди худи 

ӯ дар Осиѐи Марказӣ 1000 сол пеш навишта буд. Ин аст, ки 

Таърихи Бухоро яке аз аввалин асарҳо дар соҳаи сарчашмашиносии 

халқҳои Осиѐи Марказӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар ин асар маълумоти муҳим дар бораи паҳншавии ислом дар 

Осиѐи Марказӣ дар натиҷаи истилои арабҳо (асри VIII) ва 

пешгузаштагони он, инчунин таърихи иқтисодӣ, фарҳангӣ, 

иҷтимоӣ ва сиѐсии мардуми Бухоро ва деҳаҳои наздики IX мавҷуд 

аст. -Асрҳои XI.Ин далел боиси шӯҳрати бузурги «Таърихи 

Бухоро» дар таърих ҳамчун як сарчашмаи арзишманд гардид. 



Таърихи асар то имрӯз аз дигар сарчашмаҳои дастнавис фарқ 

мекунад ва барои дуруст истифода бурдани маълумоти дар он 

додашуда пеш аз омӯхтани он маълумоти мухтасар доштан лозим 

аст. Наршахӣ солҳои 943-944 ба забони арабӣ "Таърихи Бухоро" 

навиштааст. Номи Наршахӣ ҳоло тақрибан дар ҳама тадқиқоти 

илмӣ оид ба таърихи Осиѐи Марказӣ дар асрҳои VIII-XII зикр 

шудааст, аммо дар бораи зиндагии ӯ ягон маълумоти муфассал дода 

нашудааст. Сабаб дар он аст, ки на дар асари худи ӯ ва на асарҳои 

муаллифони замонҳои охир чунин маълумот мавҷуд нест. Танҳо 

дар китоби ал-Айсоби Сомонӣ аст, ки номи пурраи ӯ Абубакр 

Муҳаммад ибни Ҷаъфар ибни Закариѐ ибни Хаттоб ибни Шарик аст 

ва ӯ аз Бухоро буда, соли 899 ба дунѐ омада, соли 959 

даргузаштааст. марг ба ѐд оварда мешавад. 

Варианти арабии "Таърихи Бухоро", ки Наршахӣ навиштааст, ҳифз 

нашудааст. Асар 1128 Аввал онро Абу Наср Аҳмад ибни Муҳаммад 

ибни Насри Кубавӣ, зодаи Фарғона (аз Қува) ихтисор ва ба форсӣ 

тарҷума кардааст. Тақрибан 50 сол аз он ҷо. баъдтар (1178) асар 

бори дуюм аз ҷониби Муҳаммад ибни Зуфар ибни Умар таҳрир 

карда шуд. Инчунин бояд қайд кард, ки нусхаҳои боқимондаи асар 

инчунин рӯйдодҳои солҳои 1178-1220-ро ба таври мухтасар тавсиф 

мекунанд. Ба гуфтаи ӯ, "Таърихи Бухоро" -и Наршахӣ бояд бори 

сеюм аз ҷониби як муҳаррири номаълум таҳрир карда шавад. 

Дар таърихи Бухоро истилои арабҳо ба Осиѐи Миѐна, густариши 

ислом ва таърихи ин кишвар дар замони ҳукмронии Сомониѐн 

тасвир шудааст. Матни форсии асар солҳои 1892, 1894, 1904 ва 

1939 дар Париж, Бухоро ва Теҳрон ба табъ расидааст. Ин асар 



инчунин ба забонҳои русӣ, англисӣ ва узбекӣ тарҷума шудааст 

(1897, 1954, 1966). 

Таърихи Бухоро аз 36 боб иборат буда, баъзе аз онҳо чунин ном 

доранд: 

Боби IV. Бухоро ва замимаҳои он. 

Боби VIII. Дар бораи сохтмони аркаи Бухоро. 

Боби XIII. Дарѐҳо дар Бухоро ва манотиқи атрофи он. 

Боби XIX. Давраи подшоҳии Қутайба ибни Муслим ва фатҳи 

Бухоро. Тақсимоти Мовароунаҳрин дар байни арабҳо ва ғайри 

арабҳо. 

Боби XXVIII. Оғози ҳукмронии Сомониѐн. 

Абунасри Утбӣ. Абунасри Утбӣ (тақрибан 961-1022 ѐ 1036) аслан 

аз шаҳри Райи Эрон буда, ба оилаи сарватманд ва бонуфузи 

аристократӣ тааллуқ дошт. Дар байни Утбиѐни Сомониѐн 

Абдумалик ибни Нӯҳ (954-961) вазири Абӯ Солиҳ Мансур (961-

976) буд. Абунасри Утбӣ ҳамчунин дар вазифаҳои баланди давлатӣ 

кор мекард. Дар қасри Султон Маҳмуд ва Султон Масъуд (1031-

1041) соли 999. Ба Гурҷистон рафт. 

Сарчашмаҳо, хусусан дар бостоншиносии ас-Саалобӣ, мегӯянд, ки 

ал-Утбӣ якчанд асарҳои бузург навиштааст. Бо вуҷуди ин, танҳо 

яке аз онҳо, асари таърихӣ бо номи "Таърихи Яман" (Таърихи 

Яман) то замони мо расидааст. 

"Таърихи Ямини" аз таърихи иҷтимоию сиѐсии Афғонистон, 

Хуросон, Хоразм ва қисман Мовароунҳр, ки дар замони ҳукмронии 

Амир Сабуктагин ва Султон Маҳмуд, 975-1021 ба ҳайати Империяи 

Ғазнавиѐн шомил буданд, нақл мекунад. Маълумоте, ки дар асар 



дар бораи забт шудани Мовароунҳр аз ҷониби Қарахониѐн (992-

996) оварда шудааст, хеле пурарзиш аст. 

Ин спектакль дар бораи ҳадафҳо ва манфиатҳои синфи ҳукмрони 

феодалӣ нақл мекунад, алалхусус Султон Маҳмуд ва хешовандони 

ӯро ситоиш мекунанд. Дар баробари ин, олим ба ахволи 

мехнаткашон, ки хонахои онхо дар натичаи чангхои давомдори 

феодалй, зулми феодалй, андозхо ва чаримахои гуногун хароб 

шудаанд, назар мекунад. 

Абу Саид Гардизи. Таърихшиноси бузурги нимаи аввали асри 11. 

Номи пурра: Абу Саид Абдулҳай ибни Залҳон ибни Маҳмуди 

Гардизӣ. Он чизе, ки дар замони худ ба ӯ ин қадар шӯҳрат овард, 

китоби бузурги ӯ бо номи Зайнул Ахбор (Ороиши таърихшиносон) 

буд. Кор дар байни солҳои 1049-1050 ба анҷом расида, ба Султон 

Абдурашид (1049-1053) аз Ғазнавиѐн пешкаш карда шуд. 

«Зайн ул-ахбор» -и Гардизӣ дорои бобҳое дар бораи фарҳанги 

румӣ, расму оинҳои динӣ ва ҳисобу китоби халқҳои гуногун ва 

аҳолии туркҳои Осиѐи Марказӣ дар Ҳиндустон мебошад. Бобҳо дар 

бораи маросимҳои динӣ ва ҳисоботи солонаи қавмҳои гуногун 

(мусалмонон, яҳудиѐн, насрониѐн, ҳиндуҳо ва ғайра) ва Ҳиндустон 

ба осори Абурайҳони Берунӣ асос ѐфтаанд ва боби аҳолии туркҳои 

Осиѐи Марказӣ қисман ба осори Ибни Хурдодбек Ҷайҳонӣ ва 

Муқаддас. 

Ин асари Абӯсаид Гардизӣ дар омӯзиши таърихи сиѐсии Хуросон 

ва Осиѐи Марказӣ аз истилои арабҳо то миѐнаҳои асри 11 нақши 

муҳим дорад. 



Абулфайз Байҳақӣ. Таърихшиноси бузурги асри 11. Номи пурра: 

Абулфайз Муҳаммад ибн ал-Ҳусайн ал-Котиб Байҳақӣ. Вай соли 

995 дар деҳаи Харисободи вилояти Нишопур дар оилаи сарватманд 

ба дунѐ омадааст. 

Вай бештар бо асари Абулфайз Байҳақӣ (Зиѐнатул-китоб), Тарихи 

Оли Маҳмуд (Таърихи хонаи Махмуд) ѐ Ҷемо ори таърих Оли 

Сабуктагин (маҷмӯаи қиссаҳо аз таърихи хонаи Сабуктагин) 

маъруф аст. 

"Таърихи Масъудӣ" бар матнҳое асос ѐфтааст, ки муаллиф аз 

ашхоси мӯътамад дида ва шунидааст ва ҳамчунин санадҳои расмӣ, 

ки дар додгоҳҳои ҳукуматӣ нигоҳ дошта мешаванд. Асар аз дигар 

асарҳои таърихӣ бо он фарқ мекунад, ки дорои маводи воқеӣ, 

тавзеҳи васеъ ва муфассали рӯйдодҳо буда, ниҳоят бо маҳорати 

баланди бадеӣ навишта шудааст. 

Дар намоишнома ба вазъи иҷтимоию сиѐсии Империяи Ғазнавиѐн 

дар замони ҳукмронии Султон Масъуд таваҷҷӯҳ шудааст. Дар 

спектакль инчунин маълумоти муҳим дар бораи таърихи 

Саффориѐн ва Салҷуқҳо мавҷуд аст. Аз ҷумла, дар бораи равобити 

сиѐсии байни давлатҳои Ғазнавиѐн ва Хоразм, Салҷуқӣ ва 

Қарохониѐн маълумоти зиѐде мавҷуд аст. 

Тарҷумаи пурраи русии ин асар аз ҷониби шарқшиноси маъруф 

А.К.Арендс бо тадқиқот ва шарҳҳои зарурӣ нашр шудааст 

(Тошканд 1962, Москва 1969). 

«Қутадгу билиг» -и Юсуф Хос Ҳоҷиб Боласогунӣ доираи васеи 

мавзӯъҳоро дар бар мегирад, аммо таҳлили ҳамаҷонибаи инсон ва 

аҳамияти иҷтимоии ӯ, ҷойгоҳ ва вазифаи ӯро дар зиндагӣ фароҳам 



меорад. Дар «Кутадгу билиг» одамони оддй одамони мехнатдустро 

бо эхтироми махсус тасвир мекунанд. Юсуф Хос Ҳоҷиб Боласогунӣ 

дар бораи деҳқонон, чорводорон, ҳунармандон ва тоҷирон бо меҳр 

сухан мегӯяд. Вай дехкононро аз хама боло мегузорад. Он 

мефаҳмонад, ки ҳукумат бояд ба табақаҳои гуногун чӣ гуна 

муносибат кунад. Деҳқонон "Одамони зарурӣ .... Дар тамос бо онҳо 

бошед ва бо онҳо омехта шавед. Онҳо тамоми мавҷудоти зиндаро 

ғизо медиҳанд ва либосҳояшонро аз онҳо мегиранд ‖, гуфта 

мешавад дар китоб. Дар Қутби Билиқ бисѐр таълимоти пурарзиш 

дар бораи ахлоқ, одоб ва маърифат мавҷуд аст. Муаллиф дар бораи 

масъалаҳои ростқавлӣ, беайбӣ, одоб, садоқат ва муҳаббат оқилона 

сухан мегӯяд. Ӯ дониш ва маърифатро калиди хушбахтӣ меномад. 

Ин аст, ки ӯ достони худро "Қутадгу Билиг" меномад. 

Маҳмуд Кашгари. Забоншиноси бузурги асри 15. Номи аслӣ: 

Маҳмуд ибни Ҳусайн ибни Муҳаммад ал-Қашқарӣ. Маҳмуди 

Кашгарӣ ба оилаи яке аз бонувони бонуфузи турк дар хидмати 

Қарахониѐн тааллуқ дошт. Tkazgan. Вай дар бисѐр соҳаҳои илми 

асрҳои миѐна, хусусан арабӣ, забонҳои туркӣ, таърих ва ҷуғрофия 

хуб медонист. Ӯ ба Осиѐи Марказӣ ва Эрон сафар карда, аз 

шаҳрҳои бузурги ин кишварҳо дидан мекунад. 

Маҳмуди Кашгарӣ бо ду асари муҳимаш оид ба забонҳои туркӣ 

шинохта шудааст. Яке аз онҳо "Ҷавоҳир ан-нал фи луғат-ит-турк" 

ва дигаре "Девону лугат-ит-турк" бо муқаддима ва қисмҳои луғат 

аст. 

Дар луғат шарҳи муфассали калимаҳое оварда шудааст, ки халқҳои 

турк дар асрҳои X-XI истифода кардаанд. 



Арзиши луғат барои таърих дар он аст, ки он номҳои ҳар як 

қабилаи туркиро (Бежанаг-Печенег, Қипчоқ, Огуз, Ямак, Башқирд, 

Баслик, Кой, Ябуку, Тотор, Қирғиз, Чигил, Такси, Ягмо, Уйғур, 

Игрок, Ҷоруқ, Ҷумул ва ғ.) Нишонаҳо (штампҳо), макони зист ва 

мавқеи онҳо дар ҳаѐти иҷтимоию сиѐсӣ муфассал нишон дода 

шудаанд. Дар робита ба ин, осори Маҳмуд Кашгарӣ яке аз 

сарчашмаҳои асосии омӯзиши таърихи пайдоиши қавмии халқи 

ӯзбек, инчунин таърихи халқи туркзабони Осиѐи Марказӣ ва Осиѐи 

Марказӣ ва Қазоқистон ба шумор меравад. Ягона дастнависи 

девони луғат ат-турк ҳоло дар Истамбул нигоҳ дошта мешавад. 

Ҳамдуллоҳ Қазвинӣ. Ҷуғрофиѐшинос ва муаррихи бузург, ходими 

давлатии семоҳаи охири асри 13 ва нимаи аввали асри 14. 

Ҳамдуллоҳи Қазвинӣ муаллифи "Зафарнома", "Таърихи гузида" ва 

"Нӯҳзат ул-кулуб" аст. «Зафарнома» шеъри 75 000 байтӣ буда, 

воқеаҳои таърихиро аз Арабистон то замони Абусаид дар 

Арабистон ва Эрон нақл мекунад. 

Таърихи гузида (асари таърихӣ) асарест, ки ба забони таърихи 

умумӣ навишта шуда, рӯйдодҳоро аз замонҳои қадим то соли 1330 

дар Эрон ва қисман дар Осиѐи Марказӣ тасвир мекунад. Корро 

писараш Зайнуддин пас аз даргузашти Ҳамдуллоҳи Қазвинӣ идома 

дод ва рӯйдодҳое, ки дар Эрон то соли 1392 ба вуқӯъ пайвастанд ва 

рӯйдодҳое, ки то соли 1392 дар Эрон рух доданд, дар бар гирифт. 

Қисми асосии "Гузидаи таърихӣ" ба Хоҷа Ғиѐсиддин Муҳаммад 

бахшида шуда, ба соли 1330 рост меояд. чопкунии анҷомѐфта. Кор 

аз муқаддима ва 6 боб иборат аст: 1) Паѐмбарон ва муқаддасон; 2) 

Подшоҳони Эрони пеш аз ислом; 3) Таърихи Паѐмбар Муҳаммад, 



Халифа Рашид, Умавӣ ва Аббосиѐн; 4) Сулолаҳое, ки дар давраи 

Аббосиѐн Эрон, Афғонистон ва Осиѐи Марказиро идора мекарданд, 

Сафавиѐн, Сомониѐн, Ғазнавиѐн, Гурисҳо, Салҷуқиѐн, 

Хоразмшоҳҳо, Муғулистон ва дигарон. 

Дар "Бузи таърихӣ" ӯ дар омӯзиши таърихи Эрон ва Осиѐи Марказӣ 

дар нимаи аввали асрҳои XIII-XIV нақши муҳим бозидааст. 

Ҷувайнӣ. Таърихшиноси бузург, олим ва ходими давлатии асри 13. 

Номи пурра: Алоуддин Отамалик ибни Баҳоуддин Муҳаммад ал-

Ҷувайнӣ. U 1226 сол. таваллуд Падараш Баҳоуддин Муҳаммади 

Хоразмшоҳ муовини Алоуддин Муҳаммад дар Хуросон буд. 

Ҳангоми ҳуҷуми муғул ӯ дар баробари Султон Ҷалолиддин бар 

зидди онҳо меҷангид. 

Алоуддин Отамалик Ҷувайнӣ бо асари худ "Таърихи ҷаҳон" 

(Таърихи Чингизхон), ки таърихи иҷтимоию сиѐсии Муғулистон, 

Осиѐи Марказӣ ва Эронро дар асри XIII нақл мекунад, машҳур 

гашт. 

"Таърихи ҷаҳон" аз 3 қисм иборат аст: 1) таърихи муғулҳо, истилои 

онҳо дар замони Чингизхон то Гуюкхон, инчунин таърихи 

Ҷочихон, Чигатайхон ва наслҳои онҳо; 2) Таърихи Хоразмшоҳон ва 

подшоҳони муғулии Хуросон (1258); 3) Вазъи иҷтимоию сиѐсии 

Эрон дар солҳои 1256-1258, инчунин иттиҳодияи динӣ-низомии 

исмоилиѐн ва таърихи исмоилиѐн (1090-1258). 

Рашидуддин. Энсиклопедисти машҳури Эрон олим, таърихшинос, 

филолог ва ходими бузурги давлатӣ мебошад. Номи пурра: 

Рашидуддин Фазлуллоҳ ибни Имадуддавл Абулҳайр ал-Ҳамадонӣ. 



Рашидуддин соли 1247 дар Ҳамадон ба дунѐ омадааст. Ӯ дар 

ҷавонӣ хуб таҳсил карда буд. Вай вазири Ғазонхон (1295-1304) ва 

Улҷайтухон (1304-1317) буд. Вай соҳиби 80 000 хектор замини 

ҳосилхез, боғҳо ва дӯконҳо дар қисматҳои гуногуни иѐлати Хлокӣ 

ва 250 000 гӯсфанд, 30 000 сол ва 10 000 шутур дар чарогоҳҳо буд. 

Бино ба сарчашмаҳои таърихӣ, сарвати ӯ ба 3,500,000 динор арзѐбӣ 

шудааст. Ӯ 16 писар дошт. 

Ягона асари боқимондаи олим Jome 'ut-tavorix (Маҷмааи Таърих) 

мебошад, ки асари беназири таърихнигории асрҳои миѐна мебошад. 

Ин асар дар соли 1301-1311 бо фармони Ғазихон навишта шудааст. 

Кисми асар, ки халкхои турк-мугулро дарбар мегирад, дар 

омухтани таърихи халкхои Осиѐи Миѐна ахамияти калон дорад. 

Низомиддин Шамий. Дар бораи зиндагии донишманд инҳо 

маълуманд: Низомиддини Шомӣ он замон буд, ки Амир Темур дар 

соли 1393 ба Бағдод ҳуҷум кард ва ба хидмати Амир Темур 

пазируфта шуд. 

Соли 1402 Темур ба ӯ амр дод, ки таърихи худро бо забони возеҳ ва 

содда нависад. Низомиддини Шомӣ ин корро солҳои 1402-1404 

анҷом додааст. Ин асар давраи аз 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 то андозае дар ин спектакль 

идеализатсия шудааст. Асар яке аз сарчашмаҳои муҳим ва 

мӯътамад дар омӯзиши таърихи иҷтимоию сиѐсии Осиѐи Марказӣ, 

Қазоқистон, Шарқи Наздик ва Миѐна дар нимаи дуюми асри XIV ва 

ибтидои асри XV мебошад. 



Рӯйхати рӯзномаҳои Руи Гонсалес де Клавихо яке аз муҳимтарин 

асарҳо дар таърихи Темур ва Темуриѐн аст. Дар китоб 

сафарномаҳои сайѐҳии Руи Гонсалес де Клавихо, сафири шоҳ 

Ҳенри III -и Кастилия (Испания) дар солҳои 1390-1406, ки соли 

1404 дар қасри Темури Самарқанд ба дунѐ омадааст, иборат аст, ки 

он чизест, ки онҳо омӯхтаанд. Сафари сафорати Клавихо ба Амир 

Темур аз 22 майи соли 1403 оғоз шуда, дар 15 моҳ вай ба 

Самарқанд расид. Дар ин саѐҳат Клавижоро Алфонсо Паео де 

Санта Мария, доктори илм ва Гомес де Салазар, посбони махсуси 

подшоҳ ҳамроҳӣ мекарданд. Боздиди Клавиро посух ба сафорати 

Амир Темур дар Испания дар соли 1402 бо сарварии Хоҷа 

Муҳаммад Қазӣ буд. Тибқи сарчашмаҳои таърихӣ, солҳои 80-90 -

уми асри 14 шӯҳрати давлати Темур ба кишварҳои Аврупо 

расидааст. Англия Ҳокимони Фаронса, Испания, Генуя ва Византия 

бо мақсади барқарор кардани муносибатҳои сиѐсӣ ва иқтисодӣ 

(тиҷоратӣ) бо Амир Темур пайваста ба назди ҷанговари бузург 

сафир мефиристоданд. Масалан, фиристодагони шоҳ Ҳенри III -и 

Кастилия, Дон Пелагия де Самотматир ва Дон Фердинанд де 

Поласуслос соли 1402 ҳангоми дар Қарабоғ буданаш ба назди Амир 

Темур омадаанд ва 20 июли ҳамон сол Амир Темур ва Боязид I 

Йилдирим (1389-1402).) Бузургтарин ҷанги куштори баротирии 

байни лашкарҳояшонро тамошо карда буд. Сафирони чанд 

кишвари дигар низ дар қабули бошукӯҳи баъдиҷангӣ иштирок 

карданд. Ҳамин тавр, муносибатҳои тиҷоратӣ ва сиѐсии байни 

Темур ва кишварҳои Аврупо дар он солҳо дар бисѐр ҳуҷҷатҳои 

расмӣ дида мешаванд. 



Дар рӯзномаҳои Руи Гонсалес де Клавижо, ҳолати умумии 

кишварҳо ва шаҳрҳои он замон Амир Темур, тарзи зиндагии 

мардум, биноҳо, қасрҳо, мадрасаҳо, хонақоҳҳо, дӯконҳо, 

устохонаҳо, темуриѐн, ки бо ташаббус сохта шудаанд Темур ва 

хешовандони ӯ муносибатҳои сиѐсӣ ва тиҷоратии давлат бо Чин, 

Ҳиндустон, Ордаи Олтин, Муғулистон ва дигар кишварҳо; 

маълумоти ҷолиби диққат дар бораи нақши он дар ҳаѐти иҷтимоию 

сиѐсӣ. Ин маълумот, бешубҳа, дар омӯзиши таърихи ҷамъиятию 

сиѐсии сарзамини Туркистон дар он замон, тарзи зиндагии 

гузаштагони мо нақши муҳим хоҳад дошт. Барои исботи фикри худ 

чанд мисол меорем. 

Клавижо дар бораи Самарқанд ва баъзе биноҳое, ки Амир Темур 

дар он ҷо сохтааст, менависад, аз ҷумла: 

Дар бораи боигарии Самарқанд «Ин кишвар аз ғалла, шароб, мева, 

парранда, ҳама намудҳои гӯшт, гӯсфанд бой аст ... нархи як ҷуфт 

гӯсфанди фарбеҳ як тангаи тиллоии дукатӣ дар он замон буд)». 

Дар бораи хиѐбони калон ва дӯконҳои савдо, ―Самарқанд ҳар сол 

молҳои аз Чин, Ҳиндустон, Тотористон ва дигар кишварҳо 

воридшавандаро мефурӯшад. Мебоист кӯча аз як канори шаҳр оғоз 

мешуд, аз миѐнаи кӯча мегузашт ва дар канори дигари он тамом 

мешуд. 

"Дар моҳи июли ҳамон сол (1404) корвони тиҷоратӣ иборат аз 

тақрибан 800 шутур аз шаҳри Хонбалик ба Самарқанд омад." 

Дар бораи Қасри Куксарой ва коргоҳи яроқи подшоҳ ӯ гуфт: «Ин 

бурҷе дар канори шаҳр буд. Тақрибан ҳазор нафар асирони 

ҳунарманд бо фармони шоҳ дар қаср ҷойгир карда шуданд. Онҳо 



тамоми сол барои салтанат зиреҳпӯшҳо, кулоҳҳо, камонҳо ва 

найзаҳо месозанд ». Умуман, Клавижо дар "Дафтари" худ инчунин 

масъалаҳои асосии зеринро баррасӣ мекунад: 

1) Дар бораи масҷиди сайѐре, ки Амир Темур бо худ бурдааст; 

2) дар бораи тарзи зиндагии мардуми маҳаллӣ (онро Клавижо 

Чигатойс меноманд); 

3) дар бораи яке аз ӯҳдадориҳои феодалӣ; 

4) Дар бораи мақоми занон дар қасри Амир Темур; 

5) Симои шоҳзодаҳо ва занон дар қасри Амир Темур. 

Аз ҷумла, Ханзода дар бораи оғоям ва Сараймулхоним тавсиф 

кардааст. Дар "Дафтарча" чунин маълумоти ҷолиб хеле зиѐд аст. 

Дар "Дафтари" клавиатура баъзе носаҳеҳӣ, иштибоҳ ва камбудиҳо 

ҷой доранд. 

Осори Шарафуддин Алии Яздӣ ҳамчунин бо номи "Ғалабаи Темур" 

ва "Таърихи Ҷаҳонгири Темур" маъруф аст. 

Таърихшинос ва шоир Мавлоно Шарафуддин Алии Яздӣ писари 

донишманди бузург Шайх Ҳоҷӣ Яздӣ дар Язд буд ва дар овони 

наврасӣ бо шайхҳои сӯфии шаҳр ба мисли падар муошират мекард. 

Пас аз чанд вақт, ӯ тавонист ба қасри Султон Иброҳим, ҳокими 

Форс, писари Шоҳрух наздик шавад. Шармандагӣ - айбдоркунии ӯ 

ба хиѐнат - ӯро маҷбур кард, ки қасрро тарк кунад ва муддате дар 

Самарқанд зиндагӣ кунад, сипас ба деҳаи азизаш Тафт дар 

наздикии Язд баргардад. Маълум аст, ки Алишер Навоӣ ва 

Шарафуддин Алии Яздӣ дар ин деҳа вохӯрдаанд. Яздӣ дар соли 858 

(1454) вафот кард. Илова ба "Зафарнома", боз чанд асари дигари ӯ, 



аз ҷумла "Таърихи Темур", ки бо назм навишта шудааст, мавҷуд 

аст. 

Муаллиф инчунин "Зафарнома" -и худро "фатҳи Соҳибқирон" ѐ 

"Таърихи Ҷаҳонгир" номидааст. 

Бо дархости Султон Иброҳим, яке аз шоҳзодагони Темурӣ, 

"Зафарнома" -ро Шарафуддин Алии Яздӣ дар соли 858 (1424-1425) 

ба анҷом расонд. 

Матни асосии «Зафарнома» муқаддимаи соли 1414 навишташуда 

(муқаддимаи «Зафарнома») ва дар баъзе мавридҳо фасле бо номи 

Оғоз (Ифтито) -ро дар бар мегирад. Дар ин бахш насли Темур, 

таърихи муғулҳо аз Чингизхон дар Осиѐи Марказӣ то Темур ва 

рӯйдодҳои аввал ва баъд аз марг дар таърихи Темур муфассал шарҳ 

дода шудааст. Якчанд нашри дастнавис мавҷуд аст, аз ҷумла 

ихтисор. Шарафуддин Алии Яздӣ бар бисѐр асарҳо асос ѐфтааст, ки 

бештари онҳо Низомиддии Шомӣ мебошанд. Аммо Шарафуддин 

Алии Яздӣ бархе аз рӯйдодҳои дар Низомиддини Шомӣ 

тавсифшударо бар асоси сарчашмаҳои нави таърихӣ шарҳ дод; 

онро бо факту далелхои нав бой гардонд. 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 тараф ғалабаи бераҳмона буд ва аз тарафи 

дигар ба парокандагии феодалӣ дар Мовароунаҳр хотима бахшид 

ва давлати мутамаркази феодалӣ таъсис ѐфт, то андозае дуруст ва 

дуруст аст. 

Арзиши бузурги Шарафуддин Алии Яздӣ дар он аст, ки таърихи 

кӯтоҳи иҷтимоию сиѐсии Ордои тиллоӣ, Элхониѐн, Чигатайҳо, 



инчунин Мовароунҳрро аз замони Чингизхон то пайдоиши давлати 

Темуриѐн, ки як қисми Империяи Муғулистон ба таври зерин 

тасвир шудааст. Ин қисми асар "Таърихи Ҷаҳонгир" ѐ "Муқаддимаи 

Зафарнома" ном дорад ва соли 1419 ба анҷом расидааст. 

Қисми асосии "Зафарнома", тибқи нақшаҳои ибтидоии муаллиф, аз 

3 қисм иборат буда, қисми аввал аз Темур, қисмати дуввум аз 

Шоҳрух ва ниҳоят қисмати сеюм аз Иброҳим Султон қисса мекунад 

. тарҳрезӣ шуда буд. Аммо мо ҳоло танҳо қисми аввали корро 

дорем. Қисмҳои дуюм ва сеюми он ҳифз нашудаанд. Қисми асосии 

«Зафарнома» соли 1425 навишта шудааст. 

"Қоидаҳои Темур". Тузуки Темурий (Низомҳои Темур), Малфузоти 

Темурий (Суханони Темур) ва Воқиѐми Темурий (Таҷрибаҳои 

Темур) ном дошта, ин асар яке аз сарчашмаҳои барҷастаи 

таърихист. Низомномаи Темурро дар китобхонаҳои бисѐр 

кишварҳои ҷаҳон, ба мисли Русия, Англия, Фаронса, ИМА, 

Финляндия, Дания, Эрон, Туркия, Миср, Ҳиндустон ва Яман дидан 

мумкин аст. Худ аз худ маълум аст, ки асар хар кадар киматтар 

бошад, дар амал хамон кадар нусха зиѐд мешавад. Нусхаи аслии 

дастнавис, ки то замони мо расидааст, дар китобхонаи шоҳ Ҷаъфар 

дар водии Яман ҳангоми сафарҳои Абӯтолиб ал-Ҳусайни Хуросонӣ 

дар Арабистон ѐфт шуда, аз турк ба форсӣ тарҷума шудааст. Вай ин 

дастнависро, ки тарҷума кардааст, дар байни солҳои 1047 (1036-

1038) ба Подшоҳи Бобуридони Бузург (1628-1659) тақдим кардааст. 

Бо фармони Шоҳ Ҷаҳон, матни дастнависро Муҳаммад Афзал 

Бухорӣ дар ҳамон сол таҳрир карда буд ва тафсилот то марги Темур 



дар соли 1405 таҳти унвони "Суханони хирадмандонаи шахсе, ки 

ситораҳои хушбахтона бо Ситораҳо. " 

"Оинномаҳои Темур" рисолаест, ки тарзи зиндагӣ ва ахлоқи 

подшоҳонро муайян мекунад. Кор аз 2 қисм иборат аст. Дар қисми 

аввал, ҳаѐт ва фаъолияти иҷтимоию сиѐсии Амир Темур аз 

ҳафтсолагӣ (1342) то марги ӯ (18 феврали 1405), ки дар таърихи 

ҷаҳон ҳамчун ғалабаи машҳур, фармондеҳ ва ходими боистеъдоди 

давлатӣ шӯҳрат пайдо кардааст, бештар аниқ, он тасарруфи 

ҳокимияти марказӣ дар Мовароунаҳр, барҳам додани парокандагии 

феодалӣ ва таъсиси давлати мутамарказ, ҳамроҳшавии заминҳо ва 

кишварҳои ҳамсояро тасвир мекунад. 

Бахши дувум аз васиятҳо ва таълимоти мушаххасе иборат аст, ки ба 

номи вориси тахт ба номи Ҷаҳонгир фиристода шудаанд. Он дар 

бар мегирад, ки дар идоракунии давлат ба кӣ такя кардан лозим аст, 

муносибат ва масъулияти шоҳзодаи валиаҳд, интихоби вазирон ва 

фармондеҳони артиш, маоши сарбозон, тартиби кишварҳои ҳоким, 

вазифа ва масъулияти ходимони давлатӣ ва сарбозон, тоҷҳои 

амирон, вазирон ва дигар шахсони мансабдор, тартиби 

мукофотонидани хизматҳои махсуси ба ӯ расонидашуда ва 

ғайра.Одати навиштани "Тузук" пеш аз Амир Темур вуҷуд дошт. 

Ин одат аз хонҳои чинӣ ва турк-муғул сарчашма гирифтааст. 

Масалан, "Қонун", ки аз ҷониби ҳаконҳои турк боқӣ мондааст, 

"Дониш" -и Чингизхон, "Қонун Ҳумоюн", ки Хадамир навиштааст, 

"Сулукулмулк", ки аз ҷониби Рузбеҳхон навишта шудааст ва аз 

ҷониби Шайбониҳо аз ҷониби Убайдуллохон фармоиш дода 

шудааст. ба Подшоҳон) рик) аз ҷумлаи онҳост.Дар ин гуна асарҳо 



қоидаҳои идоракунии давлат, вазифаҳои шахсони мансабдори 

гуногун, тартиби хайрия, тартиби андозбандӣ ва ҷамъоварӣ, 

қоидаҳои маъракаҳои ҳарбӣ ва саркӯбии шӯришҳо тасвир шудаанд. 

"Оинномаҳои Темур", ба мисли дигар асарҳое, ки дар заминаи он 

ҷомеа навишта шудаанд, ба мақсад ва манфиатҳои синфи ҳукмрон 

навишта шуда, ҷаҳонбинии он табақаро ифода мекунанд. Дар 

спектакл маъракаҳои низомии Амир Темурро ҳаракати пешгирии 

паҳншавии фасодкорон ва халқҳоеро, ки озодӣ ва истиқлолияти 

Ватанро ҳимоя кардаанд, кофир, фасодкор ва авбош номидаанд. 

Худи Темур ҳамчун подшоҳи одил ва башардӯстона тасвир 

шудааст, ки шахсияташ аз бисѐр ҷиҳат идеализатсия шудааст. Бо 

вуҷуди ин, спектакл барои илм илмҳои зиѐде ва далелҳои муҳим 

дорад. Инҳоянд чанд намуна аз онҳо. 

Мувофиқи спектакль асоси давлат ба 12 категорияи иҷтимоӣ 

тақсим карда мешавад: 1) Сайидон, олимон, машайикҳо, ашрофон; 

2) соҳибкорон, одамони хирадманд; 3) Одамони худотарс, ки 

даргузаштаанд; 4) Ноѐн, амирон, фармондеҳон, яъне сарбозон; 5) 

Артиш ва мардум; 6) шахсони бовариноки махсус; 7) Котибони 

вазирон; 8) Доварон, табибон, ситорашиносон, муҳандисон; 9) 

Олимони тафсир ва ҳадис; 10) Ҳама касбҳо ва рассомон; 11) 

Суфиѐн; 12) Тоҷирон ва сайѐҳон. Тақдири ӯро се чиз ҳал мекунад: 

подшоҳ, хазинадор ва сарбоз. Мисоли дуюм. Сипоҳро ба даҳ, сад, 

ҳазор ва ноҳия тақсим карданд ва фармондеҳи сари як дастаи 

даҳнафарӣ даҳ ва сардори сад нафарро ноѐн меномиданд. Дар 

спектакль хукук ва маоши онхо равшан ифода ѐфтааст. Масалан, ба 

як сарбози оддӣ нархи асп, ба як қаҳрамон 2-4 асп, ба капитан аз 



сарбози зери фармонаш ду баробар ва ба капитан аз капитан ду 

маротиба маош дода мешуд. Ба капитанхо назар ба капитанхо се 

баробар зиѐд музд дода мешуд. 

Мисоли сеюм. Амир Темур империяи бузурги худро байни халқҳо 

тақсим карда, ҳукмронӣ мекард. Ба истиснои Мовароунаҳр, ҳама 

вилоятҳо ва кишварҳое, ки дар тобеияти он ҳастанд, ба 4 миллат 

тақсим шудаанд. 

Маълумот дар бораи амирон дар "Низомнома" низ қобили таваҷҷӯҳ 

аст. Тибқи маълумот, амирон асосан мардони низомӣ ва 12 аз чил 

музофоти Амир Темур буданд: барлос, аргин, жасоир, рӯбоҳ, 

дулдой, муғул, садус, тугой, ки аз қипчоқ, арлот, тотор ва тархон 

интихоб шудаанд. Рутбаи аморат ба 313 нафаре дода шуд, ки дар 

рӯзҳои аввали фаъолияти ӯ бо Амир Темур буданд. 

Оиннома инчунин бо тӯҳфаҳо ба вазирон, амирон ва ҳокимон дахл 

дорад. Масалан, агар амир лашкареро мағлуб кунад ѐ кишвареро 

бигирад, вай се чиз дорад: 1) парчам, барабан ва рутбаи қаҳрамонӣ; 

2) ҳуқуқи дастрасии ройгон ба шӯроҳои давлатӣ: 3) аз ҷониби 

вакили ҳама гуна сарҳад интихоб карда мешавад. 

Тузукҳо дар бораи андозҳо ва ҷаримаҳои замони ҳукмронии Амир 

Темур маълумоти ҷолиб доранд. Он замон аз андозсупорандагон 

андозҳо ва ҷаримаҳо ситонида мешуданд, ба монанди хироҷ, 

моликият, совурин, куналга, гумрук ва шиллинг. Инчунин бояд 

қайд кард, ки баъзан ҳақ аз се як ҳиссаи ҳосили заминҳои 

обѐришаванда ва чоряки даромади умумии заминҳои лалмӣ дода 

мешавад. 



Хондамир. Вай як муаррихи бузурги охири асрҳои 15 ва аввали 

асри 16 буд. Номи пурраи ӯ Ғиѐсиддин Муҳаммад ибни Хоҷа 

Холсомуддин Муҳаммад ибни Хоҷа Ҷалолуддин ибни Хоҷа 

Барҳонуддин аст. Вай тақрибан соли 1475 таваллуд шудааст. 

Падари ӯ вазири Султон Муҳаммад Мирзо буд. Ӯ набераи Мирханд 

дар канори модар аст. 

Хондамир дар синни 15-16-солагӣ таваҷҷӯҳи Алишер Навоиро ба 

худ ҷалб карда, ба хидмати ӯ (китобхона) қабул карда мешавад. Вай 

то дами марг ба Навоӣ хидмат хоҳад кард. Масалан, дар бораи 

Навои Хонамир: «Мавлоно Хадамир фарзандони Мирханд ва як 

ҷавони боистеъдод аст. Ӯ дар илми таърих маҳорат дорад 

»(Алишер Навоӣ. Асарҳо, ҷ. 12, Т., 1966, саҳ. 125). 

Хадамир оид ба таърих ва фарҳанги халқҳои Осиѐи Марказӣ, 

Шарқи Наздик ва Миѐна тақрибан 10 асар навиштааст. 

Ҳабиб ус-сияр дар мероси илмии Хадамир мақоми хоса дорад ва 

дар омӯзиши таърихи иҷтимоию сиѐсии Осиѐи Марказӣ ва Хуросон 

дар охири асри 15 ва ибтидои асри 16 сарчашмаи муҳим ва 

арзишманд аст. Кор дар солҳои 1521-1524 навишта шудааст. 

Ҳабиб ус-сияр асари таърихии умуми бо муқаддима аст. Ҳар як 

ҳаҷм ба 4 қисм тақсим карда мешавад. Ҷилдҳои I-II ва қисмҳои 1-2-

и ҷилди III таърихи хони Туркистон, Чингизхон ва наслҳои ӯро, ки 

дар Муғулистон, Дашти Қипчоқ, Мовароунаҳр ва Эрон, 

Маммокнар, Кирмон, Қарахониѐн, ҳокимони Мозандарон ва 

лашкари Хуросон гирифтаанд, дар бар мегиранд. Ҷилдҳои 3-4 

ҷилди III аслӣ буда, вазъи иҷтимоию сиѐсии Хуросон ва 

Мовароунаҳрро аз солҳои 90-уми асри XV то 1524 амиқ ва 



муфассал тавсиф мекунанд. Хадамир инчунин намояндаи синфи 

феодалии ҳукмрон буд. Дар натича ахволи мехнаткашон аз мадди 

назар дур мондааст. Бо вуҷуди ин, дар бораи истисмори феодалии 

Ҳабиб ус-сияр ва бори гароне, ки дар натиҷаи ҷангҳои беист ба 

дӯши мардум афтода буданд, баъзе, аммо ҷолиби диққат ҳастанд. 

Масалан, спектакль вазъи мардуми Самарқандро ҳангоми 

муҳосираи Самарқанд дар соли 1498, қатли мардуми Қаршӣ дар 

соли 1512 аз ҷониби Артиши Сурх ва лашкари Бухоро ва қаҳтӣ дар 

Хуросон дар солҳои 1514-1514 инъикос мекунад. Илова бар ин, дар 

Хабиб ус-сияр оид ба масъалаҳои муҳими иҷтимоию иқтисодӣ, аз 

қабили моликияти феодалӣ, тархонҳо ва заминдорон ва нақши онҳо 

дар ҷомеа, истисмори феодалӣ, сохтори маъмурии давлати 

Темуриѐн маълумоти арзишманд мавҷуд аст.Тафсилот мавҷуд аст. 

Мирконд. Мир Муҳаммад ибни Сайид Бурҳониддини Хавандшоҳ 

ибни Камолиддин Маҳмуди ал-Бухорӣ яке аз намоѐнтарин 

намояндагони таърихи асрҳои миѐна мебошад. Аҷдодони ӯ аслан аз 

Бухоро буда, дар фиқҳ ҳамчун олимони пешқадами замони худ 

шинохта шудаанд. Мирхонди соли 1433 дар Балх таваллуд шудааст, 

вале бештари умрашро дар Ҳирот гузаронидааст. 

Мирханд дар асари худ "Равзат ус-сафо" аз муқаддима, муқаддима 

ва ҳафт ҷиддӣ иборат аст: 1) Ҳодисаҳои иҷтимоӣ-сиѐсӣ аз 

офариниши ҷаҳон то давраи Сосониѐни Яздиҷарди III (623-651); 2) 

Воқеаҳое, ки дар замони Паѐмбар Муҳаммад ва халифа Рашид рух 

додаанд; 3) Таърихи дувоздаҳ имом: хилофати Умония ва 

Аббосиѐн; 4) Сулолаҳои муосир бо Аббосиѐн; 5) Чингизхон ва 

наслҳои ӯ; 6) Воқеаҳое, ки аз замони Амир Темур ва замони ӯ то 



вафоти Султон Абу Саид (1469) рух додаанд; 7) Он аз таърихи 

Султон Ҳусайн ва наслҳои ӯ иборат аст. 

Абдураззоқ Самарқандий. Камолиддин Абдураззоқ ибни 

Ҷалолиддин Исҳоқ Самарқандӣ (1413-1482) ба яке аз 

сарватмандтарин оилаҳои Ҳирот тааллуқ дошт ва дар назди 

падараш Шоҳрух ба ҳайси қозӣ, сарбоз ва имом хидмат мекард. 

Абдураззоқи Самарқандӣ то соли 1463 аввал дар қасрҳои Шоҳрух 

ва сипас Абулқосими Бобур ва дигар шоҳзодагони Темурӣ хидмат 

мекард. 

Абдураззоқи Самарқандӣ бештар дар мукотиба бо кишварҳои дигар 

ва ҳамчунин дар кори сафорат ҷалб шуда буд. Соли 1441 ӯро ба 

ҳайси сафир ба Ҳиндустони Ҷанубӣ фиристоданд. Он дар таҳким ва 

рушди муносибатҳои давлати Темуриѐн бо Ҳиндустон нақши 

муҳим мебозад. 

Абдураззоқи Самарқандӣ ҳамчун муаррихи бузург шинохта 

шудааст. Вай дар бораи ҳаѐти иҷтимоӣ-сиѐсӣ ва фарҳангии Эрон ва 

Осиѐи Марказӣ дар асрҳои XIV-XV, инчунин таърихи равобити 

иқтисодӣ, сиѐсӣ ва фарҳангии давлати Темуриѐн бо кишварҳои 

ҳамсоя, болоравии ситора ва маконе, ду баҳр ба ҳам меоянд). 

Матлай ус-садайн аз ду қисм иборат аст: 1) таърихи Элхан Абу 

Саид (1317-1335) то марги Амир Темур ва ба тахти Самарқанд 

нишастани Халил Султон (1304-1405); 2) Таърихи давра аз эълони 

Шоҳрух ба унвони ҳокими олии Империяи Темуриѐн (1405) то 

қатли Темуриѐн Абу Саид (1469). 

Ҳодисаҳо дар спектакль бо тартиби хронологӣ оварда шудаанд. Ин 

истифодаи онро хеле осон мекунад. 



Абдураззоқи Самарқандӣ ва осори ӯро олимони рус ва хориҷӣ 

(Б.А.Дори, В.Ф.Минорский, А.Я.Якубовский, И.П.Петрушевский, 

Б.Г.Гаффуров, А.У.Уринбоев) ҳамчун сарчашмаи ибтидоии 

таърихӣ баҳои баланд медиҳанд. 

Давлати Самарқанд. Яке аз олимони барҷастаи адабиѐти асри 15. 

Император дар синни 50-солагӣ ба навиштани Тазқират уш-шуаро 

оғоз кард. 

Давлатшоҳи Самарқандӣ ин асарро аз сарчашмаҳои зиѐд 

навиштааст: аз тафсирҳои пеш аз ӯ навишташуда, алалхусус аз 

"Манакоб уш-шуаро" -и Абӯ Тоҳири Ҳотунӣ, "Лубоб ул-албоб" -и 

Авфӣ, осори таърихӣ-ҷуғрофӣ, аз ҷумла, "Китоб малолик ул" -и 

Истаҳрӣ - Мамалик »,« Зайнул-ахбор »-и Гардизӣ ва дигарон. 

Тазқират уш-шуаро аз муқаддима, муқаддима ва ҳафт қисм иборат 

аст. 

Сабабҳои навиштани муқаддима маълумот дар бораи 10 шоири 

нависи арабии нимаи аввали асрҳои 7-10 мебошанд. 

Қисмҳои якум ва дуввум дар Эрон ва Осиѐи Марказӣ дар асрҳои 10 

ва 11 зиндагӣ ва кор мекарданд. Бахшида ба тарҷумаи ҳол ва осори 

40 шоири бузург. 

Дар қабатҳои сеюм то панҷум маълумот дар бораи 54 шоири 

Хоразмшоҳҳо-Ануштегинҳо (1077-1231), Элхонидҳо (1256-1353) ва 

Музаффарӣ (1314-1396) мавҷуданд. 

Ду табақаи охирро 41 шоир, ки дар замони Темур ва Темуриѐн 

зиндагӣ мекарданд, тафсир мекунанд. 



Хулоса, Тазкират уш-шуаро дар омӯзиши ҳаѐти фарҳангии Осиѐи 

Миѐна ва Эрон дар асрҳои X-XV, таърихи муносибатҳои он нақши 

муҳим дорад. 

Мирзо Улуғбек. Ҳангоми мулоҳиза дар бораи одамони гузашта, 

сатрҳои зерини Алишер Навоӣ ба хотир меоянд: 

Нархи ин гул нест, 

Асп бо некӣ, вақте ки хушбахтии олиҷаноб об мешавад. 

Бале, "аспи хуб" меъѐри возеҳ ва саҳеҳ дар арзѐбии ҳаѐт ва 

фаъолияти ҳар як шахс аст. Аммо ҳатто валиаҳдҳо шарафи тарк 

кардани аспи хубро надоранд. Ҳастанд касоне, ки ба он ноил 

шудаанд ва на касоне. Намояндаи табақаи феодалӣ ва соҳиби 

давлати тоҷдор Мирзо Улуғбек тавонист чунин шарафро ба даст 

орад. Аммо ӯ ба шарафи дастовардҳои илмии умумиаш ба ин 

шараф ноил шуд. 

Мирзо Улуғбек як ходими давлатии миѐнаҳол, фармондеҳи бадбахт 

буд. Аммо ӯ ба таърих ҳамчун олими бузург ва сарпарасти илму 

фарҳанг дохил шуд. Дар замони худ Самарқанд ба яке аз марказҳои 

бузурги илму фарҳанги Шарқ табдил ѐфт. 

Мирзо Улуғбек ду асари бузург навиштааст. Яке аз онҳо Зиҷӣ 

Ҷадидӣ Корагоний аст, ки ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии 

астрономияи классикиро фаро мегирад; Самарқанд асари бузургест, 

ки мушоҳидаҳои дарозмуддати илмии ситорашиносонро тавсиф 

мекунад. 

Дуввум асари таърихист, ки мухтасаран таърихи иҷтимоию сиѐсии 

кишварҳоеро, ки дар асрҳои XIII-XIV қисми империяи Муғулистон 

буданд, тавсиф мекунад. Ин асар бо номи "Улус-и арбаи 



Чингизхон" (Таърихи чор миллати Чингизхон) ѐ "Таърихи миллати 

арба" (Таърихи чаҳор миллат) маъруф аст. Соли 1425 ба итмом 

расид. Таърихи миллат аз муқаддима ва чаҳор қисм иборат аст. 

Муқаддима Мувофиқи таърихшиносони асрҳои миѐна, 

пайғамбарони пеш аз ислом аҷдодони афсонавии туркҳо буданд. 

Яфас ибни Нӯҳ ва писари ӯ Турхон, инчунин қабилаҳои турк-

мушул ва Чингизхон тасвир шудаанд. 

Бахши аввал таърихи Замини Бузург, Муғулистон ва Чини 

Шимолиро фаро мегирад: аз замони Угадайхон (1227-1241) то 

замони Урдайхон, аз насли Ариқбоғон. Бахши дуввум аз таърихи 

юлуси Ҷуш, Ордаи тиллоӣ, аз замони Ҷуҷихон то замони 

Муҳаммадхон, ҳамзамони Шоҳрух; Таърихи асрҳои XIII-XIV шарҳ 

дода шудааст. Инчунин бояд қайд кард, ки муаллиф ба таври 

мухтасар ва алоҳида дар бораи ҳар як ҳоким (хон), ки дар ин 

миллат ҳукмронӣ мекунанд ва муҳимтарин рӯйдодҳое, ки дар 

замони онҳо рух додаанд, тавсиф мекунад. 

Баъзе қисматҳои таърихи миллат, бахусус қисми чаҳорум, аз бисѐр 

ҷиҳат ба "Муқаддимаи Зафарнома" -и Шарафуддин Алии Яздӣ 

шабоҳат доранд, аммо таърихи миллат мукаммалтар аст. Илова бар 

ин, мо дар бораи муносибатҳои сиѐсии чаҳор миллат ва пайдоиши 

этноси "узбак" маълумоти арзишманд пайдо мекунем. 

Хулоса, "Таърихи миллати арба" метавонад дар омӯзиши таърихи 

Осиѐи Миѐна ва Қазоқистон дар асрҳои XIII-XIV, бахусус дар 

омӯзиши таърихи миллати Чигатай, яке аз муҳимтарин манбаъҳо 

бошад. 

Саволҳо ва супоришҳо: 



1. Таърихи Осиѐи Миѐнаро дар асрҳои IX-XI аз асарҳои кӣ 

медонем? 

2. Абурайҳони Берунӣ дар "Ёдгориҳои халқҳои қадим" киро тасвир 

мекунад? 

3. Низомиддини Шомӣ "Зафарнома" -ро низ навиштааст ва Алии 

Яздӣ низ "Зафарнома" -ро навиштааст, фарқияти онҳо дар чист? 

4. Фаъолияти Хоља Ањрорро тавсиф кунед. 
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Мавзӯи 6: Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиёи Марказӣ дар 

асрҳои XVI-XIX 

Нақшаи: 

1. Нақши "Бобурнома" ва "Сайбонинома" ҳамчун сарчашмаҳои таърихӣ. 

2. Принсипи тафтиш ва муқоисаи маълумотҳои сарчашмаҳои гуногун 

ҳангоми омӯзиши сарчашмаҳои нимаи аввали асрҳои XVI-XIX. 

3. Асарҳои таърихӣ оид ба таърихи Аштархониѐн ва манғитҳо. 

4. Таърихшиносон дар амирии Хива, Қӯқанд ва Бухоро. 

 

Калидвожаҳо: Муҳаммад Солеҳ, Абдуллоҳ Насруллоҳӣ, Умар Шайх, 

"Шаҳараи тарокима", Зафарнома, Мунис ва Огаҳӣ, Мангитлар, Рӯзбеҳхон, 

Хадамир, Мирханд. 

Захириддин Мухаммад Бобир. Писари калонии олими бузурги асри 16 ва 

ходими давлатии боистеъдод, ҳокими Темур Темур Умар Мирзо (1461-1494) 

14 феврали соли 1483 дар Андиҷон ба дунѐ омадааст. 5 июни соли 1494, дар 



синни 12 -солагӣ ба ҷои падараш ба тахти Фарғона нишаст. Аммо дере 

нагузашта дар натиҷаи муборизаи шадиди феодалӣ дар кишвар ӯ дар 

мубориза бо гурӯҳи феодалӣ бо сарварии Султон Аҳмад Танбал мағлуб шуд 

ва маҷбур шуд Фарғонро тарк кунад. Муборизаи ӯ барои тахти Самарқанд 

дар солҳои 1497-1500 низ бо шикаст ба охир расид. То соли 1504 Бобур 

барои Фарғона меҷангид, аммо пирӯз нашуд. Соли 1504 (июн) вай Осиѐи 

Миѐнаро тарк карда, ба Афғонистон рафт. Дар он вақт Бобур парокандагии 

феодалии Афғонистонро моҳирона истифода бурда, Кобулро ишғол кард. 

Тирамоҳи соли 1511 Бобур бо дастгирии низомии шоҳи Эрон Исмоили 

Сафавӣ (1502-1524) тавонист Самарқандро забт кунад, аммо ҳукмронии ӯ 

камтар аз як сол давом кард. Баҳори соли 1512 дар набард дар кӯли Малик 

қувваҳои муттаҳидаи Шайбониѐн ӯро торумор карданд. Бобур 2 сол дар паси 

Ҳисор зиндагӣ кард ва соли 1514 ба Кобул баргашт. Байни солҳои 1514 ва 

1526 ӯ барои мутеъ кардани он 5 маротиба ба Ҳиндустони Шимолӣ 

раҳпаймоӣ кард, аммо танҳо дар охирин марши ӯ соли 1526 кишвари 

сарватмандро забт кард ва бо номи Империяи Бобури (Муғулистони Кабир 

дар Ғарб) машҳур шуд. Давлати феодалӣ таъсис дод. Муҳаммад Заҳириддин 

Бобур 26 декабри соли 1530 дар синни 47 -солагӣ даргузашт. 

Бобур бо шеърҳои аҷиби лирикӣ ва асари энсиклопедии худ "Бобурнома" дар 

таърих осори фаромӯшнашаванда гузошт. 

"Бобурнома" асари меъморӣ буда, дар он асарҳои Фарғона, Тошканд, 

Самарқанд, Ҳисор Шодмон, Чағониѐн, Афғонистон ва Ҳиндустони Шимолӣ 

дар солҳои 80-90-уми асри XV ва семоҳаи аввали асри XVI шомили вазъи 

сиѐсӣ пӯшида. Ин асар инчунин аз далелҳои ҷуғрофӣ ва этнографӣ бой аст 

(қабилаҳои туркӣ-муғулии Фарғона, сохтори лашкари кӯчманчиѐни узбак, 

анъанаҳои халқҳои Мовароунаҳр, Афғонистон ва Ҳиндустон ва ғайра). 

Бо кадом сабабе дастнависҳо ва нашри асарҳое, ки то замони мо расидаанд, 

нопурраанд. Ҳодисаҳои солҳои 1509-1518 аз асар хориҷ карда мешаванд. 

Асар солҳои 1960-1982 ба забони узбекӣ тарҷума шудааст. 

Камолиддин Биноӣ на танҳо шоири бузурги замони худ, балки муаррихи 

бузург буд. Номи пурраи Биноӣ Алӣ ибни Муҳаммад ал-Харафӣ аст. Вай 

соли 1453 дар Ҳирот дар оилаи меъмори устод Муҳаммад Собз ба дунѐ 

омадааст. Ҷавонӣ ва тамоми зиндагии бошууронаи ӯ дар як давраи душвор - 

дар замоне, ки дар Хуросон муноқишаҳои феодалӣ ва муборизаи Темуриѐн 

барои тахт дар авҷ буд, сурат гирифт. Ҷаҳоншоҳ (1438-1468), ки аз авлоди 

сулолаи Куюн Сиѐҳ буд, аз муноқишаи афзоянда дар кишвар пас аз марги 

Шоҳрух истифода бурда, бо писараш Пир Будок Султон, ки дар музофоти 

Форс ҳукмронӣ мекард, ба Хуросон ҳуҷум кард ва Хуросонро забт кард. . 



Аммо дере нагузашта таҳти фишори Султон Абӯ Саид маҷбур шуд бо ӯ сулҳ 

кунад ва кишварро озод кунад. 

Мувофиқи маълумоти Алишер Навоӣ, Бобур ва Хадамир, Биной яке аз 

донишмандони замони худ буд. Онҳо Камолиддин Бинойро ҳамчун шоири 

баркамол, илоҳиѐтшинос ва иншаъалӣ, мусиқишинос ва таърихшиноси 

боистеъдод тавсиф мекунанд. 

Вай соли 1495 ба Самарқанд омад. Баъди ба Самарқанд омадани Биной аввал 

ӯ ба хидмати Хоҷа Қутбиддин Яҳѐ, писари дуюми Хоҷа Убайдуллоҳи Аҳрор 

дохил шуд. Дар моҳи июл, вақте ки Самарқандро Шайбонихон ишғол кард, ӯ 

ба хони Узбакистон хидмат мекард. Бинои соли 1512 дар набард бо Артиши 

Сурх дар Қаршӣ ба ҳалокат расидааст. 

Камолиддин Биноӣ як асари муҳими таърихиро бо номи "Шайбанинома" 

навиштааст. Ин намоишнома дар бораи рӯйдодҳои ҷамъиятиву сиѐсӣ, ки дар 

Дашти Қипчоқ дар семоҳаи охири асри 15 ва дар Мовароунаҳр дар ибтидои 

асри 16 ба амал омадаанд, нақл мекунад. 

"Шайбониѐнома" то ба наздикӣ ягона нусхае буд, ки дар Институти 

шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон нигоҳ дошта мешуд. 

Ин нусхаи нодир аст ва аз ҷониби Мирзо Муҳаммад Муншӣ, котиби шахсии 

Шайбонихон нусхабардорӣ шудааст. Бояд гуфт, ки баъзе саҳифаҳои онро 

худи Шайбонихон нусхабардорӣ кардааст. аммо баъд аз тафтиши зиѐд ин 

нусха нусхаи ихтисоршудаи Шайбонинома шуд. Нусхаи пурраи асарро соли 

1965 Борибой Ахмедов кашф карда буд. Вай онро "Тарҷумаи номаълуми 

Шайбаниѐма" номидааст. 

Пас, чиро водор кард, ки нусхаи ихтисоршудаи Шайбонинома? Ҳикояи васеи 

асар, аввалан, танҳо рӯйдодҳои давраи то 1500 соларо дар бар мегирад, 

сониян, бо услуби вазнин навишта шудааст, ки дар он пораҳои зиѐди шеъри 

изофӣ низ мавҷуданд. 

Ҳарчанд забон ва услуби ривояти пурраи Шайбонинома душвор аст, аммо он 

нисбат ба қиссаи кӯтоҳ бартариҳои зиѐд дорад. Он рӯйдодҳоро ба таври 

мустақим инъикос мекунад ва дорои ахбори муҳим барои илм аст, ки дар як 

нусхаи кӯтоҳ мавҷуд нест. 

Инчунин ҷолиби диққат аст, ки Шайбонихон ва узбакҳои бодиянишин дар 

соли 1499 пеш аз забти Шайбонихон Самарқанд ба вилоятҳои Насаф ва Кеш 

ҳаракат карданд. Дар нақли васеи "Шайбонинома" мо дар бораи вазъи 

Расадхонаи Мирзо Улуғбеки Самарқанд дар охири асри XV ва ибтидои асри 

XVI, яъне 50 соли пас аз марги Улуғбек маълумоти пурарзиш пайдо мекунем. 

Гуфта мешавад, ки расадхона дар он замон ҳанӯз ҳам осеб надошт ва "дар 

теппаи Кохак, дар соҳили Оби Раҳмат, шукӯҳи пурҷалол буд." Бобур 



расадхонаро дар Самарқанд низ дидааст. Маълумоте, ки Бинои пешниҳод 

кардааст, изҳоротро дар бораи Расадхонаи Улуғбек дар "Бобурнома" тасдиқ 

мекунад. Ин шаҳодат медиҳад, ки иддао дар бораи он ки расадхона аз ҷониби 

ҷонибдорони Хоҷа Аҳрор пас аз марги фоҷиабори Мирзо Улуғбек хароб 

шудааст, сохта аст. 

Муҳаммад Юсуф Мунший. Таърихшиноси бузурги асри 17. Тибқи баъзе 

далелҳо, ӯ аслан аз Балх буда, дар қасри Субҳонқулихон (1651-1681 Балх, 

1681-1702 Бухоро) ва Муҳаммад Муқимхон (1697-1707) ба ҳайси роҳиб 

хидмат кардааст. 

Муҳаммад Юсуф Муншӣ бо таърихи "Муқимхон" -и худ, ки ба Муҳаммад 

Муқимхон зикр шудааст, маъруф аст. Асар аз соли 1697 то 1704 навишта 

шуда, таърихи асри 17 дар Балх ва қисман дар хонии Бухоро тасвир шудааст. 

"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 лашкарҳои муғул. 

Боби аввали асар ба вазъи умумии Мовароунаҳр дар давраи Шайбониѐн 

бахшида шудааст. Қисми асосӣ ва муҳимтарини асар бобҳои II-III мебошад. 

Боби дуввум дар бораи ҳаѐти иҷтимоию сиѐсии Балх ва қисман хонии Бухоро 

дар асри XVII, инчунин муносибатҳои сиѐсии хонии Бухоро ва Балх бо 

Ҳиндустон, Эрон, Туркия ва Қошғар сухан меравад.Дар миѐна муборизаи 

мусаллаҳона сурат гирифт. 

Дар спектакль инчунин дар бораи зулми хонхо ва феодалхо, ахволи 

мехнаткашон маълумоти пуркимат оварда шудааст. 

Дастнависҳои Таърихи Муқимнонӣ дар китобхонаҳои бисѐр кишварҳои 

хориҷӣ нигоҳ дошта мешаванд. 

Мир Муҳаммад Амин Бухорӣ. Мардуми бомаърифат ва ашрофи Бухоро (асри 

XVII): Соли таваллудаш 1645. Аз Аштархониѐн Субҳонқулихон ва 

Убайдуллохон (1702-1711) дар қаср ба сифати муншии калон хидмат 

мекарданд. 

Мир Муҳаммад Амин муаллифи як асари муҳим дар бораи ҳаѐти иҷтимоӣ-

сиѐсӣ ва фарҳангии хонии Бухоро байни солҳои 1702-1716 ва бо номи 

"Убайдуллуллома" маъруф аст. Ин асар соли 1617 навишта шуда, аз 

муқаддима, муқаддима ва 80 боб иборат аст. Дар муқаддима вазъи иҷтимоию 

сиѐсии хонии Бухоро дар давраи ҳукмронии Абдулазизхон ва 

Субҳонқулихон мухтасар шарҳ дода шудааст. Бобҳои 1-80, тавре ки дар боло 

зикр кардем, таърихи иҷтимоию сиѐсии хонии Бухоро дар давоми тақрибан 

15 сол (1702-1716) муфассал шарҳ медиҳад. Муаллиф мулкдории феодалии 

заминро мебозад; истисмори феодалӣ (яъне андозҳо ва ҷаримаҳое, ки аз 



аҳолӣ ситонида мешуданд), сохти давлатии хонии Бухоро; мисолҳои 

болоравии парокандагии феодалӣ, мушкилоти иқтисодии кишвар ва сабабҳои 

онро низ васеъ инъикос мекунанд. Дар спектакль инчунин маълумоти зиѐди 

ҷуғрофӣ ва этнографӣ мавҷуд аст. Зиѐда аз 10 нусхаи дастнависи 

Убайдуллома вуҷуд дорад. Асар пурра ба забони русӣ тарҷума шудааст (А. 

А. Семѐнов) ва соли 1957 чоп шудааст. 

Давлати Абдураҳмон. Мунаҷҷим, шоир ва муаррих, ки дар қасри Убайдуллоҳ 

ва Абулфайзхон (1711-1747) хидмат кардааст. Абдураҳмони Давлат асари 

таърихӣ таҳти унвони "Таърихи Абулфайзхон" навиштааст. Ин асар андозаи 

хурд (161 саҳифа) буда, идомаи Убайдуллулнома дар боло зикр шуда, 

таърихи хонии Бухоро аз 1711 то 1723-ро дарбар мегирад. Маълум аст, ки 

дар семоҳаи аввали асри XVIII вазъи иқтисодӣ ва сиѐсии Бухоро суст шуда, 

ҳаракати истиқлолияти пешвоѐни миллат, яъне ҳокимони маҳаллӣ шиддат 

гирифт ва баъзеи онҳо (масалан, Балх ва Самарқанд) ба итоати марказӣ итоат 

накарданд. ҳукумат; Дар ибтидои асри 18 Фарғона соли 1709 аз давлати 

Аштархониѐн ҷудо шуд ва дар ин минтақа хонии мустақили Қӯқанд таъсис 

ѐфт: соли 1722 дар Самарқанд истиқлол эълон карда шуд ва шахсе бо номи 

Раҷабхон хон эълон шуд (1722-1728). муборизаҳои феодалӣ оғоз ѐфт. 

"Таърихи Абулфайзхонӣ" ин масоилро ба таври васеъ инъикос кардааст. 

Илова бар ин, спектакл дар бораи сохти давлатии хонии Бухоро ва таркиби 

этникии халқи ӯзбек чанд далелу маълумоти ҷолиб дорад. 

Тарҷумаи пурраи русии "Таърихи Абулфайзхонӣ" соли 1959 аз ҷониби 

А.А.Семѐнов бо шарҳҳои зарурӣ ба табъ расидааст. 

Муҳаммад Козим. Таърихшиноси машҳури асри 18 дар Осиѐи Марказӣ соли 

1721 дар Марям таваллуд шудааст. Падари ӯ аз шарикони наздики Ҷаҳонгир 

Нодиршоҳ буд, ки дар аввалин маъракаҳои низомии ӯ ширкат карда, 

рисолатҳои муҳими дипломатиро анҷом додааст.Асари бузурги Муҳаммад 

Козим, Номаи аламорои Нодирӣ (Таърихи Нодиршоҳ ҳамчун ороиш ба 

ҷаҳон), солҳои 1750-1752 навишта шудааст. Кор 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.Ҷилдҳои II ва III асарҳо дар омӯзиши таърихи Ӯзбекистон дар асри 

XVIII ҳамчун сарчашмаҳои асосӣ нақши муҳим доранд. Истилои хонии 

Бухоро аз ҷониби Нодиршоҳ (1740); Бадбахтии Хоразм дар соли 1746, дубора 

ҳуҷуми Осиѐи Марказӣ аз ҷониби лашкари эронӣ (1747) ва дар натиҷа 

маҳрум шудани мардуми меҳнат; Маълумот дар бораи зулми феодалӣ ва 

шӯришҳои мардуми Кулоб, Ҳисорӣ, Бадахшон, Балх ва дигар минтақаҳо бар 

зидди зулми феодалӣ ва истилогарони хориҷӣ дар солҳои 1741-1742 арзиши 

бузурги илмӣ дорад.Мулла Ибодулло ва Мулла Муҳаммадшариф. 

Таърихчиѐни Бухоро дар нимаи дуюми асри 18 ва нимаи аввали асри 



19.Асари кӯтоҳи «Таърихи Амир Ҳайдар» (96 саҳифа) бар сарчашмаҳои 

муҳими таърихӣ асос ѐфта, таърихи иҷтимоию сиѐсии хонии Бухоро дар 

замони ҳукмронии Амир Ҳайдар (1800-1826), Аштархониѐн, инчунин 

манғитҳоро дар бар мегирад сулола.Кор аз 81 боб иборат аст. Фаслҳои 1-2 ба 

таърихи Бухоро бахшида шудаанд: Бобҳои 3-6 таърихи мухтасари 

Аштархониѐнро нишон медиҳанд; Бобҳои 7-81 дар бораи аморати Бухоро аз 

таваллуди Амир Ҳайдар то маргаш (6 октябри 1821) нақл мекунанд. 

Мир Олими Бухорӣ. Вай дар хидмати Муҳаммад Олимбек, ҳокими Гузар дар 

замони ҳукмронии Амир Насрулло (1826-1860) буд ва аз номи ӯ асари 

таърихӣ таҳти унвони "Фатҳномайи султонӣ" (ғалабаи Султон) навиштааст. 

Истилои Султон воқеаҳои Аморати Бухоро аз замони Амиршоҳмурод (1785-

1800) то солҳои аввали ҳукмронии Амир Насруллоро фаро мегирад. 

"Таърихи Абулхайрхонӣ" як сарчашмаи муҳим дар таърихи узбакҳост 

Дар солҳои 20 -ум давлати Дашти Қипчоқ аз узбакҳои бодиянишин ташкил 

шуд ва 40 сол давом кард. Асосгузори ин давлат, ки дар таърихи халқҳои 

Осиѐи Миѐна ва Қазоқистон нақши назаррас дошт, Абулхайрхон аз авлоди 

Шайбонӣ, писари панҷуми Ҷошихон буд. Дар миѐнаҳои асри 15 он як 

давлати азиме буд, ки Тора, Тобол ва Туманчаро дар Сибир дар шимол, 

баҳри Арал ва Сирдарѐ дар ҷануб, инчунин қисми ғарбии Хоразмро дар бар 

мегирифт. Ин давлат на танҳо аҳолии Дашти Қипчоқро таҳти назорат гирифт, 

балки ба корҳои дохилии давлати Темуриѐн низ дахолат кард. Вазъи сиѐсии 

Дашти Қипчоқ ва Мовароунаҳр дар нимаи аввали асри 15 ба узбакҳои 

бодиянишин ва пешвоѐни онҳо низ таъсир расонд. Бояд тазаккур дод, ки 

давлати Абулхайрхон, худи ӯ, дар таърихи иҷтимоию сиѐсии асри 15 

қабилаҳои туркӣ-муғул, ки дар даштҳои беканори Дашти Қипчоқ муҳоҷират 

кардаанд, то ҳол кам омӯхта шудааст. Дар бораи қазоқҳои он замон низ 

ҳамин тавр гуфтан мумкин аст. Донишманди амиқи Осиѐи Марказӣ 

П.П.Иванов дар китоби худ "Очеркҳо оид ба таърихи Осиѐи Марказӣ" дар 

замони худ дар бораи низоми иҷтимоию сиѐсии онвақтаи он замон чанд 

андеша баѐн кардааст. Шарқшиноси маъруф А.А.Семѐнов низ дар чанд 

мақолаи худ ба ин масъала таваҷҷӯҳ кардааст. Г.Ховерс, муаррихи хориҷӣ, 

дар бораи "Таърихи Абулхайрхонӣ" ва "Шаҷараи турк" -и Абулгазихон баъзе 

ақидаҳо додааст. Аммо ин масъала хануз хаматарафа омухта нашудааст. 

Баъзе сарчашмаҳои нодири форсӣ баъзе маълумотро дар бораи таърихи 

узбекҳои бодиянишин дар бар мегиранд. Масалан, «Мехмонномайи Бухоро» 

-и Фазлуллоҳ ибни Розбеҳон, «Шайбонинома» -и Камолиддин Биноӣ, 

«Таърихи Абулхайрхонӣ» -и Масъуд ибни Усмон Коҳистонӣ. Хусусан дар 

асари "Таърихи Абулхайрхонӣ" дар бораи вазъи узбакҳои бодиянишин 

маводи зиѐде мавҷуд аст. 



"Таърихи Абулхайрхонӣ" асари таърихист, ки таърихи кишварҳои исломиро 

аз "офаридани" ҷаҳон то солҳои 60-уми асри XV фаро мегирад. Қисми 

хотимавии асар аслӣ буда, ба ҳаѐт ва фаъолияти Абулхайрхонӣ, асосгузори 

давлати кӯчманчии Узбекистон, инчунин тафсири узбекҳои бодиянишин ва 

таърихи иҷтимоию сиѐсии онҳо бахшида шудааст. 

Муаллифи асар Масъуд ибни Усмон Коҳистонӣ мебошад. Дар бораи ҳаѐт ва 

фаъолияти ӯ чизе нест, ба истиснои он ки дар асараш гуфта шудааст. 

Масалан, дар фасли забти Хоразм аз ҷониби узбекҳои бодиянишин дар соли 

1431 муаллиф 

Писари Абулхайрхонӣ, Суюнчхоҷаҳон, котиби ӯ буд. 

Қисми зиѐди «Таърихи Абулхайрхонӣ» (ҷ. 1, саҳ. 214 а) порчае аз осори 

дигар аст. Муаллиф дар навиштани он аз осори муаррихон ба мисли 

Ҷувайнӣ, Ҷузҷонӣ, Биной, Шарафиддин Алии Яздӣ васеъ истифода кардааст. 

Дар қисми хотимавии асар, ба қавли муаллиф, рафиқони Абулхайрхонӣ пеш 

аз ҳама бар пояи ѐддоштҳои писараш Суюнчоҷоҷан, ки дар ҳама корҳои 

падараш фаъолона ширкат варзидаанд, асос ѐфтаанд. 

Муаллиф асари худро ба 10 (214-222) қисмҳои хурд тақсим кардааст. Қисми 

аввал ба муборизаи феодалони норозии кӯчманчӣ алайҳи мардуми Ғозӣ дар 

миллати ногай-мангит бахшида шудааст. 

Қисми дуввум (222-224) дар бораи ҷангҳои Абулхайрхонӣ алайҳи Шайбони 

Маҳмудхоҷаҳон нақл мекунад. Ҷойгоҳи дақиқи манзили хон маълум нест. 

Гуфта мешавад, ки танҳо манзили ӯ дар лаби дарѐи Тобол аст ва гуфта 

мешавад, ки ҷанги байни Абулхайрхонӣ ва улуси Маҳмудхоҷаҳон дар он ҷо 

сурат гирифтааст. Бар асоси ин метавон тахмин кард, ки миллати 

Маҳмудхоҷаҳон дар миѐни дарѐҳои Тобол ва Ишим ҷойгир будааст. 

Мувофиқи маълумоти Абдураззоқи Самарқандӣ, узбакҳои бодиянишин ба 

Хоразм ду маротиба роҳпаймоӣ кардаанд: якум дар соли 1431 ва дуввумӣ дар 

соли 1434/35. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки Абулхайрхон соли 1430 бар зидди 

Маҳмудхоҷа меҷангид. 

Қисмҳои сеюм ва чоруми асар (225-227) ба роҳпаймоии узбекҳои 

бодиянишин бар зидди Хоразм бахшида шудаанд. Дар натиҷаи ин раҳпаймоӣ 

кишвар, хусусан пойтахти он Урганч комилан хароб шуд. Гузоришҳо вуҷуд 

доранд, ки узбакҳои бодиянишин бо сабаби номусоидии иқлим ин минтақаро 

тарк кардаанд. А.А.Семѐнов гуфтааст, ки сабаби аз Хоразм рафтани узбекҳои 

бодиянишин вабо будааст. 

Дар қисми панҷум (227-229) нақл шудааст, ки Абулхайрхон бар зидди 

шоҳзодаи Ҷошӣ, яъне бародарони ӯ Аҳмадхон ва Маҳмудхон ҷанг карда, ба 

маҳалли зисти Экри, ки дар он бародарон зиндагӣ мекарданд, ҳамла кардааст. 



Масъуд ибни Усмони Каҳистон гуфт, ки бародарон дар ин ҷанг мағлуб 

шуданд. 

Дар нимаи дуюми солҳои 1840 -ум муборизаи ашрофони узбак шиддат 

гирифт. Қисми шашуми «Таърихи Абулхайрхонӣ» ба ҷузъиѐти ин рӯйдодҳо 

бахшида шудааст (229-230). Мустафо Хон, хони узбак аз Дашти Қипчоқ, дар 

ҷанг тақрибан 4500 нафарро талаф додааст. Тақрибан 1000 нафари онҳо 

ашрофон буданд. Аммо мо фикр мекунем, ки ин рақамҳо хеле зиѐдтаранд. 

Боби ҳафтум (230-231) дар бораи таъсиси хонии хонҳои кӯчманчии ӯзбек дар 

шаҳрҳои қитъаҳои миѐнаи Сирдарѐ: Синдак, Созак, Узген, Акқӯрғон ва 

Арқуқ нақл мекунад. Ин дар соли 1446 рӯй дод, зеро дар баҳори сол, вақте ки 

муаллиф аз марги Абулхайрхон Шоҳрух хабардор шуд ва вақте фаҳмид, ки 

Улуғбек дар Мовароунаҳр нест, оилаи ӯ ба Самарқанд кӯчид. Узбакҳои 

бодиянишин аз Самарқанд бо миқдори зиѐди ғанимат баргаштанд. Аммо ин 

далел дар дигар сарчашмаҳо мавҷуд нест, Абдураззоқи Самарқандӣ, 

Мирханд, Хондамир дар бораи ин ҳодиса чизе нанавиштаанд. 

Баъди эъдоми 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 эъдоми Улуғбек ва Абдулазизхон 

оварда шудааст. Вақте ки дарвозаҳои қалъаҳои Улуғбеки Самарқанд ва 

Шоҳрухия баста шуданд, гуфта мешуд, ки ӯ мехоҳад ба манзили 

Абулхайрхон равад. Аммо Улуғбек ба умеди баракати писараш қудратро 

супурда, ба Самарқанд баргашт, то боқимондаи умрашро ба таҳсил бахшад. 

Дар ин бахш иҷрои ҳукми Абдулатиф, мубориза барои тахти Султон Абу 

Саид ва забти Самарқанд аз ҷониби Абӯсаид бо кумаки Абулхайрхон ва 

узбакҳои бодиянишин тасвир шудааст. Бояд тазаккур дод, ки дар байни 

муаррихони мусулмон танҳо Масъуд ибни Усмони Каҳистонӣ хабар додааст, 

ки Абусаид аз Абулхайрхон кумак хостааст ва мехоҳад ба манзили ӯ равад. 

Қисми нӯҳум (238-239) ҷанги Абулхайрхонро бо калмикҳо тавсиф мекунад, 

ки дар он Абулхайрхон комилан мағлуб шуд ва Абулхайрхон маҷбур шуд дар 

қалъаи Синоқ пинҳон шавад. Ватан дар водии Чу. Ин дар 1456 рӯй дод. 

Қисми сеюм (214-244) дар бораи мудохилаи узбекҳои бодиянишин ба 

муборизаи Темуриѐн барои ҳокимияти олӣ нақл мекунад. Ин дафъа узбакҳои 

бодиянишин бо сарварии Муҳаммад Ҷоқӣ, писари Абдулатиф бар зидди 

Султон Абу Саид меҷангиданд. Дар ин бахш маълумот дар бораи тарҷумаи 

ҳоли Амир Нурсаид, падари Муҳаммад Солиҳ, муаллифи Шайбанинома 

машҳур аст. 

Дар қисми охири асар омадааст, ки Абулхайрхон соли 1468 дар синни 57-

солагӣ вафот кардааст. Саҳифаҳои асар (246-247) рӯйхати насабномаи ӯро 



дар бар мегиранд. Номи сарварони қабилаҳои бодиянишини узбак низ зикр 

шудааст. 

Ҳофизи Таниш Бухорӣ ва асари ӯ "Шарафномаи шоҳӣ" 

Яке аз сарчашмаҳои асосии таркиби Осиѐи Марказӣ, Қазоқистон ва 

кишварҳои ҳамсоя дар асри XVI «Подшоҳи шараф» мебошад. Вай инчунин 

аксар вақт бо номи "Абдулланома" маъруф аст. Ин асар дар байни солҳои 

1584 ва 1590 бо дастури Шайбони Абдуллоҳи II навишта шудааст. 

Муаллифи асар шоир ва муаррихи машҳури Бухоро Ҳофиз Таниш Ибни Мир 

Муҳаммад ал-Бухорист. Дар бораи ҳаѐт ва фаъолияти илмии ӯ кам чизе 

маълум аст. Маълум аст, ки Абдулло соли 1557 Бухороро забт кардааст. 

Аммо Мовароуннаҳр то оғози солҳои 80 -ум ба дасти Абдуллоҳ намерасид. 

Тибқи ин, Ҳофиз Таниш Бухорӣ дар соли 1583 ба тахт нишастанаш бо 

миѐнаравии Кулбобо Кокалташ, хеши наздики хон ба хидмати Абдуллоҳ 

ворид шуд. Агар ӯ он вақт 36 -сола бошад, пас Ҳофиз Таниш соли 1547 

таваллуд шудааст. 

Ҳофизи Таниш ибтидо ба нақша гирифта буд, ки дар муқаддима аз ду мақола 

ва муқаддима Шарафномаи Шоҳиро нависад. Муқаддима ва ҳарду мақола 

навишта шудаанд. Аммо, сабт сабт нашудааст. 

Ҳофизи Таниш Бухорӣ дар замони душворе зиндагӣ мекард, вақте ки дар 

Мовароуннаҳр парокандагии феодалӣ авҷ гирифт, вақте Абдуллои II барои 

муттаҳид кардани кишвар ва таҳкими дастгоҳи марказии давлатӣ ҷангҳои 

доимӣ бурд. 

Маълумот дар бораи вазъи иҷтимоию иқтисодии хонӣ муассисаҳои феодалии 

"икто", "суюргол", "танҳо" ва "ҷогир", тартиби миллат ва моҳияти он дар 

ҳаѐти иҷтимоию сиѐсӣ ва латукӯб, андозҳои гуногун ва ҷаримаҳое, ки аз 

аҳолӣ ситонида мешаванд. маълумот, инчунин маълумот дар бораи 

ѓаниматњои њарбї, ки дар њаѐти аристократњои њарбї-феодалї наќши муњим 

бозидаанд, арзиши махсус доранд. Дар спектакль инчунин дар бораи 

истифодаи замини лалмии хонҳо ва феодалони калон дар соҳили чапи 

минтақаҳои Ҷиззах, Насаф, Ҳисор, Шодмон, Ҷайҳун тавассути 

сафарбаркунии аҳолии маҳаллӣ (бо истифода аз қувваи корӣ), сохтмон 

маълумот дода шудааст. обанборҳо ва обанборҳои шаҳрӣ. Мо инчунин дар 

бораи вазъи умумии ҳунар маълумоти зиѐди муҳим дорем. 

Дар спектакль инчунин маълумоти муҳим дар бораи сохтори давлати 

Шайбониҳо оварда шудааст. М-н. Дастгоҳи марказии давлатӣ аз 

мансабдорони гуногун иборат аст: падарӣ, накиб, вазир аъзам, вазир, 

девонбеги, мирохур, чухра агаси, мушриф, хазинадор, истилогар, дарбон, 

винт, садр, тавоги, муждадиҳанда, мунши, туг Мо меоем дар саросари 



иттилооти ҷолиб дар бораи беги, бакавул, фаррос ва ғайра, ва мавқеи онҳо 

дар ҷомеа, ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо. Мувофиқи маълумоти Ҳофиз Таниш 

Бухорӣ, лашкари Шайбониѐн аз аскарони савора ва пиѐда, инчунин 

артиллерияи худаш иборат буд. Қисми асосии онро артиш ташкил медиҳад, 

ки як гурӯҳи сарбозонест, ки пеш аз раҳпаймоии низомӣ аз вилоятҳо ҷамъ 

меоянд. Сарбозон асосан бо камон, найза, шамшер, калтак ва зинапоя 

мусаллаҳ буданд. Дар миѐнаҳои асри 16 аскарони Шайбони милтиқи Тита ва 

тупҳои хурд доштанд, ки асосан аз хориҷа ворид карда мешуданд. 

Дар спектакль дар бораи тараккиѐти илм ва маданият дар мамлакат дар асри 

XVI, хусусан аз нимаи дуйуми он маълумот оварда шудааст. Илм ва фарҳанг 

дар Бухоро, пойтахти хонӣ ривоҷ ѐфт. Нахуст дар замони ҳукмронии 

Абдуллоҳ дар канори ҷанубу ғарбии шаҳр девори наве, аз ҷумла деҳаи 

Сумичон (Ҷуйбор), ки 6-7 км дуртар аз шаҳр воқеъ буд, сохта шуд. Илова бар 

ин, дар замони ҳукмронии Абдуллоҳи II на танҳо дар худи Бухоро, балки дар 

чаҳор мадраса (Абдуллоҳхон, Говкашон, Фатхулла, Қулибеги, Хоҷа 

Муҳаммад Парсо), Чорсуи нав (1570), пуле бар Зарафшон дар наздикии 

Кармана (1582). Y.) Сохта шудааст. Бозори дарунӣ, ки бо номи Абдуллоҳ 

Забон номида мешавад, ки дар маркази шаҳр сохта шудааст, на танҳо дар 

Мовароуннаҳр, балки дар тамоми ҷаҳон машҳур шудааст. Дар шаҳрҳои калон 

ба монанди Самарқанд, Тошканд ва Балх масҷидҳо, мадрасаҳо, 

корвонсаройҳо, ҳаммомҳо ва дигар биноҳои баландошѐна сохта шуданд. 

Илм, адабиѐт ва санъати китоб дар шаҳрҳои хонӣ низ ривоҷ ѐфт. 

Шарафнамои Шоҳ, ки мо дар борааш мегӯем, ба мисли Ҳафт Иқлими Амин 

Аҳмад Розӣ ва дигар осори таърихӣ, маҳсули замони Абдуллоҳанд. Ин 

спектакл инчунин далелҳои муҳимеро дар бар мегирад, ки бисѐре аз 

теологҳо, ки дар Бухоро кору зиндагӣ мекарданд, мактаби беҳамтои 

хушнависӣ ва наққоширо ташкил кардаанд. 

Ин спектакль инчунин барои илм дар бораи сафорат, равобити тиҷоратӣ ва 

фарҳангии хонии Бухоро бо Эрон, Ҳиндустон, Туркия, Қошғар, Русия ва 

дигар кишварҳо дар асри 16 маълумоти муҳим медиҳад. Ин маълумот 

мубодилаи сафоратхонаҳо байни хонии Бухоро ва Ҳиндустонро дар солҳои 

1572, 1573, 1577, 1578, 1586, баргашти сафири Бухоро дар Маскав дар соли 

1583, омадани сафирони Туркистони Шарқӣ, Муғулистон, Хоразм ва Эронро 

дар бар мегирад. Бухоро соли 1584, снайпери турк.Тафсилоти хидмати 

сарбозон дар лашкари Шайбониѐн арзиши бузург дорад. Умуман, ин ва дигар 

маълумоте, ки дар «Шарафномаи Шоҳӣ» оварда шудаанд, дар омӯзиши 

сиѐсати хориҷии хонии Бухоро ҳамчун сарчашмаи муҳим хизмат мекунанд. 

Ин асари Ҳофиз Таниш Бухорӣ дар бораи қабилаҳои турк-муғул, ки дар 

Мовароуннаҳр ва ҳудудҳои он, инчунин дар Туркистони Ҷанубӣ дар асри 16: 



Ҷалоир, Наймон, Қарлуқ, Қипчак ва дар маҷмӯъ 30 қабила зиндагӣ 

мекарданд, маълумот медиҳад. 

Баҳр ул-асрор. Баҳр ул-асрор (номи пурра: "Баҳр ул-асрор фи маноқиб ул-

ахѐр"-"Баҳри одамони аблаҳ дар бораи шаъну шарафи инсонӣ")-асари 

энсиклопедӣ, илми асрҳои миѐна, ҷуғрофия ва соҳаҳои таърих аст . Асар бо 

супориши Нодир Муҳаммадхон, хони Балх (фармони аввал 1606-1642, дуюм 

1647-1651) навишта шудааст. 

Муаллифи асар донишманд ва шоири бузург Маҳмуд ибни Валӣ, китобдори 

Қаср аст, ки ӯро низ Амир Халати Қосонӣ номидааст. 

Муаллиф ният дорад дар 7 ҷилд "Баҳр ул-асрор" нависад: 1) дар бораи 

офариниши ҷаҳон, кӯҳҳо, дарѐҳо, баҳрҳо ва мардуми онҳо, олами ҳайвонот; 

2) Паѐмбарон ва довароне, ки исломро қабул кардаанд; 3) Таърихи 

Муҳаммад; 4) Таърихи халифаҳо ва имомон; 5) Таърихи ҳокимони Эрон ва 

Осиѐи Марказӣ аз сулолаҳои Тоҳириѐн, Саффориѐн, Сомониѐн, Ғазнавиѐн, 

Бувоҳидон, Салҷуқиѐн, Хоразмшоҳон, ки ҳамзамони Аббосиѐн буданд; 6) 

Воқеаҳое, ки дар Чин, Эрон ва Осиѐи Марказӣ аз Чингизхон то Аштархониѐн 

то замони Нодир Муҳаммадхон ба вуқӯъ пайвастаанд; 7) Таърихи Амир 

Темур ва наслҳои ӯ дар Мовароунаҳр, Хуросон, Эрон ва Ҳиндустон. Танҳо 

ҷилдҳои аввал ва шашуми асар боқӣ мондаанд. 

Се рукони аввали ҷилди шашуми Баҳр ул-асрор "Ҷомеъ ут-таворикс" -и 

машҳури Рашиддин, "Таърихи арбаи 'улус" -и Мирзо Улуғбек, "Зафарнома" -

и Шарафиддин Алӣ Яздӣ, "Таърихи Рашиди" -и Мирзо Муҳаммад Ҳайдар, 

Ҳофизи Таниш мебошанд. "Шарафномайи" Бухоро. Подшоҳ "ва дигар 

муҳаррирони бузург. 

Аз ҷумла, спектакль пайдоиши сулолаи Аштархониро муфассал шарҳ 

медиҳад. Асосгузори сулолаи Аштархониѐн инчунин бо номи Ҷони 

Муҳаммад ҳамчун сулолаи Ҷонӣ маъруф аст. Ҳодисаҳо аз аҷдоди сулола 

Тукай Тукай то асосгузори сулола Ҷони Муҳаммад, таърихи миллати Тукай 

Темур оварда шудаанд. 

Саволҳо ва супоришҳо: 

1. Заҳириддин Муҳаммад Бобир дар асари худ "Бобурнома" чиро тасвир 

мекунад? 

2. Чаро мо Шайбонинома ҳамчун манбаи таърихиро меомӯзем? 

3. Дар бораи Аштархониѐн ва манғитҳо кадом асарҳои таърихро медонед? 

4. Охирин намояндаи сулолаи манғитҳо кист? 
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Мавзӯи 7: Сарчашмаҳои хаттӣ оид ба таърихи Осиёи Марказӣ бо 

забонҳои русӣ ва аврупоӣ. 

Нақша: 

1. Сафари Антонио Ҷенкинсон, рисолати И.Максудов, маводи 

сафорати И.Д.Хохлов. 

2. Маводҳои экспедитсияҳо ва миссияҳои Бритониѐ дар Осиѐи 

Марказӣ. 

3. Асарҳо ва навиштаҳои сайѐҳони рус, олимон, хатмкунандагон. 

4. Навиштаҳои Х.Вамбер ҳамчун сарчашмаи таърихӣ. 

5. Асари А.К.Мейндорф дар бораи сафорат дар Бухоро. 

 

Калидвожаҳо: сафар, миссия, сафир, Филипп Назаров, кор, 

экспедитсияи сабтҳо, Бухоро, Хива. 

 

Сафирони хориҷӣ дар муносибатҳои хонии Осиѐи Марказӣ бо 

дигар кишварҳо нақши муҳим доранд. Аз асри 16 то нимаи аввали 



асри 19 ба Осиѐи Марказӣ сафирони зиѐде, ки подшоҳони гуногуни 

Осиѐ ва Аврупо фиристода буданд, ташриф меоварданд. Маълумот 

дар бораи муносибатҳои сафоратхонаи Осиѐи Марказӣ ва 

хонигариҳо бо давлати Маскав таваҷҷӯҳи зиѐд дорад. Тибқи 

сарчашмаҳои хаттӣ, аз соли 1558 то 1702 дар асри 12 12 сафири 

Русия маълум буданд. Сафирон одатан барои ҳалли як масъалаи 

мушаххаси сиѐсӣ фиристода мешаванд. Аксар вақт ба сафирон 

тоҷирони ботаҷриба роҳбарӣ мекарданд, зеро онҳо мушкилоти 

тиҷоратро ҳал мекарданд. Робита бо ҷомеа Маълумот дар бораи 

вазъи иҷтимоию иқтисодӣ ва сиѐсии хонии Осиѐи Марказӣ, ҳолат 

ва дурнамои тиҷорат, самтҳои асосии роҳҳои тиҷорат, 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 Марказӣ маълумот ҷамъ карда шавад. 

Сафоратхонаҳои А.Женкинсон, И.Д.Хохлов ва Флорио-Бевени ба 

Осиѐи Марказӣ фиристодашуда намунаи хуби инҳоянд. 

A. Сафорати Ҷенкинсон. Истифодаи роҳи Волга, ки моликияти 

Маскав аст, барои тиҷорат бо Ҳиндустон тавассути Осиѐи Марказӣ 

ва Эрон дар рӯзнома буд. Дар ин кор ширкати Маскав, ки соли 1555 

пайдо шуда, дар муносибатҳои Англия ва Русия дар асрҳои 16-17 

аср саҳми назаррас гузоштааст, нақши муҳим бозидааст. Бо кӯмаки 

ин ширкат, бритониѐҳо тавонистанд тавассути Русия ба Осиѐи 

Шарқи Миѐна ва Эрон роҳ кушоянд, ки дар он соли 1558 7 

сайѐҳони англис, аз ҷумла Энтони Ҷенкинсон, ки аз Хива ва Бухоро 

дидан кардаанд, ташриф овардаанд. Дар бораи Ҷенкинсон хеле кам 



маълумот мавҷуд аст. А.Женкинсон ва ҳамроҳонаш (Ричард ва 

Роберт Ҷонсон ва тарҷумони тотор Азиз) тайи 21 моҳ (апрели 1558 

то 2 сентябри 1559) сафар карданд. 

А.Женкинсон «Саѐҳат аз Маскав дар Русия ба Бухорияи Бохтар 

дар соли 1558» -ро тарк кардааст. Ҷенкинсон аз сафари худ ба 

Осиѐи Марказӣ барои ҷамъоварии маълумот дар бораи масирҳо ба 

Чин истифода кардааст. Вай имкониятхои тичоратиро бо Бухоро ва 

умуман Осиѐи Миѐна муболига намекард. Маълумоти А.Ҷенкинсон 

дар бораи шаҳрҳои Сарайчик, Хоразм - Вазир ва Урганч арзишманд 

аст, онҳо тасдиқ мекунанд, ки А.Ҷенкинсон, вазири ин шаҳрҳо 

маркази Хоразм буд ва бӯҳрони Ургенч ба амал омад. 

Ҷенкинсон ва ҳамроҳонаш се моҳ дар Бухоро монданд. Вай дар 

бораи шаҳр, ҳаѐти иҷтимоию иқтисодии он, хон ва ҳукмронии ӯ 

маълумоти хеле ҷолиб боқӣ гузошт. Ҷенкинсон нақш ва мавқеи 

Бухороро дар тиҷорати байналмилалӣ таъкид мекунад. 

Абдулло Ҷенкинсонро, ки шаҳодатномаҳои подшоҳи Русияро дошт, 

ба ҳузур пазируфт. Хони Бухоро на танҳо ба Русия, балки ба 

Туркия, Бритониѐ, инчунин ба аслиҳаи лашкари Аврупо таваҷҷӯҳ 

дорад. 

А.Ҷенкинсон ҳамроҳ бо Ридард Ҷонсон дар бораи масирҳо аз 

Бухоро ба Чин маълумот ҷамъ оварда, роҳи Астрахан ба Чинро 

муайян кард. Натиҷаҳои ин сафорат ҳам барои Русия ва ҳам барои 

Осиѐи Марказӣ аҳамияти бузург доштанд, ки дар натиҷаи он 

муносибатҳои тиҷоратии дипломатии фаъолонаи байни Русия ва 

хонигариҳои Осиѐи Марказӣ оғоз ѐфт. 



Вазифаи И.Максудов. Дар нимаи дуюми асри 18, дар таърихи 

тиҷорат ва муносибатҳои дипломатии Русия ва Бухоро, сафари 

сафорати Русия ба Русия дар солҳои 1774-1776 таваҷҷӯҳи зиѐдро ба 

бор овард. Ҳамзамон ин сафорат аҳамияти сиѐсӣ низ дошт. Тибқи 

пешниҳодҳои Мақсудов ба ҳукумати Русия, барои рушди 

минбаъдаи равобити тиҷории Русия ва Бухоро зарур буд, ки мавқеи 

Русия дар сарзамини Қазоқистон мустаҳкам карда шавад. Ин 

пешниҳод, ки дар ҷаласаи Шӯрои Империалӣ баррасӣ шуд, 

таваҷҷӯҳи Русияро ба худ ҷалб кард. Ҳукумати Русия ба сафорати 

Мақсудов таваҷҷӯҳи зиѐд зоҳир кард. Солҳои 1779-1780 

И.Максудов дуюмин сардори сафорат дар Русия шуд. Соли 1797 

сафири Шомурод Полвонқул Курчӣ аз Русия дидан кард. 

Сафорати Иван Хохлов. Солҳои 1620-1622 подшоҳи рус Михаил 

Фѐдорович Руслано бо сардории Иван Данилович Хохлов ба 

Бухоро сафорат фиристод. Вай аз соли 1620 миссияҳои гуногуни 

дипломатиро иҷро мекард. Иван Хохлов яке аз посбонони сафири 

Эрон дар Пирқулибек таъин шуда, ӯро то Саратов ҳамроҳӣ мекард. 

Он замон Иван Хохлов ҳамроҳ бо бародараш Василий "хизматчии 

давлатӣ дар Қазон, ватани ӯ" буданд. Иван Хохлов соли 1620 сафир 

дар Бухоро хони Имомқулихон таъин шуд. 

Иван Хохлов ҳамроҳ бо сафири Бухоро ба Имомқулихон фиристода 

мешавад. Вай мебоист робитаҳои тиҷоратӣ ва сафоратро бо Русия 

тақвият медод, муваффақияти музокирот бо хонро дар бораи озод 

кардани асирони рус таъмин мекард ва дар бораи вазъи сиѐсати 

хориҷии Бухоро маълумот ҷамъ мекард. Вай мебоист ханро ба 

таҳкими робитаҳои тиҷоратӣ ва сиѐсии Русия бо ӯ бовар кунонд ва 



ба қудрат ва шӯҳрати Русия бовар кунонд. Сафир, аз ҷумла, 

манфиатдор буд, ки ба хонҳои Қазон ва Астрахан ва инчунин 

фармондеҳони шаҳрҳои дигар фармони хон дар бораи иҷозаи ба 

мардуми Бухоро додани молҳои гуногун ва муҳофизат кардани 

онҳо аз "зулму ситам ва таъқибро хабар диҳад" . " 

Сафорати Иван Хохлов 21 июли 1620 ҳамроҳ бо сафирони Бухоро 

ва Хива Адамбӣ ва Раҳимқул аз Қазон берун шуд. Ба сафорат 

тарҷумонҳо Иван Тирков ва Семейки Герасимов шомил буданд. 

Роҳ тавассути сафорат тавассути баҳри Каспии Астрахан - 

Искандари Тупкараган - Хайробод -Бухоро буд. Хохлов ва 

ҳамроҳонаш дар тӯли 30 моҳ (21 июли 1620 то 12 декабри 1622) дар 

роҳ буданд. 

Ба гуфтаи Иван Хохлов, сафорат ба ҳадафи худ расидааст. Дар роҳи 

бозгашт ба Хива сафири Имомқулихон Одамбӣ бо тӯҳфаҳои бой ба 

Хива расид. Сафорат ба подшоҳи Маскав "ду ресмон, хонаи хайма, 

корд, курпаҳои бо санг оросташуда, шаш махмал, нӯҳ абрешим ва 

шутур" медиҳад. Имом Қулихон ба ӯ 400 танга барои харҷи сафар, 

ҳадяҳои бой барои ӯ - зин ва ресмон, камарбанди шоҳона аз риштаи 

тилло дод. Вай 23 русро аз қасри худ озод кард. Рӯйхати ашѐи 

сафорат ва дигар ҳуҷҷатҳо аз ҳама арзишманд дар бораи вазъи 

дохилӣ ва байналмилалии ду хонии Осиѐи Марказӣ - хонигарии 

Хива ва Бухоро дар семоҳаи аввали асри 17 маълумот медиҳанд. 

1717 Сафорати Флорио Беневени. 17 июли 1717 сафири Бухоро 

Кулибек бо ҳамроҳонаш ба Петербург омад. Вақте ки ӯ ба Бухоро 

баргашт, ӯ ва Кӯлибекро ба сафорати Флорио Беневени 

фиристоданд. Петр I эътиборномаи худро 9 июли 1718 имзо кард. 



Сафоратхона аз 8 нафар иборат буд ва онҳоро хизматчиѐни ҳарбӣ 

ва посбонони ҳарбӣ ҳамроҳӣ мекарданд. 

Ба сафир, ки ба ӯ табақи супурдани Ф.Беневени асли итолиѐвӣ ба 

хони Бухоро дода шуд, боз як ҳуҷҷати муҳими махфӣ, дастур ѐ 

барномаи 7-нуктае, ки ба фаъолияти ӯ дар Бухоро марбут аст, дода 

шуд. Муҳимтар аз ҳама он аст, ки чӣ гуна метавон масирҳои обӣ ва 

хушкиро ба шарқ васеъ кард, тиҷорати Русияро чӣ гуна густариш 

дод, хонро водор кард, ки бо Русия эътилофи низомӣ созад ва ба ӯ 

посбони сарбозони русро пешниҳод кунад, дар куҷо ва чӣ қадар 

мина кандан барои тилло бояд донист. Сохти Қувваҳои Мусаллаҳи 

Бухоро ва ҳолати онҳоро муайян кардан лозим буд. Сафир 

ҳамчунин бояд ба омӯзиши равобити Бухоро бо Эрон, Хива ва 

Туркия таваҷҷӯҳ кунад. 

Сафорати Ф.Беневени дар Бухоро ҳамагӣ 3,5 сол (6 ноябри 1721 то 

8 апрели 1725) монд. Кормандони сафорат маводи фаровони 

воқеиро ҷамъоварӣ намуда, дар шакли мактуби кушода ва матни 

рамзшуда ба Петербург фиристоданд. 

Дар асри XVII Туркистон ба хонигарии Хива, хонии Бухоро, хонии 

Қӯқанд, Ҷузи Миѐна, Цичик Ҷуз ва Хонҳои Қошғорӣ (Туркистони 

Шарқӣ) тақсим карда шуд. Парокандагии сиѐсӣ ва гузаштани 

роҳҳои тиҷоратӣ ва Роҳи Абрешим ба муҳитҳои баҳрӣ яке аз 

сабабҳои ба фаҳмиши иқтисодӣ ва фарҳангӣ омадани Туркистон 

мебошад. Сониян, ҷангҳои беисти байни хонҳо низ боиси бозгашти 

ҳаѐти иқтисодӣ ва фарҳангии ҳамаи хонадонҳо шуданд. 

Муаллифи навиштаҷоти "шаҷараи тарокима" хони Хива Абулғозӣ 

Араб Муҳаммадхон оглӣ буда, дар соли 1512 ҳиҷрии 15 ҳиҷрӣ 15 



Раббиѐул Аввал, 12 августи 1603 дар Ургенч, пойтахти хонии Хева 

дар асри XVII таваллуд шудааст. тухми зангӯла. Дар байни осори 

Абулғозӣ Баҳодирхон "Шаҷараи Тарокимӣ" (Дарахти туркманҳо) 

ва "Шаҷараи турк" (Дарахти туркҳо) нақши муҳим доранд. 

Ба гуфтаи муаллиф, Шаҷараи Тарокима бо пешниҳоди пирони 

туркман ва пешвоѐни бузурги туркман бо забоне навишта шудааст, 

ки туркҳои оддӣ мефаҳманд, ҳатто як кӯдаки панҷсолаи турк. Ин 

намоишнома дар бораи наслҳои Одам, паѐмбар Муҳаммад, Ҳом, 

Сом, Эфон ва писари ӯ Турк, таърихи халқҳои турк ва муғул нақл 

мекунад. Фаъолияти писари Қарахон Угузхон тавсиф карда 

мешавад, таркиби қабилавии тамоми мардуми огуз ва халқи 

туркман, нутқҳои ба ҳам алоқаманди қабилаҳо, таърихӣ ва 

этногенезӣ нишон дода шудаанд. 

Инчунин қайд карда мешавад, ки тарҷима Шаҷарай, ки дар он 

муборизаҳои сиѐсии хонии Хива ва туркманҳо низ зикр шудааст, 

пас аз он ки Абулғозӣ Баҳодирхон ба тахт нишаст, навишта 

шудааст. Мувофиқи ин маълумот, ѐдгории хаттии "Шҷараи 

тарокима", ки солҳои 1660-1661 сохта шудааст, муборизаҳои 

сиѐсии байни халқи туркман ва хонии Хева, мубориза барои итоати 

туркманҳо, истиқрори ваҳдати байни халқҳои ӯзбек ва туркманро 

тасвир мекунад. нишон дода шудааст. 

Сарчашмаҳои таърихӣ оид ба муносибатҳои Бухоро ва Русия 

дар семоҳаи аввали асри XIX нашр шудаанд. 

                                                                                   

Дар омӯзиши сарчашмаҳое, ки оид ба муносибатҳои Бухоро ва 

Русия дар семоҳаи аввали асри XIX интишор ѐфтаанд, асарҳои 



иштирокчиѐни муносибатҳои ду кишвар нақши калидӣ мебозанд, 

ки дар байни онҳо соли 1820 А.Ф. Махсусан асарҳои Г.Мейндорф, 

Э.Эверсман ва Будрин, ки дар миссияи дипломатии аз Русия ба 

Бухоро таҳти роҳбарии Негрӣ фиристодашуда иштирок кардаанд, 

хос аст. Ин асарҳо вазъи умумии тиҷорат ва муносибатҳои 

дипломатии Бухоро ва Русияро дар семоҳаи аввали асри 19 тавсиф 

мекунанд; маълумоти хеле пурарзиш дар бораи намуд, ҳаҷм, нарх 

ва ҷои молҳои содиротӣ ва воридотӣ дар тиҷорати мутақобила, 

мавқеи онҳо дар тиҷорат ва сабабҳои фиристодани намояндагиҳои 

дипломатӣ ва сафоратхонаҳо, вазифаҳо ва натиҷаҳои асосии онҳо. 

Саѐхати Мейндорф аз Оренбург ба Бухоро соли 1826 дар Париж бо 

таҳрири турколог Амедӣ Ҷоберт ба забони фаронсавӣ интишор ѐфт 

ва худи ҳамон сол тарҷумаи олмонии К.Ҳерм ва В.Шайдер тарҷума 

шуд. 

Китоб аз се қисм иборат аст, ки ҷолибтарин ва арзишмандтарин 

қисми сеюм аст, ки ба таври муназзам мавқеи ҷуғрофӣ, сохтори 

иҷтимоию иқтисодӣ ва давлати хонии Бухоро тавсиф карда 

мешавад. Ин қисмати асар як бахши махсуси арзишмандест, ки ба 

иқтисод, этнография, таърихи хонии Бухоро, инчунин 

муносибатҳои тиҷоратӣ ва дипломатӣ бо кишварҳои хориҷӣ, аз 

ҷумла Русия бахшида шудааст. Дар бораи шароити ҳунармандон, 

хусусан занон. 

Асари Г.Мейндорф асосан дар асоси андешаи шахсии муаллиф, 

маълумоте, ки аз одамон шунида ва дархост карда мешавад, 

навишта шудааст ва шарҳу далелҳои зиѐде, ки дар китоб оварда 

шудаанд, бар асоси таърихи маҳаллӣ ва Осиѐи Миѐнаи Г.Мейндорф 



ва Осиѐи Миѐна нишон дода шудаанд. аз ѐддоштҳои сайѐҳони 

аврупоӣ, ки пеш аз Зидан омада буданд, васеъ истифода кардааст. 

Муаллиф ҳангоми тавсифи таърихи муносибатҳои Бухоро ва Русия 

дар бораи сафирони А.Женкинсон (1558), Бекович Черкасский 

(1714-1718), Ф.Беневени (1720-1725) ва Осиѐи Марказӣ менависад, 

ки дар бораи ҷуғрофия маълумот дорад. . Мейндорф пеш аз 

навиштани ин асар асарҳои сафирони Русия Н.Муравѐв, Р.Данибек, 

Э.Эверсманро, ки соли 1819 ба Хони Хива фиристода шуда буданд 

ва ҳатто осори Улуғбек ва Абулғозиро истифода бурдааст. 

Г.Мейндорф дар асарҳои худ ба равобити Бухоро ва Русия таваҷҷӯҳ 

карда, дар бораи таърихи онҳо маводи хеле ҷолиб пешниҳод 

мекунад. Ба онҳо транзити тиҷорати транзитӣ аз Аврупои Шарқи 

қадим ба кишварҳои шарқӣ дохил мешавад: Ҳиндустон, Чин 

тавассути Бухоро, ки нақши Бухороро ҳамчун миѐнарави тиҷорат 

нишон медиҳад. Муаллиф қайд мекунад, ки равобити тиҷоратии 

Бухоро бо кишварҳои Аврупои Шарқӣ махсусан аз асри III пеш аз 

милод то давраи Сомониѐн инкишоф ѐфтааст (X). Ӯ менависад, ки 

он дар замони ҳукмронии Чингизхон вайрон шуда, аз ҷониби Темур 

аз нав сохта шудааст. 

Дар спектакл дар бораи муносибатҳои асримиѐнагии Бухоро ва 

Русия тавассути Сибиру Астрахан ва равобити тиҷоратии 

подшоҳони Русия бо Темуриѐн маводи ҷолиб мавҷуд аст. Ба гуфтаи 

муаллиф, то асри XVIII тоҷирони Бухоро ба шаҳрҳои Тара, Томск 

ва Тобол рафта, матоъҳои худро ба курку оҳани Сибир иваз 

мекарданд. 



Мейндорф дар асари худ дар бораи имтиѐзҳое, ки барои тоҷирони 

бухороии Русия дар аввали асри 19 ба вуҷуд омадаанд ва амалиѐти 

тиҷоратии сокинони бухороӣ дар ярмаркаҳо маълумоти зиѐде 

пешкаш мекунад. Вай менависад, ки тоҷирони Бухоро имтиѐзи 

тиҷорат дар шаҳрҳои Русия, ки бо Осиѐи Миѐна ҳамсарҳаданд ва аз 

соли 1807 сар карда дар ярмаркаҳои Нижний Новгород ва Иврит 

савдо мекунанд. 

Ба гуфтаи Мейндорф, иҷозаи тиҷорати ошкоро дар бозорҳои 

шабонаи Русия боиси кам шудани фурӯши чакана дар шаҳрҳои 

наздисарҳадӣ ва дуввум, бо шинос кардани сокинони Бухоро бо 

нархи воқеии молҳои Русия ва аз тоҷирони рус аз тиҷорат бо 

Бухоро фоидаи зиѐд ба даст овардааст. расида буд. 

Маълумотҳои воқеие, ки дар спектакл оварда шудаанд, нишон 

медиҳанд, ки асоси молҳое, ки аз Бухоро ба Русия содир карда 

мешаванд, пахта, калобаи ресмонӣ, риштаҳои маҳаллӣ, хокистарӣ, 

шоли кашемир, меваҳои хушк, астрахан ва молҳои фарҳангӣ 

мебошанд. Мн: Мувофиқи ин рӯйхат, дар соли 1819 аз Бухоро 

тавассути Оренбург ба Русия 16 ҳазору 813 пуд пахта, 18 ҳазору 

928 пуд калобаи ресида, 20 ҳазору 410 дона ресмон, яъне 

хокистарӣ, 151 ҳазору 600 то саҳ., Ҳар як тӯб аз 24 метр матои 

ранга ва гайра бароварда шуд. 

Мейндорф ба равобити тиҷоратии Бухоро ва Русия баҳо дода, 

менависад, ки ин тиҷорат дар семоҳаи аввали асри 19 хеле рушд 

кардааст ва метавонад муддати тӯлонӣ идома ѐбад. Ба навиштаи 

муаллиф, равобити тиҷории ду кишвар аз як тараф то рушди пахта 

ва абрешим дар манотиқи ҷанубии Русия ва аз тарафи дигар то 



рушди саноат дар хонии Бухоро, хусусан истеҳсоли мис ва нассоҷӣ 

рушд кардааст.  

Воқеан, ин назари Г.Майндорф дар бораи муносибатҳои Бухоро ва 

Русия хеле дуруст аст ва Русия, ки саноатро рушд мекунад ва ба 

ашѐи хом, аз қабили пахта ва абрешим ниѐз дорад, инчунин 

металлҳо ва молҳои саноатиро дар бар мегирад.Хонагии Бухоро, ки 

истеҳсол надошт ва ба онҳо ниѐз дошт, инчунин ишора кард, ки ба 

ин тиҷорат манфиатдор аст. 

Дар бораи муносибатҳои байни хонии Бухоро ва Русия дар солҳои 

30-40 -уми асри 19, хусусан баъзе ҷанбаҳои муносибатҳои 

дипломатӣ, ҳамзамон воридшавии молҳои саноатии англисӣ ба 

бозорҳои Осиѐи Марказӣ ва фаъолияти тахрибкоронаи рақибони 

бритониѐӣ ҳолати умумии чунин мисолҳоро муайян кунанд. 

Зеро дар солҳои 1930 -ум Русия бо Бритониѐ, як кишвари хеле 

капиталистӣ дар бозорҳои Осиѐи Марказӣ рӯ ба рӯ шуд. Ин аст, ки 

вазъи байналмилалӣ ба сиѐсати Русия нисбат ба Осиѐи Марказӣ ва 

инчунин ба муносибатҳо бо Бухоро таъсири амиқ гузошт. 

Дар солҳои 1930 -ум, вақте ки сиѐсатмадорон ва дипломатҳои 

бритониѐӣ барои ҳамла ба Осиѐи Марказӣ ва ҳамсоягони он 

омодагӣ мегирифтанд, гӯѐ Русия омодагии худро ба Ҳиндустон 

дошт, онҳо ба тамоми ҷаҳон фарѐд заданд ва садои худро баланд 

карданд. Дар айни замон, онҳо сахт кӯшиш мекунанд исбот кунанд, 

ки Бритониѐ танҳо ба хотири ишғоли Русия аз "Ҳиндустон" -и худ 

дифоъ мекунад. Дарвоқеъ, онҳо мекӯшиданд, ки талошҳои 

таҷовузкоронаи худро барои ҳамла ба Осиѐи Марказӣ пӯшанд. 



Барои он ки англисҳо ҳукмронии худро дар Осиѐи Миѐна, аз ҷумла 

хонии Бухоро барқарор кунанд, пеш аз ҳама, бо таъсиси робитаҳои 

иқтисодӣ бо ин минтақаҳо, бозорҳои Осиѐи Марказӣ таҳти таъсири 

Бритониѐ қарор доштанд ва аз тарафи дигар, муносибатҳои 

дипломатӣ хукмронии худро дар замин баркарор кунанд. 

Тибқи баъзе гузоришҳои тоҷирон, молҳои саноатии Бритониѐ бори 

аввал дар солҳои 2020 дар бозорҳои Осиѐи Марказӣ пайдо 

шудаанд. 

Бо вуруди молҳои Бритониѐ ба бозорҳои Осиѐи Марказӣ 

нооромиҳо дар Русия пас аз "сафар" -и Бухоро дар солҳои 1821-

1833 аз ҷониби лейтенант А.Бѐрнс аз ширкати Ҳиндустони Шарқӣ 

шиддат гирифт. Зеро яке аз вазифаҳои А.Бернс кушодани роҳи нави 

тиҷоратӣ аз Ҳиндустон ба Осиѐи Марказӣ дар баробари дарѐи Ҳинд 

ва бастани шартнома бо волии Ҳиндустон барои интиқоли мол 

тавассути ин дарѐ буд. 

Бешубҳа, бунѐди ин масири нав барои вуруди англисҳо ба Осиѐи 

Марказӣ ба муносибатҳои тиҷоратии Русия дар хонӣ таҳдиди 

мустақим дошт. Ҳамин тариқ, аз солҳои 30-юм сар карда дар Осиѐи 

Марказӣ рақобати тиҷоратии Англияю Русия ба вуҷуд омад. 

Бернс худро тоҷири арман муаррифӣ кард. Вай тавонист бо Бернс 

Кушбеги тамос гирад, ки аз тоҷирони Ҳиндустон ва Афғонистон 

тавсияҳо дошт. Дар суҳбатҳо бо Кушбегӣ ӯ масъалаҳои рушди 

тиҷорати байни Британия ва Бухороро баррасӣ кардааст. Бернс 

гуфт, ки парранда дар бозгашти ӯ ҳамчун сафир мусбат буд ва дар 

бораи қудрати низомӣ пурсид. Бернс ҳангоми бозгашт топографияи 



ин макон, шароити табиии он, захираҳои ғизо ва хӯроки чорво, 

гузаргоҳҳои дарѐҳо ва ғайраро омӯхт. 

Дарвоқеъ, миссияҳои Бритониѐ дар Осиѐи Миѐна дар солҳои 20 -ум 

асосан аз ҷониби буржуазияи бритониѐӣ фиристода мешуданд ва аз 

соли 1930 буржуазия бевосита ба ҳукумати Бритониѐ роҳбарӣ 

мекард. Ин нишонаи нақшаҳои таҷовузкоронаи англисҳо ба Осиѐи 

Марказӣ буд. 

Сабаби асосии ин бӯҳроне буд, ки соли 1825 дар Англия оғоз шуда 

буд, ки он қариб як қисми зиѐди тамоми саноати Бритониѐро фаро 

гирифт. Дар натича тамоми иктисодиѐти мамлакат зарари калон 

дид. Ҳукумати Бритониѐ барои раҳоӣ аз ин вазъ аз солҳои 1930 

маъракаи васеи тиҷоратӣ ва дипломатиро дар саросари Ховари 

Миѐна ва Осиѐи Марказӣ оғоз кард. 

Яке аз марҳилаҳои муҳими чунин роҳпаймоӣ солҳои 1831-1833 бо 

фиристодани агенти иктишофии низомӣ ва сиѐсии Англия-

Ҳиндустон А.Бирнс аз Ҳиндустон ба Кобул ва Бухоро оғоз ѐфт. 

А.Бирнс барои бомуваффақият анҷом додани вазифаҳои дар наздаш 

гузошташуда ваъдаҳои гуногунро истифода мебарад, инчунин 

роҳҳои тақсими тилло бо «кушодани» ҳангоми расидани вақт. Дар 

Бухоро ӯ маълумоти мухталифи иқтисодӣ, сиѐсӣ ва ҳарбиро ҷамъ 

кард, ки барои тобеъияти хонӣ ба англисҳо заруранд. Дар Бухоро ӯ 

ба тиҷорати Осиѐи Марказӣ, роҳҳо ва марказҳои савдо, моли 

асосии истеҳсол ва воридотӣ, хусусан моли саноатӣ, ки аз Осиѐи 

Марказӣ ба Русия ворид карда мешуд, таваҷҷӯҳ дошт. Ӯ ҳатто 

рӯйхати молҳоеро, ки сайѐҳони рус ба бозорҳои Бухоро овардаанд, 

гирифтааст. 



Сипас А.Бернс тавассути Туркманистон ва Эрон ба Ҳиндустон 

баргашт ва гузориши муфассали сафари худро ба генерал-

губернатор Вилям Бентинка пешниҳод кард. 

Ҳамин тариқ, А.Бернс дар Бухоро, дар маҷмӯъ дар Осиѐи Марказӣ 

як разведкаи хеле амиқ анҷом дод ва ба ҳукумати Бритониѐ бо 

маълумоти хеле зарурӣ барои ҳамлаи Бритониѐ ба минтақаҳои 

дохилии Осиѐи Марказӣ ва татбиқи нақшаҳои ғуломии халқҳо 

хабар дод. Осиѐи Миѐна мерасад 

Ба гуфтаи муаллифи «Таърихи Туркистон» Мулла Олим Маҷдум 

Хоҷа, соли 1834 шахсе бо номи Абдулсамади Табризӣ тавассути 

Эрон ба Бухоро фиристода шудааст. Абдулсамад бори аввал аз 

ҷониби як агентии Бритониѐ дар Эрон ба кор қабул шуда, мактаби 

махсуси ҷосусии низомӣ ва сиѐсиро дар Ҳиндустон хатм карда, 

тавассути Афғонистон ба Бухоро фиристода шудааст. Ин амиқ ва 

бурро будани фаъолияти ҷосуси Бритониѐро дар амалҳои 

тахрибкоронае, ки таҷовузгарони Бритониѐ дар Осиѐи Марказӣ 

анҷом медиҳанд, нишон медиҳад. 

Вақте ки Абдусамад ба Бухоро омад, ӯ ба иҷрои вазифаҳои агентии 

Бритониѐ шурӯъ кард. Вай дере нагузашта ба боварии амири 

Бухоро Насрулло сазовор гашт ва дар Бухоро лашкари муназзами 

аврупоиро таъсис дод. Вай ҳатто барои аскарони муқаррарӣ 

тақрибан 200 асири эронии асир харидааст. 

Абдусамад барои гузоштани тӯбҳои ба забони англисӣ ширкатҳои 

махсус таъсис медиҳад. Ин корхонаҳо ба ҷуз аз тӯпхона, силоҳҳои 

гуногун ва мошинҳои низомӣ истеҳсол мекунанд. Ӯ шахсан барои 

фармондеҳӣ отряди савора ва пиѐда ташкил кард. 



Абдулласамад тадриҷан дар назди Амир Насрулло чунин обрӯ 

пайдо кард, ки ҳатто дар соли 1842 Н.Хаников, ки дар Бухоро буд, 

навишт, ки ӯ ягона шахсе буд, ки дар хонӣ нуфуз дошт. Дар ин вақт 

амир ба ӯ вазифаи муовинро медиҳад. Вай фармондеҳии тамоми 

лашкари Бухорои хонии Бухороро ба ӯҳда гирифт ва ба иштирок 

дар роҳпаймоиҳои амири Бухоро шурӯъ кард. Бо ѐрии артиллерия 

ва отрядҳои нави ӯ шаҳрҳои Хуҷанд, Ӯротепа, Шом ва Маҳрам 

мустаҳкам карда шуданд. 

Аммо чеҳраи аслии Абдусамад ба зудӣ дар Бухоро ифшо хоҳад 

шуд. Зеро он вақт ӯ бо агентҳои бритониѐие, ки ба Бухоро омада, ба 

нафъи оҷонсии Бритониѐ кор мекарданд, робитаи зич дошт. 

Баъдтар ӯро амири Бухоро ба зиндон андохта, баъдан ба дор 

овехтанд. 

Яке аз натиҷаҳои илмии намояндагии дипломатӣ, ки соли 1841 аз 

Русия ба Бухоро фиристода шуда буд, асари Н.Хаников «Тавсифи 

хонии Бухоро» буд, ки дар давоми семоҳаи дуюми асри XIX дар 

омӯзиши баъзе паҳлӯҳои муносибатҳо аҳамияти калони илмӣ дошт. 

байни ду кишвар. маълумоти дилхоҳатонро медиҳад. 

Асари Н.Хаников соли 1843 дар Санкт -Петербург нашр шудааст, 

ки асосан бар мушоҳидаҳои шахсии муаллиф дар Бухоро ва 

маълумоти аз мардум шунидааш бармеояд. Илова бар ин, муаллиф 

аз ѐддоштҳои сайѐҳони Бухоро, ки қаблан дар бораи ӯ навишта 

буданд, истифода кардааст. 

Кор аз 8 боб иборат буда, дар охири он харитаи хонии Бухоро, 

нақшаи шаҳрҳои Бухоро ва Самарқанд мавҷуд аст. Гарчанде ки дар 

адабиѐт нишон дода шуда бошад ҳам, ин харитаҳо ва нақшаҳо дар 



асоси маводи ҷамъовардаи полиграф Яковлев, ки як қисми 

намояндагии дипломатии Русия буд, таҳия шуда буданд. 

Асари Хаников тавсифи ҳамаҷонибаи хонии Бухоро мебошад, ки 

аввалин сарчашма дар омӯзиши таърихи хонии Бухоро дар солҳои 

30-40 -уми асри XIX ва инчунин муносибатҳои Бухоро ва Русия 

мебошад. 

Азбаски вазифаи асосии ин асар тавсиф кардани маълумоте 

мебошад, ки сарчашмаҳо дар бораи муносибатҳои байни хонии 

Бухоро ва Русия пешкаш кардаанд, ҳангоми таваҷҷӯҳ ба кори 

Н.Хаников, пеш аз ҳама, ӯ бояд ба ин масъала таваҷҷӯҳ кунад. 

маълумотро тавсиф карда, сипас ба таърихи хонии Бухоро таваҷҷӯҳ 

кунед. 

Агар муаллиф замони рафтан аз Бухоро ва бозгашти 

корвонсаройҳое, ки бо Русия ва Бухоро тиҷорат мекунанд, зикр 

кунад, нуқтаҳои фурӯш як -як номбар карда мешаванд. Ҳамзамон 

аср дар бораи маҳсулоти асосии аз Бухоро ба Русия ва баръакс аз 

Русия ба Бухоро маълумот медиҳад 

Илова бар ин, дар асари Н.Хаников дар бораи ҳаҷми умумии 

муомилоти мол байни Русия ва Бухоро маълумот оварда шудааст. 

Ба гуфтаи ӯ, ҳамасола аз Бухоро ба Русия ба ҳисоби миѐна аз 5 то 

6000 шутур интиқол дода мешуд, ки бораш ба як шутур 18-20 фут 

буд. Ба гуфтаи ӯ, Бухоро солона ба ҳисоби миѐна 3,5 ѐ 4 миллион 

рубл мегирад. Сўмлик маҳсулотлар олиб кетилди. 

Муаллиф нархи молҳои дар Бухоро фурӯхташуда ва инчунин нархи 

деворҳои Русия ва Бритониѐро мисол меорад. Читҳои русӣ бо ду 



тангаи тиллои 47-48 аршин фурӯхта шуданд, дар ҳоле ки буттаи 35-

36 аршин аз читҳои бритониѐӣ ба 2,25 ва 3 тилло фурӯхта шуд. 

Асари Н.Хаников сарчашмаи ибтидоӣ дар омӯзиши таърихи хонии 

Бухоро мебошад, ки мавқеи ҷуғрофӣ, ҳудуд, ҷуғрофия, кӯҳҳо, 

дарѐҳо, иқлим, халқҳо ва шуғли онҳо, сиѐсат, тақсимоти маъмурӣ 

ва маърифатро дар тафсилоти бузург. 

Воқеан, китоби Н.Хаников ба забони русӣ бар асоси маълумоти 

хеле бой ва нав дар бораи хонии Бухоро навишта шуда буд ва барои 

муаррихоне, ки хонии Бухоро ва иқтисоди онро то нимаи аввали 

асри XIX меомӯхтанд, ҳамчун дастури дараҷаи аввал хизмат 

мекунад. . 

Н.Хаников он замон аввалин шуда намудҳои моликияти заминро 

тавсиф карда, дар бораи моликияти хусусии замин дар хонии 

Бухоро маълумот додааст. Дар спектакль инчунин дар бораи 

мансаб ва унвонҳои хонии Бухоро маълумоти зиѐде мавҷуд аст. 

Илова бар ин, муаллиф сохти давлатии хонии Бухороро хеле хуб 

тасвир кардааст. Ҳамин тариқ, осори Н.Хаников яке аз 

сарчашмаҳои ибтидоии омӯзиши таърих, иқтисод, сохтори сиѐсӣ, 

инчунин мавқеи ҷуғрофӣ ва 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 ақибмондаро забт кард, мардумро дар он ҷо 

ғулом кард ва ғулом сохт. онҳо дар семоҳаҳои якум ва дуюми аср 

ба ишғоли нуфузи худ ба дигар давлатҳои ҳамсоя таваҷҷӯҳи зиѐд 



зоҳир намуда, давлатҳои мустақили ҳанӯз истилогар дар 

Ҳиндустонро ишғол карданд. Онҳо ҳамчунин бо ҳадафҳои низомӣ 

ва сиѐсӣ ба кишварҳои Осиѐи Марказӣ намояндагиҳои сафирӣ 

мефиристанд, ба корҳои дохилӣ ва хориҷии кишварҳои ҳамсоя 

мудохила мекунанд. 

Бритониѐ ба ҳамла ба Афғонистон тамаркуз карданд. Онҳо 

Афғонистонро як пойгоҳи муносиб барои Осиѐи Марказӣ барои 

амалӣ сохтани ниятҳои таҷовузкоронаи худ медонистанд. 

Наздикшавии Русия бо Осиѐи Марказӣ, ки барои ҳазорсолаҳо 

ҳамсояи бевосита буд, Бритониѐро ба хашм овард. 

Мустамликадорони бритониѐӣ Афғонистон, Бухоро, Хива ва 

Қӯқонро мустамликаҳои ояндаи Бритониѐ, инчунин як пойгоҳи 

муносиб барои ҳамла ба Русия медонистанд. 

Дар охири солҳои 1930 ва ибтидои солҳои 1940 -ум Стерт, 

полковник Стоддарт, Артур, Коннолли, Аббот, Шекспир ва чанд 

агенти дигари англис ба Осиѐи Марказӣ фиристода шуданд. 

Вазифаҳои асосии ин ашхос таҳти таъсири Бритониѐ овардан, 

гузаронидани корҳои иктишофӣ дар Осиѐи Марказӣ ва заминҳои 

ҳамсоя, ҷамъоварии маълумот барои агентии Бритониѐ, паҳн 

кардани таблиғот ва таблиғот алайҳи Русия буданд, Он аз таъсиси 

колония иборат буд. зидди Русия ва Осиѐи Миѐна дар мубориза бар 

зидди Русия. 

Соли 1839 Дорен Тодд ба Ҳирот фиристода шуд. Фаъолияти асосии 

Тодд татбиқи сиѐсати мустамликавӣ ва таҷовузкоронаи Бритониѐ 

дар Осиѐи Марказӣ буд. 



Соли 1835 полковник Стоддарт аз ҷониби Дорен Тодд ва соли 1841 

Каналли барои гузаронидани иктишоф ва харобкорӣ ба хонии 

Бухоро фиристода шуд. Аммо ин одамон дар Бухоро комилан 

мағлуб хоҳанд шуд. 

Пас аз шикасти истилогарони англис дар Бухоро, вай аз муноқишаи 

байни хонии Хива ва хонии Бухоро ва танишҳои равобити Русия ва 

хонии Хива бар походи Петровский ба Хева истифода бурда, ба 

Хони Хива ворид шудан хост. Онҳо бори аввал соли 1939 аз ҷониби 

Мулла Ҳусейн ба Хива фиристода шуда буданд. Баъди бозгашти 

Мулло Ҳусайн Тодд ба зудӣ ба Хива экспедитсияи нав ташкил 

намуд, ки онро капитан Аббот сарварӣ мекард. Ин экспедитсия 

соли 1840 ба Хива омада, бо хон вохӯрд. Дастнависҳои Агаҳи ва 

Муҳаммад Юсуфи Байонӣ оид ба таърихи Хива дар бораи 

музокироти онҳо бо хон маълумот медиҳанд. 

Ҳарчанд муаррихи Хива Огаҳӣ дар осори худ дар бораи 

музокироти Аббот бо хон таваҷҷӯҳ накардааст, аммо зикр мекунад, 

ки ӯ ҳадяҳои шоҳона овардааст ва аз ҷониби хон пазируфта 

шудааст. 

Дар робита ба сарчашмаҳои дар боло овардашуда, маълумоте, ки 

таърихшиноси Хива Муҳаммад Юсуф Баянӣ дар дастнависи худ 

"Подшоҳи Шаҷарайи Хоразм" додааст, дар ифшои аъмоли бади 

ҷосуси Абботи бритониѐӣ ва нишон додани истилогарони Бритониѐ 

аҳамияти калони илмӣ дорад. танҳо дар Осиѐи Марказӣ, балки дар 

Русия низ. 

Ҳамин тариқ, вай мисли Шекспир ва Эбботт тавассути Русия ба 

Лондон бармегардад ва наметавонад ниятҳои зишти худро амалӣ 



созад. Соли 1841 намояндаи агентии Бритониѐ, ки дар Бухоро 

зиндонӣ буд, бо баҳонаи наҷоти полковник Стоддарт ба хонии Хева 

омад. 

Хулоса, сарчашмаҳо дар тавсифи таҷовузи мустамликадорони 

Бритониѐ дар хонии Хева дар солҳои 40-50-уми асри XIX аҳамияти 

калони моддӣ ва илмӣ доранд. 

Саволҳо ва супоришҳо: 

1. Экспедитсияи Бекович-Черкасский аз Россия ба Осиѐи Миѐна чӣ 

гуна анҷом ѐфт? 

2. Англис Антонио Ҷенкинсон аз кадом ширкат намояндагӣ мекард 

ва бо кадом мақсад ба Бухоро омад? 

3. Ҳуҷҷатҳои экспедитсия ва намояндагии Бритониѐ дар Осиѐи 

Марказӣ кадомҳоянд? 

4. Муҳаррири "Саѐҳат аз Оренбург ба Бухоро" кист? 
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Мавзӯи 1: Муқаддима.Мақсад ва вазифаҳои таърих. 

 Нақша: 

 1.Нақш ва аҳамияти таърихнигорӣ дар илми таърих. 



2. Таҳлили муқоисавии сарчашмаҳо ва адабиѐти таърихӣ. 

3. Омилҳое, ки ба рушди донишҳои таърихӣ таъсир мерасонанд. 

4. Мақсад ва вазифаи асосии таърихнигорӣ дар омӯзиши таърихи халқҳои 

Ӯзбекистон. 

 

 Калидвожаҳо ва ибораҳо: Азамат Зиѐев, Озод Машарипов, Анатолий 

Сагдуллаев, Борибой Ахмедов Таърихнигорӣ, мафҳуми таърих, консепсияи 

нави таърихи халқҳои Ӯзбекистон, ғояи истиқлолияти миллӣ, хотираи 

таърихӣ, объекти таърихӣ, давлатдорӣ, давлатҳои шаҳр, давлатдории оазис, 

тадқиқоти таърихӣ, сарчашмаи таърихӣ, таҳлили муқоисавӣ, хронология ва 

намудҳои таърихнигорӣ, В.В.Бартольд, Б.Ахмедов, Т.Ширинов. 

 Тавсифи курс: Маълумот додан дар бораи мақсад ва вазифаҳои илми 

таърихнигорӣ, нақши он дар омӯзиши таърих, таърихи халқҳои Ӯзбекистон. 

  Нақш ва аҳамияти таърихнигорӣ дар илми таърих.  Баъди ба даст овардани 

истиқлолият Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба таърих таваҷҷӯҳи бештар зоҳир 

менамояд.  Аз ҷумла, таваҷҷӯҳ ба таърихи кишварҳои хориҷӣ афзоиш 

меѐбад.  Ҷавонони имрӯза таърихи ватани худро медонанд. 

 Онҳо зарурати омӯзиши амиқи таърих ва фарҳанги ҷаҳонро эҳсос мекунанд. 

 Таърихшиносӣ, пеш аз ҳама, дониши амиқ ва ҳамаҷонибаи илми таърихро 

талаб мекунад.  Охир, бидуни донистани таърих, омӯхтани таърихи 

Ӯзбекистон ва ҷаҳон, пайравӣ ба рушди он, муайян кардани кадом масъалаҳо 

дар шароити замони муосир хеле мушкилтар аст.  Яке аз муҳимтарин 

вазифаҳои таърихшиносӣ аҳамияти омӯзиши таърихи кишвари мо ва 

кишварҳои хориҷӣ дар Ӯзбекистон, рӯшан сохтани рушди таърих аз давраҳои 

қадим то имрӯз аст.  Нақш ва аҳамияти таърихнигорӣ дар низоми илмҳои 

таърих аз он иборат аст, ки мероси ғании таърихшиносони ҳама давру 

замонҳоро бо назари танқидӣ омӯзанд ва дастовардҳои арзишманди онҳоро 

дар ташаккули ғояи истиқлолияти миллӣ дар шуури ҷавонон бунѐд кунанд. 

Ўзбекистонда янги жамият. 

 Илми таърих рушди иҷтимоӣ ва тадриҷан инкишоф ѐфтани рӯйдодҳои 

мухталифи гузаштаро, ки кай, дар куҷо ва дар кадом шароит сурат 

гирифтаанд ва пайдоиши инсоният, раванди такомули эволютсионӣ ва 

ғайраро меомӯзад. 

 Илми таърих ҳамчун як раванди қонунии роҳи таърихии ҷомеаи башарӣ, 

бахусус дар омӯзиши зиндагӣ, тарзи зиндагӣ, дин ва эътиқоди ниѐгони 

бузурги мо хизмат мекунад.  Яъне, чунон ки Президент Ислом Каримов 



борҳо гуфтааст, «худшиносӣ аз донистани таърих сар мешавад.  Ин далели 

исботнашуда бояд ба сатҳи сиѐсати давлатӣ бардошта шавад. " 

 Дар ибтидои солҳои 90 -ум, бо таъсиси давлатҳои мустақил дар собиқ 

Иттиҳоди Шӯравӣ, вазъ дар таърих ба куллӣ тағйир ѐфт. 

 Аз он вақт инҷониб Узбакистон ба бознигарӣ ва фаҳмидани саҳифаҳои 

таърихи ин кишвар шурӯъ кард, ки дар замони Шӯравӣ баҳои нодуруст ва 

таҳриф шуда буданд.  Аз ин рӯ, дар система илми таърихнигорӣ, таълими 

назариявӣ ва методии таърихшиносони мутахассис нақши калидӣ мебозад.  

Мавзӯи асосии илми таърихнигорӣ бо омӯзиши қонунҳои рушди илми 

таърих дар кишвари мо, мавқеи он дар афкори иҷтимоию илмии ҷомеаи мо ва 

рушди фарҳанги маънавии мардуми мо муайян карда мешавад. 

 Илми таърихшиносӣ дарсҳои пеш аз истиқлол ва таърихи навро ҷамъбаст 

мекунад, моҳият ва аҳамияти омӯзиши таърихи воқеии моро аз нигоҳи 

идеологияи истиқлолияти миллӣ нишон медиҳад, омӯзиши ҳама дурнамоҳои 

назариявӣ, методологӣ ва таърихиро дар замина татбиқ мекунад. аз 

объективии таърихӣ. 

 Мафҳуми таърихнигорӣ дар ду маъно истифода мешавад: 

 Ба маънои илми рушди донишҳои таърихӣ ва усулҳои тадқиқоти таърихӣ. 

 Ба маънои маҷмӯи таҳқиқоти таърихӣ, ки ба як давраи таърихӣ ѐ мушкилоти 

мушаххас бахшида шудаанд (масалан, таърихнигории муосир, 

таърихнигории асрҳои миѐна, таърихи ҷаҳони қадим ва ғ.) 

 Таърихнигории таърихи Ӯзбекистон мо тадқиқоти таърихӣ, яъне асарҳои 

таърихнигориро дар назар дорем, ки барои таърихи халқҳои Ӯзбекистон аз 

замонҳои қадим то имрӯз сарчашма мебошанд.  Ин маънои онро дорад, ки 

дар асоси донишҳое, ки аз рафти таърихшиносӣ ба даст оварда шудаанд, 

мутахассисони оянда - муаррихон, музеологҳо, бостоншиносон, файласуфон, 

санъатшиносон ва ҷомеашиносон таҷриба, мақом ва нақши таърихро дар 

давраҳои гуногун меомӯзанд. 

Хулоса, илми таърихшиносӣ яке аз соҳаҳои муҳими таърих буда, барои ба 

даст овардани дониши объективӣ ва объективии таърихи кишвари мо, дарки 

худ, шинохти фарҳанги бой ва қадимии мо хизмат мекунад. 

 Таҳлили муқоисавии сарчашмаҳо ва адабиѐти таърихӣ.Тарих кай ва чӣ тавр 

ҳамчун илм пайдо шуд?  Ҷавоби ин савол таҳлили муқоисавии сарчашмаҳо 

ва адабиѐти таърихист.  Барои ҷавоб додан ба ин савол, мо ба таърихнигории 

қадимӣ (сарчашмаҳо) муроҷиат мекунем. 

 Манбаи таърихӣ чиро дар назар дорем? 



 Манбаи таърихӣ ѐдгориҳои моддӣ ва маънавии гузаштаи дурро дар назар 

дорад, ки гузаштаи табиат ва ҷомеаро дар марҳилаи муайян инъикос 

мекунанд. 

 Ба ѐдгориҳои моддӣ ѐдгориҳои қадимӣ, нуқтаҳои аҳолинишин ва қабрҳо, 

харобаҳои шаҳрҳо, қалъаву қалъаҳо, ашѐи рӯзгор ва ғайра дохил мешаванд. 

 Ёдгориҳои рӯҳонӣ сабтҳои қадимӣ, намунаҳои фолклор, ривоятҳо, 

ѐдгориҳои хаттӣ, дастхатҳо, ҳуҷҷатҳо ва маводи бойгонӣ мебошанд. 

 Умуман, сарчашмаи таърихӣ аз ѐдгориҳои моддӣ ва маънавӣ иборат аст, ки 

дар натиҷаи фаъолияти иҷтимоии инсон ба вуҷуд омадаанд ва хусусиятҳои 

онро инъикос мекунанд. 

 Таъкид кардан муҳим аст, ки таърихи зарар, хоҳ таърихи ҷаҳони қадим 

бошад, хоҳ таърихи асрҳои миѐна, хоҳ таърихи давраи нав, бидуни сарчашма 

ва ѐ аниқтараш манбаи аввал аст. омӯхтан ғайриимкон аст.  Масалан, аввалин 

сарчашмаи омӯзиши таърихи дунѐи қадим сарчашмаҳои археологӣ мебошад: 

шаҳрҳои қадимӣ, қалъаҳо, иншооти обӣ ва мудофиа ва дар маҷмӯъ олот ва 

ороишҳои аз қадим боқимонда.  Таърихи асрҳои миѐна, хусусан асрҳои VIII-

XIX-ро бидуни дастхатҳое, ки ба забонҳои арабӣ, форсӣ, туркӣ, чинӣ ва 

ҳиндӣ навишта шудаанд, омӯхтан мумкин нест.  Дар омӯзиши таърихи 

муосир бидуни ҳуҷҷатҳои судҳои ҳокимони давлатӣ ва маҳаллӣ, яъне бе 

маводи бойгонӣ таҳсил кардан ғайриимкон аст. 

 Дар ин маврид боз як чизро гуфтан лозим аст.  Тавре ки шумо медонед, 

истифодаи манбаъ худ аз худ ба амал намеояд.  Барои ин пажӯҳишгар бояд 

пеш аз ҳама дониши хуби забонҳои хориҷиро дошта бошад, инчунин 

қобилияти таҳлили муқоисавии сарчашмаҳои таърихӣ ва адабиѐти ба он 

забонҳо навишташударо дошта бошад. 

 Хулоса, таърихнигориро бе таҳлили муқоисавии сарчашмаҳо ва адабиѐти 

таърихӣ омӯхтан мумкин нест. 

 Омилҳое, ки ба рушди донишҳои таърихӣ таъсир мерасонанд.Тарихнигорӣ 

имрӯз дар марҳилаи омӯзиши ибтидоии худ қарор дорад.  Мо инро аз он 

сабаб мегӯем, ки таърихи қадимӣ, бахусус таърихи асрҳои миѐна, яке аз 

давраҳои камтарин омӯхташуда ва мушкилтарин дар таърихи чандинсолаи 

мост.  Дар омӯзиши таърихи қадим ва асрҳои миѐна бисѐр масъалаҳо ва 

мушкилоте мавҷуданд, ки то ҳол кам омӯхта мешаванд, аниқтараш ба қадри 

кофӣ омӯхта нашудаанд.  Таърихи шаҳр-давлатҳои қадим, тарзи зиндагӣ ва 

машғулиятҳои асосӣ, дин ва эътиқоди мардум, равобити иқтисодӣ, сиѐсӣ ва 

фарҳангии онҳо бо дигар давлатҳо, хориҷи хусусӣ, кишварҳои ҳамсоя ва 

феодал аз таърихи асрҳои миѐна. моликияти замин, шаклу намудхои он, 

хаѐти мехнаткашон, муборизаи онхо барои озодй ва истиклолият, 



муносибатхои иктисодй, сиѐсй ва мадании байни мамлакатхои хамсоя.  Инро 

метавон тавассути омӯзиши амиқи дастнависҳо ва ҳуҷҷатҳое, ки дар тӯли 

асрҳо дар китобхонаҳо ва осорхонаҳо ба намоиш гузошта шуда буданд ва то 

ҳол интизори муҳаққиқони худ ҳастанд, махсусан омӯзиши вазифаҳо ва 

мушкилоти таърихнигорӣ дар кишвари мо ба даст овардан мумкин аст.  

Аммо омилҳои зерин ба рушди донишҳои таърихӣ то ба ҳол таъсир 

мерасонанд. 

 Омили аввал набудани китобҳои дарсии таърих дар кишвари мост.  Дуруст 

аст, ки солҳои охир дар ин мавзӯъ чанд китоби дарсӣ, дастурамал ва 

барномаҳо навишта ва ба донишҷӯѐну устодони мӯҳтарам ва серталаб 

расонида шудаанд.  Дар ин самт махсусан кори академики марҳум Борибой 

Аҳмадов пурсамар буд.  "Ҳикояҳо аз таърихи ватан" (1999), "Дарсҳои Амир 

Темур" (2000), "Сарчашмаҳои таърихи Ӯзбекистон (замонҳои қадим ва 

асрҳои миѐна)" (2001), "Дарсҳо аз таърих" (1993).) , «Адабиѐти таърихӣ ва 

ҷуғрофии Осиѐи Марказӣ XVI-XVIII вв.  (Пис‘менные памятники) ‖(1985),― 

Таърихшиносони машҳури Ӯзбекистон: (Маълумотномаи биоблиографӣ) 

‖(2003) аз ҷумлаи китобҳо мебошанд. 

 

Олимони номбаршударо номбар кардан лозим аст, ки дар соҳаи таърих 

китобҳои дарсӣ навиштаанд, аз ҷумла: Д.А.Алимова, Т.С.Саидқулов, 

Е.В.Ртвеладзе, М.А.Ахунова, Б.В.Лунин, Р.Ҳ.Аминова, А.Сагдуллаев, Ҳамид 

Зиѐев, Доно Зиѐева, Азамат Зиѐев, А. Аскаров, К.Шониѐзов. 

 Мақсад ва вазифаи асосии таърихнигорӣ дар омӯзиши таърихи халқҳои 

Ӯзбекистон. 

 Таҷрибаи таърихии гузашта дар раванди бунѐди давлати демократии 

ҳуқуқбунѐд дар Ӯзбекистон ва нақши бебаҳои анъанаҳои қадимаи 

давлатдории анъанаҳои Ӯзбекистон дар асарҳои Президенти Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон И.А.Каримов инъикос ѐфтааст. .  Аз ин рӯ, мақсад ва вазифаи 

асосии илми таърихнигорӣ дар омӯзиши таърихи халқҳои Ӯзбекистон муайян 

карда мешавад.  Ба ибораи дигар, вазифаи асосӣ ташаккул додани 

методологияи илмии объективона омӯхтани таърихи давлатдории халқи 

ӯзбек, дар ин замина муайян кардани номи муаррихонест, ки барои эҷоди 

таърихи ҳақиқии халқи ӯзбек ва давлатдории он. ба тарбияи ҳисси хотираи 

таърихӣ нигаронида шудааст.  Дар робита ба ин, аз соли 2000 дар ҳамкорӣ бо 

Институти таърих, бостоншиносӣ ва санъати Институти Академияи илмҳои 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Академияи санъати Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ки 

"Таърихи давлатдории Ӯзбекистон" аз солҳои дер Асри биринҷӣ Эҷоди 

тадқиқоти бунѐдии илмӣ, ки давраи бузурги таърихии 3 (се) ҳазорсоларо дар 

бар мегирад, оғоз ѐфт.  Аз ҷумла, олими маъруф Т.Ширинов ақидаеро ба 



миѐн гузошт, ки аввалин давлатҳо дар Ӯзбекистон «давлатдории воҳид», 

«давлатҳои шаҳрӣ» ба монанди Месопотамия, Мирс, Чин, давлатдории 

«Нома» дар Месоамерика мебошанд.  Воқеан, таҳлили таърихӣ нишон 

медиҳад, ки давлатдорӣ дар ҷомеа бар асоси қонунҳои дохилии худ ба вуҷуд 

меояд ва инкишоф меѐбад.  Сохтори давлатии ИА барои интиқол аз берун 

омода нест, он дар қалби як ҷомеа таваллуд шудааст.  Рушди давлатдории 

Узбакистон низ истисно нест.  Яке аз чунин саҳифаҳои ҳайратангез масъалаи 

даврзании таърихи Ӯзбекистон мебошад.  Мо истинод ба осори муаррихон, 

бостоншиносон, санъатшиносони зеринро мувофиқ мешуморем, ки дар 

омӯзиши ин масъала аз нигоҳи таърихшиносӣ чанд усул ва методҳои худро 

истифода кардаанд. 

 Аввал Академияи илмҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон аст.  "Консепсияи таърихи 

давлатдории халқи ӯзбек", ки аз ҷониби олимони Институти таърих таҳия 

шудааст (Таърихи Ӯзбекистон, 1999, No, 1, саҳ. 31-34). 

 Дуввум, мақолаи академик Аҳмадалӣ Аскаров "Таърихи Ӯзбекистон: 

инъикос аз давраи даврзанӣ" (Таърихи Турон, маҷмӯаи оммавӣ, 2003, "Илм" - 

саҳ. 17-21). 

 Сеюм, мақолаи академик Акбар Ҳамидов "Нақши фарҳанг ва санъат дар 

ташаккулѐбии Ӯзбекистон" (Мазийдан садо, №3-4 (19-20), 2003, с. -6-18). 

 Тавре ки мебинед, таърихи инсоният ва ҷомеаи он хеле қадима ва мураккаб 

аст.  Он таърихи якчанд ҳазорсоларо дар бар мегирад.  Дар тӯли ин таърихи 

чандинҳазорсола башарият вобаста ба сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодӣ, 

сиѐсӣ ва этно-фарҳангии худ як қатор давраҳо ва марҳилаҳои таърихиро паси 

сар кардааст.  Дар ибтидо В.В.Бартольд дар асоси сарчашмаҳои хаттӣ 

системаи даврии таърихи халқҳои Осиѐи Марказиро таҳия намуд, то солҳои 

1940, ки тадқиқоти бостоншиносӣ дар Осиѐи Марказӣ ҳанӯз дар оғози худ 

қарор дошт ва таҷрибаи истифодаи сарчашмаҳои археологӣ дар хронологияи 

таърихи ҷомеаи инсонӣ ташаккул наѐфтааст.  Мувофиқи ин, таърихи халқҳои 

Осиѐи Марказӣ бо номҳои «пеш аз мусулмонӣ», «пеш аз муғул», «муғул» ва 

«темуриѐн» давра ба давра давр мезад. 

 Дар таърихи даврони шӯравӣ усули омӯзиши таърихи ҷомеаи башарӣ ба 5 

формацияи иҷтимоию иқтисодӣ (системаи ибтидоии ҷомеа, ғуломӣ, 

феодализм, капитализм ва сотсиализм) тақсим карда шуд. 

 Сарфи назар аз он, ки солҳои охир мо ба пӯшиш додани масъалаҳои кунунии 

таърихи худ дар заминаи дурнамои нав шурӯъ кардем, масъалаи хронологияи 

таърихи Ӯзбекистон то ҳол ҳал нашудааст. 

Саволҳо: 

1. Нақши таърих дар азхудкунии донишҳои муосир. 



2. Хотираи таърихӣ. 

3. Таърихшиносӣ. 

4. Асарҳои таърихӣ. 

5. Ҷойгоҳи таърихнигорӣ дар таърих. 

6. Асосҳои сарчашмаи таърихнигорӣ. 

7. Самтҳои асосии таърихнигории Ӯзбекистон. 

8. Таърихшиносон ва муаррихон. 

 

 

 

 

Мавзӯи 2: Нақши таърихнигорӣ дар системаи илмҳои таърих ва ташаккули 

донишҳои таърихӣ. 

Нақша: 

1. Пайдпиши талабпти ҷпмеа ба дпнишҳпи таърихӣ. 

2. Пайдпиши хат ва нақши пн дар ҷамъпварии дпнишҳпи таърихӣ. 

3. Тағйирёбии нақши дпнишҳпи таърихӣ бп пайдпиши давлат. 

4. Таърихнигприи қадимӣ. 

5. Таърихнигприи асрҳпи миёна. 

6. Пайдпиши ақидаҳпи иҷтимпӣ ва таърихӣ. 

 

Тавсифи курс: Баррасии пайдпиши дпнишҳпи таърихӣ ва рушди пнрп тп 

пхири асри XVIII, аспсан дар миспли таърихи Ӯзбекистпн. 

Мафҳумҳпи аспсӣ: Маърифати таърихӣ, фплклпр, эппсҳп, алппмиш, 

навиштан, хатнависӣ, иерпглифҳп, сплнпмаҳп, китпбҳпи динӣ, Авестп, 

Динкаред, Бундакшин, кӯҳи Саблпн, Дижнпбишт (бпйгпнӣ), Қуръпн, 

бпзигарпни таърихшинпспни румӣ, ақидаҳпи гуманистӣ, равшангарпни асри 

XVIII, энсиклппедистпн. 

 



Пайдпиши ниёзи ҷпмеа ба дпниши таърихӣ.Асри санг дар тӯли таърихи 

инспният тӯлпнитарин давра буд, ки дар давпми пн тадриҷан рушд, яъне 

эвплютсипнӣ ба амал пмад. Танҳп дар асри санги нав дар ҷпмеаи инспнӣ 

дигаргуниҳпи куллӣ ба амал пмаданд. Ин раванд дар Месппптамия ва Миср 

аз ҳазпраи 7 пеш аз милпд ва дар Ҳиндустпн, Эрпн ва ҷануби Осиёи Марказӣ 

аз ҳазпраи 6 пеш аз милпд мушпҳида шудааст. 

Дар тӯли миллипнҳп спл пдампн танҳп бп тӯҳфаҳпи табиат зиндагӣ 

мекарданд, яъне дар ҳаёти ҳаррӯзаи худ меваҳпи дар табиат парваришёфта 

ва маҳсулпти гӯштие, ки аз шикпр ба даст пмадаанд, хӯрдаанд. 

Дар давраи неплит инспн аввалин шуда ба кишпварзӣ ва ҳунармандӣ машғул 

буд. Вай аввалин чпрвпдприрп аз рпм кардани баъзе намудҳпи ҳайвпнпти 

ваҳшӣ пғпз кардааст. 

Хулпса, дар ин давра инспн на танҳп аз неъматҳпи табиат истифпда мебарад, 

балки худаш ба истеҳспли худ пғпз мекунад. Дар натича заминаи ба вучуд 

пмадани махсулпти илпвагй ба вучуд пварда мешавад. Ҷангҳпе, ки аз 

баҳсҳпи қабилавӣ сар мезананд, низ нақши муҳим мебпзанд. Маҳбуспни 

ҷанг маҷбур шуданд, ки дар пилаҳпе, ки маҳсули бештар дпранд ва дар 

заминҳпи сарварпни қабилаҳп кпр кунанд. Ин, дар навбати худ, бписи 

афзпиши табақабандии синфҳп мегардад. Аз ҳампн вақт ниёзи ҷпмеа ба 

дпнишҳпи таърихӣ пайдп шудан гирифт. 

Бп ихтирпи металл (аввал мис, сипас биринҷӣ) ва истеҳспли маҳсулпти 

гунпгун аз пн рушди ҷпмеа бпсуръат рушд кард. 

Дертар, дар ин замина аввал шаҳракҳп ва шаҳракҳпи типи шаҳрӣ ва сипас 

давлатҳпи шаҳрии бевпсита бп пн алпқаманд ва давлатҳпи хурди навъи 

"Нпм" пайдп мешаванд. Аз ҷумла, аввалин давлат дар таърихи Месппптамия 

дар шакли давлатҳпи шаҳр дар пхири ҳазпраи IV пеш аз милпд ба таърих 

пмад. 

Ин раванд дар минтақаҳпи Ӯзбекистпн мушпҳида мешавад. Тадқиқптҳпи 

археплпгӣ нишпн медиҳанд, ки кишпварзии пбёришаванда дар минтақаҳпи 

ҷанубии Узбакистпн (вилпяти Сурхпндарё) аз миёнаҳпи ҳазпраи дуввуми пеш 

аз милпд ба таври васеъ ба кпр бурда шуда, аввалин шаҳри дпрпи қаср ва 

маъбад ташаккул ёфтааст. 

Пайдпиши хат ва нақши пн дар ҷамъпварии дпнишҳпи таърихӣ. Пеш аз 

навиштан асарҳпи эпикӣ (калимаи юнпнӣ барпи эппс, ппвесть ва афспна) 

ягпна манбаи пмӯзиши таърих буданд. Яъне дпстпни "Алппмиш" -рп метавпн 

яке аз пспри эпикӣ шумприд. Далели раднашавандаи ин пн аст, ки 



"Алппмиш" аз вариантҳпи зиёд ибпрат аст. Як қатпр вариантҳпи ин асар аз 

ҷпниби кпрмандпни илми кӯҳии мп Ҳпдӣ Зариф, Мансур Афзалпв, Тпра 

Мирзаев ва як қатпр плимпни дигар навишта шуда, кпрҳпи тадқиқптӣ анҷпм 

дпда шуданд. Бп вуҷуди ин, бп гузашти вақт пнҳп мувпфиқатрп пайдп 

накарданд. Шукр, ки истиқлплияти Ӯзбекистпн ба Алппмиш рпҳ кушпд. 

Илпва бар ин, қарпри ҳукумат дар бпраи ба таври васеъ таҷлил намудани 

1000 -сплагии эппс муқаддимаи кпрҳпи бузург дар ин самт буд. 

Дар барпбари ин, бпяд қайд кард, ки вариантҳпи зиёди эппси «Алппмиш» 

мавҷуданд, ки ҳар кадпми пнҳп хусусиятҳп ва афзалиятҳпи ба худ хпс 

дпранд. Мисли эппсҳпи силсилаи Гпрпгли, эппси Алппмиш як силсилаи 

беназир аст. 

Пас аз ихтирпъи катибаҳп, хатҳпи хатӣ, перпглифҳп, катибаҳпи сангин ва 

сплнпмаҳп сарчашмаҳпи қадимтарини таърихи хатт ба шумпр мераванд. 

Сарчашмаҳпе, ки шпҳидпн ё ҳамзампнпни ҳавпдиси пн давра навиштаанд, 

сарчашмаҳпе мебпшанд, ки баъдан аз ҷпниби хаттптпн, шпирпн, шпирпн, 

бахшишҳп бпрҳп нусхабардпрӣ шудаанд ё аз даҳпн ба мп расидаанд. 

Навиштаҳп ва сплнпмаҳп дар ҳама халқҳп бп катибаҳп мавҷуданд. 

Ба наздикӣ манбаъшинпс И.В.Пянкпв мақплаерп таҳти унвпни "Пайдпиши 

қадимтарин давлатҳп дар Осиёи Марказӣ" нашр кард, ки дар пн аввалин 

давлатҳпи Бпхтар ("ппдшпҳи древнегп кави") дар асрҳпи X-IX пеш аз милпд 

пайдп шудаанд. Бпхтари мутамарказ гуфта мешавад, ки давлат дар асри VII 

(давраи Кави Виштаспи ва Зартушт) таъсис ёфтааст. 

Танҳп ду рамз, шаҳр, навиштаҷпт ва рамзҳпи ба пнҳп алпқаманд, бп 

пайдпиши тамаддун алпқаманданд ва ба нимаи аввали ҳазпраи IV пеш аз 

милпд дар Шарқи қадим тааллуқ дпранд. Ҳарчанд дар Ҷарқптпн ягпн 

навиштаҷпти впқеӣ вуҷуд надпрад, аммп 52 алпмати зикркардаи 

Ш.Шайдуллпеврп метавпн ҳамчун зуҳури пайдпиши нахустин навиштаҷпти 

пиктпграфӣ дар Узбакистпн арзёбӣ кард. 

Чунин раванд дар минтақаҳпи шимплии Ӯзбекистпн мушпҳида мешавад. Аз 

ҷумла, кишпварзӣ дар впдии Фарғпна аз миёнаҳпи ҳазпраи дуввуми пеш аз 

милпд ба рпҳ мпнда шудааст. Штатҳпи ибтидпӣ ё спзмпнҳпи сиёсии давлатӣ 

метавпнанд ба вуҷуд пянд. М.Х. Шубҳае нест, ки пн дар ҷпи ппйтахт Кӯктепа 

ё Афрпсиёб буд. Шаҳри бпстпнии Афрпсиёб имрӯз кай пайдп шуд? Ҳама ба 

савпл таваҷҷӯҳ дпранд. Дар натиҷаи тадқиқпт дар пхири сплҳпи 70-ум баъзе 

мавпди бпстпншинпсӣ, ки дар қисмати ҷанубу ғарбии Афрпсиёб дар зери 

девпри шаҳр ва сплҳпи пхир пайдп шудаанд, дар ҷпи Самарқанд-муҷассамаи 

Афрпсиёби имрӯза ёфт шуданд. Гуфтан мумкин аст, ки аввалин спкини шаҳр 



дар асрҳпи IX-VIII дар шакли маҳалли зист пайдп шудааст. Аммп барпи 

исбпти ин андеша қабатҳпи қадимтарини фарҳангирп дар зери қабатҳпи 

фарҳангии қадимӣ ва асримиёнагӣ ғафсии 10-13 метр дар чанд ҷпй аз нуқтаи 

назари археплпгӣ-палепгепграфӣ пмӯхтан лпзим аст. Чунин раванди таърихӣ 

дар минтақаи баҳри Арал, яъне дар ҳавзаҳпи ппёнии Сирдарё ва Амударё 

(Тегискен, Кпзаликир) рух дпд. Дар ҳама ҷп аввалин давлатдпрӣ дар 

барпбари пайдпиши хат ва ҷамъшавии дпниши таърихӣ рушд кард. 

 

Тағйирёбии нақши дпнишҳпи таърихӣ бп пайдпиши давлат. 

Бп пайдпиши давлат талабпт ба дпниши таърихӣ зиёд шуд. Аҳамияти 

идеплпгия дар спхтпри давлат афзуда, ниёз ба сарчашмаи хаттии таърихӣ 

афзпиш ёфт. Дар асри VII пеш аз милпд дини пташини зардуштӣ дар 

қаламрави кишвари мп пайдп ва паҳн шуд. 

Дар ин давра дар даштҳпи Осиёи Миёна ва Қазпқистпн, аспсан дар даштҳпе, 

ки бп чпрвпдпрӣ машғул буданд, этнпси Спк ташкил карда шуд. Зампне 

аҷдпдпни суғдиён низ сакпи Осиёи Марказӣ будаанд. Массагетҳп аҷдпдпни 

хпразмиён буданд. Шубҳае нест, ки намудҳпи дар Авестп зикршуда сакпи 

Турпнзамин будаанд. Инчунин, аҷдпдпни сакҳпи Қазпқистпн спкинпни 

фарҳанги Андрпнпвп буданд. Спкинпни фарҳанги Андрпнпва намудҳпи 

приёӣ, даҳҳп ва авестп мебпшанд. 

Спли 2001 ба мунпсибати 2700 -сплагии Авестп ин ёдгприи нпдири фарҳангӣ 

ба забпни ӯзбекӣ тарҷума ва нашр шуд. Дар натиҷа, тадқиқпт пид ба 

ёдгприҳпи адабии халқҳпи Шарқ дар Авестп, Хпразм, Суғд, Кушпн, Мпнӣ, 

Арамӣ ва дигар навиштаҳп дар сарпсари ҷаҳпн нашр шуданд. Китпби нӯҳ 

ҷилд бп нпми "Динкард", ки ба пмӯзиши таърихи зардуштия бахшида шуда 

буд, ба табъ расид ва тавсифи пфариниши плам дар "Авестп" - "Бундахшин" 

ба таваҷҷӯҳи ҷпмеа распнида шуд. 

Зардушт дар тӯли сплҳпи худ дар кӯҳи Саблпн ба анҷпм дпдани "Авестп" пғпз 

кардааст. Ҳама бпғбпнпни "Авестп" эътирпф мекунанд, ки ӯ Гпҳ ва Яшрп 

бевпсита дар шеър пфаридааст. Пас аз муҳпҷират бпқимпндаи китпбрп бп 

чанд рӯҳпниён ва дпнишмандпн дар шимпли Эрпн навишт ва пнрп дар пӯсти 

дувпздаҳ ҳазпр гпв бп пби тиллпӣ нусхабардпрӣ кард. Нусхаи дигари ин матн 

гирифта ба бпйгпнӣ дпда мешавад, ки дар пн мактубҳпи маъмурӣ, 

фармпнҳпи шпҳпна, сабтҳпи нпдир нигпҳ дпшта мешаванд. Матни аслӣ ба 

хазинаи шпҳ Гуштпсп супурда мешавад. Пас аз забт шудани Искандари 

Мақдунӣ Авестп дар Диҷнабишт бп кумаки дпнишмандпни зардуштӣ ба 



забпни уйғурӣ тарҷума шуд ва бпқимпнда ба ӯ писанд пмад. Тақдири нусхаи 

асл дар хазинаи Гуштаси тп ҳпл маълум нест. 

Ягпна ақидае, ки дар байни плимпн ҳукмфармпст, ин аст, ки забпни авестпӣ 

ба Хпразм, як минтақаи Осиёи Марказӣ, яъне Айрпнаи Виҷ тааллуқ дпрад. 

"Авестп" на танҳп қадимтарин сарчашмаи хаттӣ, балки баракати тафаккури 

гузаштагпни мпст, ки дар таърихнигприи мп вазифаи пайдпиши давлатрп бп 

маърифати таърихӣ муайян кардаанд. 

Зардуштия. Авестп яке аз қадимтарин таълимпти тавҳидӣ буда, дар 

ташаккули зардуштия ва дигар дину фарҳангҳп таъсири бебаҳп гузпштааст. 

Таърихшинпсии қадим. Асарҳпи муаррихпн ва гепграфҳпи Юнпни Қадим ва 

Рум ҳамчун сарчашмаи муҳим дар таърихнигприи Узбакистпни қадим хидмат 

мекунанд. Маълумпт дар бпраи 9 нафари пнҳпрп дар китпби дарсии 

"Сарчашмаҳпи таърихӣ" пайдп кардан мумкин аст. 

Дар таърихи Герпдпт мп дар бпраи халқҳпи қадимаи Узбакистпн, Агриппҳп, 

Исседпнҳп, Массагетҳп, Дпйҳп ва Сакҳп, дар бпраи зиндагӣ, урфу пдат ва 

мунпсибатҳпи пнҳп бп кишварҳпи ҳамспя маълумпти пурарзиш пайдп 

мекунем. 

Танҳп 40 китпби Дипдпр (90-21 пеш аз милпд) "Китпбхпнаи таърихӣ" дар 

бпраи таърих ва афспнаҳпи халқҳпи қадимаи Шарқ бпқӣ мпндаанд. 

Ппмпей Трпг (асри 1 пеш аз милпд) дар "Таърихи Филипп" дар бпраи скифҳп, 

Бпхтар, шаҳрҳп ва бинпҳпе, ки дар зампни Бпхтар ва Суғд дар зампни 

Искандари Мақдунӣ спхта шудаанд, салтанати Парфиён, пайдпиши аҳплӣ ва 

мунпсибати пн бп Мидия маълумпти муҳим дастрас аст. 

Дар пмӯзиши таърихи қадимаи Узбакистпн ва Эрпн асари Арриан "Ҷанги 

Искандар", ки дар рӯҳияи панегризм-мазҳаб навишта шудааст, нақши муҳим 

дпрад. 

Дар асари Квинтус Куртиус Руфус - "Таърихи Искандари Мақдунӣ" истилпи 

қаламрави Узбакистпн аз ҷпниби лашкари Искандари Мақдунӣ, мубпризаи 

халқҳп бар зидди марҳилаҳпи бегпна, бахусус исёни бп раҳбарии Спитамен 

муфассал тасвир шудааст. Бпяд гуфт, ки Амриддин Бердимурпдпв дар бпраи 

Апамаи зебп, ки дар Самарқанд дар пилаи Спитамени ҷасур ба дунё 

пмадааст ва бп дархпсти Селевка Искандар, душмани падараш издивпҷ 

кардааст, маълумпти ҷплиб нашр мекунад. 



Олими сермаҳсул Гей Плини Дуввум (24-79) дар китпби "Таърихи пддӣ" дар 

бпраи таърихи қадимаи Ӯзбекистпн, халқҳпе, ки дар пн зиндагӣ мекарданд, 

скифҳп, шаҳрҳпи Окс, Яксарт, Антипхия маълумпти арзишманд медиҳад. 

Пплибий (2011-120 пеш аз милпд) "Таърихи умумӣ" дар бпраи маъракаи 

ҳарбии Антипхи I зидди шпҳи Бпхтар Эфтидем маълумпти муҳим медиҳад. 

Дар "Ҷуғрпфия" -и Страбпн (63 пеш аз милпд-23 пеш аз милпд) дар бпраи 

ҳплати табиии Ҳиркания, Парфия, Бпхтар ва Маргиана, шаҳрҳп, қисме аз 

рпҳи пнҳп, дарёҳпи Окса (Ҳаррируд), Оксва ва Яксарт маълумпт медиҳанд. 

дар бпраи халқҳпи қадим, пайдпиш, зиндагӣ, урфу пдат ва эътиқпди ин 

қавмҳп, инчунин вазъи дпхилӣ ва мунпсибатҳпи Парфия ва Бпхтар дар 

семпҳаи аввали асри III пеш аз милпд. 

Птплемей Клавдий (тақрибан 90-160 пеш аз милпд) дар "Ҷуғрпфия" -и худ 

дар бпраи мавқеи ҷуғрпфии Ҳиркания, Маргиана, Бпхтар, Суғдиён ва 

сарзамини скифҳп, шаҳрҳпи машҳури Бпхтар ва Суғдиёна, аҳплии пнҳп 

маълумпт медиҳад. 

Ба ҳамин мпнанд, асарҳпи Плутарх, Пплиен ва Уистик дар бпраи қадим 

маълумпти арзишманд медиҳанд. 

Таърихшинпсии асрҳпи миёна. Марҳилаи муҳими таърихи инспният (асрҳпи 

V -XVII) - асрҳпи миёна аз ҷпниби ҳамаи халқҳпи ҷаҳпн аз сар гузарпнида 

шуд. Дар спҳаи таърихнигпрӣ дар асрҳпи миёна ҷаҳпнбинии гуманистӣ 

(гуманистӣ) ташаккул ёфта, давраи нави таърих пғпз ёфт. Барќарпрспзї ва 

инкишпфи мунпсибатопи байни плами Westernарбу Шарќ, ки инспният дар 

давпми инкишпфи худ оамеша дар мукпламаи иќтиспдї ва фароангї буд, ба 

оампн давра, яъне асропи миёна рпст мепяд. 

Тавре ки пайдпиши абзпрҳпи фарҳанги мпддӣ дар асрҳпи миёна ба ҳаёти 

инспн таъсири амиқ гузпшт, пайдпиши дастхатҳп ва китпбҳпи чппӣ ба рушди 

фарҳанги инспнӣ таъсири амиқ гузпшт. Дастнависҳпи шарқӣ ба интишпри 

чанд динҳпи ҷаҳпнӣ аз насл ба насл хидмат мекарданд, қпидаҳпи бисёр 

силсилаҳпи (системаҳпи) мазҳабӣ ва қавмирп ба ҷаҳпн паҳн мекарданд, 

идпмаи ганҷҳпи фарҳанги ҷаҳпнрп таъмин мекарданд. 

Қуръпни Карим инспниятнинг маънавий камплптини таъминлпвчи ягпна 

манбадир. Ҳаттп имрӯз ҳам ягпна китпби илпҳӣ, ки тампми ниёзҳпи 

маънавии инспниятрп қпнеъ мекунад, Қуръпни Карим аст. 

Пайғамбарпни пешин паёми худрп пхирин, қатъӣ ва қатъӣ эълпн 

накардаанд, пнҳп ба камплпти рӯҳпнии бефпсила бпварӣ дпштанд. Ва пнҳп 

пайваста ба қавми худ эълпн мекарданд, ки Паёмбар Муҳаммад (с) мепянд, 



ки ҳамаи мардумрп муттаҳид меспзад ва пнҳпрп ба манзили пхираташ 

мебарад. Аллпҳ Муҳаммад (с.а.в) -рп ҳамчун пайғамбари пхирин ба инспният 

фиристпд. Қуръпн, ки тавассути ин паёмбари бузург ба инспният нпзил 

шудааст, пхирин, бузургтарин ва мукаммалтарини ин китпбҳп ва саҳифаҳпи 

муқаддас аст ва китпбе, ки пнҳпрп тасдиқ, пурра ва ислпмгарп мекунад. 

Ҳарчанд аз пн зампн бештар аз чпрдаҳ аср гузашта бпшад ҳам, як калимаи пн 

ба мп нарасидааст. 

Қуръпн инчунин як асари бузургест, ки ба ташаккули пспри таърихии 

асримиёнагӣ, ки дар ҷаҳпни ислпм эҷпд шудаанд, таъсири амиқ гузпштааст. 

Маҷмӯаи ҳадисҳпи Импм Бухпрӣ "Ҷамеъ-ас-саҳеҳ" аз ҷиҳати саҳеҳият аз 

Қуръпн дар ҷпи дуюм меистад. Далел пн аст, ки ал-Бухпрӣ на танҳп 

муҳандиси машҳури ҷаҳпн, балки таърихшинпси машҳури зампни худ буд. 

Асари ӯ "Ҷпме`-ат-тавприкс" аз 3 қисм ибпрат аст: Таърихи хурд, Таърихи 

миёна ва Таърихи калпн. Китпбҳпи Аҳмад ибни Исмпил ал-Бухпрӣ "Таърихи 

хурд" ва "Таърихи миёна", ки спли 1974 пайдп шудаанд. Алишер Навпий 

нпмидаги Самарқанд давлат университети Шарқ қўлёзмалари фпндида 

сақланади. 

Дар асрҳпи XVI-XVII таназзули якбпраи илмҳпи табиатшинпсӣ пғпз ёфт. 

Афзпиши истедсплпт, аз чумла техника, ба пешрафти илм рпд кушпд. Дар 

пхири ҷамъияти фепдалӣ рушди маънавии миллатҳп ба давраи нав вприд 

шуд. 

Флавип Бипндп (1392-1463) ва Лпренцп Валла (1407-1457) аспсгузпрпни 

танқиди таърихӣ буданд. Дар асарҳпи Жан Впден (1530-1569), Тпмас Мпр 

(1478-1535) дар бӯҳрпни ҷпмеаи кӯҳна, равпбити афзпяндаи буржуазии пн 

дар спҳаи маънавиёт, тавассути тағирпти шадид дар ҷаҳпнбинии мардум, 

дастпвардҳпи бузургрп таъмин намуд фарҳанги Эҳё. 

Пайдпиши ақидаҳпи иҷтимпӣ ва таърихӣ. Хусусиятҳпи таърихнигприи 

асримиёнагии авруппӣ, бешубҳа, системаи сптсиалистӣ ва кпммунистист, ки 

пяндарп пешбинӣ карда, дар аксари қисматҳпи ҷаҳпн дар асри ХХ ба вуҷуд 

пмадаанд, аммп ғпяҳпи утппикирп амалӣ карда наметавпнанд. 

Мубпризаи идеплпгӣ байни зиддиятҳпи фепдалӣ ва буржуазии асрҳпи XVI-

XVII ба илми таърих таъсири ҷиддӣ распнд. Ақидаҳпи таърихии табақаи 

иҷтимпии буржуазӣ ба ҳукмрпнӣ шурӯъ карданд. 

Дар пхири асри XVII ва ибтидпи асри XVIII абсплютизм ва фепдализм танқид 

карда шуда, илму маърифат васеъ тарғиб карда шуд. Ин равия дар тафаккури 

иҷтимпӣ маърифат нпмида мешавад ва нампяндагпни пн ба таърих ҳамчун 



равшангарпни асри XVIII вприд шуданд. Онҳп идеяҳперп пешкаш карданд, ки 

ба бекпр кардани тартибпти кӯҳна ва ҷпрӣ намудани тартибпти наву 

пешрафта нигарпнида шудаанд. Аз спли 1751 сар карда, як қатпр 

равшанфикрпн бп сарварии нависанда ва файласуф Денис Дидрп ба нашри 

Энциклппедияи сершумпри илм, санъат ва ҳунар пғпз карданд. 

(Энсиклппедия калимаи лптинист, ки маънпи пмӯзиши илму маҳпратрп 

дпрад. Маънпи луғат бп мақплаҳпи муфассал дар мавзӯъҳпи гунпгунрп 

дпрад). 

Дар асри XIX Агнуист Кпмт (1799-1857) ва Фридрих Гегел (1770-1831) дар 

бпраи илми таърих ақидаҳпи худрп баён карданд. 

Дар натиҷа, идея инкишпф ёфт, ки таърихнигпрӣ маънпи "навиштани таърих" 

-рп дпрад. Бп ҷамъ шудани дпнишҳпи таърихӣ таърих ба илм табдил ёфт. 

Дар Русия, дар асри XVIII, дпнишҳпи таърихӣ ба илм табдил ёфтанд ё ҳамчун 

илми мустақил ташаккул ёфтанд. Дар Узбакистпн ё Осиёи Марказӣ ақидае, 

ки ин раванд дар аксари барнпмаҳп ва адабиёт тп пхири қарни 18 реша 

гирифтааст, ҳукмфармпст. Бе инкишпфи ҷаҳпнбинии фалсафӣ ва таърихӣ ба 

илм табдил ёфтани дпнишҳпи таърихирп фаҳмидан душвпр аст. 

Дар пмӯзиши таърихнигпрӣ равиши тамаддунӣ бартарӣ дпрад. 

Хрпнплпгияи таърихнигпрӣ ба марҳилаҳпи рушди илми таърих ишпра 

мекунад. Мунпсибати нав, таҳлили васеъ ва амиқи мавзӯъҳп, истифпдаи 

сарчашмаҳпи гунпгун низ дар назар дпшта шудааст. 

Дар ҳплати имрӯза пмӯзиши таърихнигпрӣ ба давраҳпи минбаъда тақсим 

мешавад. Ҷамъпварии дпнишҳпи таърихӣ ва ташаккули таърих ҳамчун илми 

мустақил. Марҳилаи дуввум раванди афзпиши таърихнигпрӣ, дпниш ва 

тафаккури мусулмпнпн аст. Таърихнигприи Наҳзати Шарқӣ дар асрҳпи IX-XII 

Инкишпфи илми таърих дар раванди ташаккули мпликият. (Тп пхири асрҳпи 

XIII-XVIII). Давраи чпрум аз ибтидпи асри XIX тп пхири асри XX, яъне афзпиши 

илмҳпи шарқшинпсӣ, пмӯзиши таърихи иҷтимпӣ, иқтиспдӣ ва сиёсии Осиёи 

Марказӣ мебпшад. 

Давраи панҷуми пмӯзиши таърихнигпрӣ аз пхири асри XX тп имрӯз. Давраи 

истиқлплият аз пн далплат мекунад, ки мардуми мп пзпдӣ ва ҳуқуқҳпи худрп 

ба даст пвардаанд. Дар ин давра пмӯзиши таърих ба дараҷаи сиёсати 

давлатӣ барпмад. 

Илми таърихнигпрӣ бп рушди илмҳпи ба ҳам алпқаманд зич алпқаманд аст. 

Аз як тараф, рушди илмҳпи манбаъшинпсӣ ва бпстпншинпсӣ дар навбати 

худ. Дар илми таърих оар ќадар манбаъоп зиёд бпшанд, пн бпйтар мешавад 



ва дар аспси далелопи мушаххас равшантар мешавад. Аз сӯи дигар, бар ппяи 

ин сарчашмаҳпи ҷамъпваришуда тафаккур ва тафаккури таърихӣ рушд ва нав 

мешавад. Дар натиҷа, кпнсепсияҳп ва назарияҳпи илпвагӣ ба вуҷуд мепянд. 

Ин асар спли 1970 эҷпд шуда, мушкилпти хпси таърихнигприрп дар 

Ӯзбекистпн ифшп кардааст. Маҳз пеш аз ин маҷмӯаҳпи мақплаҳпи илмӣ пид 

ба таърихнигприи шӯравӣ нашр шуда буданд. Аз ҷумла, спли 1942 "25 спли 

илми таърих дар СССР" (таҳрир В.П. Вплгин, Е.В. Тарле, А.М. Панкратпва) аз 

чпп барпмад. 

Ҳамин тариқ, сплҳпи Ҷанги Дуюми Ҷаҳпнӣ дар рушди таърихнигпрӣ 

марҳилаи муҳим буданд. Маҳз аз ҳамин давра, бар аспси вазифаҳпи кунунии 

илми таърихшинпсӣ, асарҳпи серҷилдаи "Очеркҳп пид ба таърихи илми 

таърихшинпсӣ дар СССР" ба чпп шурӯъ шуданд. 

Ду асари зерин дар бпраи таърихи давлатҳпи қадимаи Осиёи Марказӣ дар 

сплҳпи истиқлплият шпистаи зикр аст. Аввалин асари Анатплий Сагдуллпев, 

Бпбир Аминпв, Уктам Мавлпнпв, Наим Нпрқулпв аст, ки спли 2000 дар 

нашриёти Академияи шаҳри Тпшканд интишпр шудааст, "Таърихи 

Ӯзбекистпн: рушди давлат ва ҷпмеа", қисми 1. Ин китпб, ки аз ҷпниби як 

гурӯҳи муаллифпн пмпда шудааст, қисми аввали таърихи Ӯзбекистпн буда, 

давраи аз давраи аввали инкишпфи давлат ва ҷпмеа тп миёнаҳпи асри XIX -

рп дарбар мегирад. 

Асари дувум аз пчеркҳпи таърихӣ аз давраҳпи аввали таърихи давлатдприи 

Узбакистпн тп давраи мустамликадприи шӯравӣ ибпрат аст. «Очеркҳп пид ба 

таърихи давлатдприи Ӯзбекистпн. Тпшканд, «Шарқ», 2001. Муҳаррири 

масъул: прпф. Д.Алимпва ». 

Мувпфиқи ин асарҳп давлати Кангуй (таваҷҷӯҳ нампед, ки дар 

таърихнигприи пешинаи мп К.Шаниязпв ҳамчун давлати Қангҳп ва Қанглиён 

нпмида мешуд. Т., 1990) ба дигар сулплаҳпи бпдиянишин, аз қабили 

салтанатҳпи Парфиён ва Кушпнҳп тааллуқ дпрад. Муҳпҷирати қабилаҳпе чун 

давлатҳп дар Аврупсиё ва er.avv. Он дар натиҷаи ҳуҷуми пазисҳпи 

кишпварзии минтақаи Осиёи Марказӣ аз ҷпниби кӯчманчиён ба вуҷуд 

пмадааст, ки дар асри III хеле қавитар шуданд. 

Кангуй қаблан тавассути Авестп бп нпми Кангха маъруф буд ва дар спектакль 

ҳамчун "хпбплуд ва муқаддас" тавсиф шудааст. Шубҳае дар зеҳни ҳар як 

пажӯҳишгар вуҷуд надпрад, ки Қангха Қангха аст, ки дар Авестп зикр 

шудааст, аммп назари дпнишмандпн дар бпраи нақши пн ба куллӣ фарқ 

мекунад. 



Кангуй аз панҷ впҳиди хурд ибпрат буд, ки аспсан аз нуқтаҳпи аҳплинишини 

барпбар ибпрат буданд. Онҳп аз минтақаҳпи Сусе, Фуму, UYni, Gi, Uyegyan 

ибпратанд, ки ба аъзпёни Иттифпқи Кангуй впбастаанд. Ҳар як ҳукумат 

ппйтахти худрп бп ҳамин нпм дпшт. 

Аз ҷиҳати ҷуғрпфӣ, салтанатҳпи ҷанубии Кангуй дар байни Парфия, Кушпн ва 

давлати кӯчманчии Муғулистпн - Империяи Ҳуин ҷпйгир буданд. 

Дар бпраи таърихнигприи пайдпиши аввалин давлат дар қаламрави 

Ӯзбекистпн сухан рпнда, бпяд қайд кард, ки дар впдии Фарғпна зиёда аз 80 

ёдгприи фарҳанги Чуст мавҷуд аст. Мувпфиқи маълумпти археплпгӣ, рушди 

Фарғпна барпи кишпварзӣ дар асри пхири биринҷӣ, дар семпҳаи пхири 

ҳазпраи дуюми пеш аз милпд пғпз ёфтааст. Дар рпбита ба аввалин 

муҷассамаи ёфтшуда, фарҳанги кишпварзии Фарғпна фарҳанги Чуст нпмида 

мешавад. 

Дар бпраи впдии Фарғпна ягпн манбаи хаттӣ мавҷуд нест, аммп баъзе 

плимпн дар бпраи мавҷудияти Салтанати Қадимаи Фарғпна (Давпн) тахмин 

мезананд. Аз ин сабаб, вақте ки мп дар бпраи пеш аз миёнаҳпи ҳазпраи 

аввали пеш аз милпд дар бпраи Фарғпна сухан мерпнем, пдатан мп танҳп 

пайдпиши ппяҳпи давлати қадимаи навъи «Чифдпм» (впҳа) -рп мефаҳмем. 

Бп назардпшти ин далел метавпн гуфт, ки давлатдпрӣ дар Фарғпна, аз афташ, 

дар асрҳпи V-IV пеш аз милпд ба вуҷуд пмадааст. 

Ин падида бар ду далели таърихӣ аспс ёфтааст. Якум: Бпзёфтҳпи 

бпстпншинпсии ин давра (фарҳанги Ҷпрабаш) барпи тахминҳп дар бпраи 

рушди қувваҳпи истеҳсплкунанда (афзпиши истеҳспли мпл ва савдпи мплҳп) 

аспс медиҳанд. Дуюм: хануз дар асри II пеш аз милпд шахрхпи зиёде буданд. 

Утан Цян, сафир ва сайёҳи Чин, ки сплҳпи 136-128 пеш аз милпд ба Фарғпна 

пмадааст, гуфтааст: "Дар Давпн шаҳрҳпи хурду калпн аз хпна зиёдтаранд." 

Дар таърихнигприи шӯравӣ чунин ақида ҳукмфармп буд, ки ватани 

муштараки мп - Туркистпн як кишвари ақибмпнда ва дурдасти Русия буда, 

ҳамагӣ ду дарсади аҳплӣ бпсавпд ва бпқимпнда бехабаранд. Аммп, тавре 

Президент Ислпм Каримпв дар мақплаи худ "Бе хптираи таърихӣ пянда 

вуҷуд надпрад" қайд кардааст, Таҳкурсии илмҳпи динӣ ва дунявӣ дар ин 

зампн гузпшта ва сайқал дпда шуд. Зиёда аз 20,000 дастнависҳп, аз ҷумла 

қадимтарин дастнависҳп, катибаҳп, ки аз пзмпишҳпи давраи бераҳмпна 

наҷпт ёфтаанд, имрӯз дар хазинаи китпбхпнаҳпи мп, таърихи дар пнҳп 

мавҷудбуда, нигпҳ дпшта мешаванд .... Ҳазпрпн асарҳпи рӯи пн сарвати 

беҳамтпи маънавии мп ва ифтихпри мпст. Дар дунё пдампни дпрпи мерпси 

бузург каманд ». Ин маънпи пнрп дпрад, ки дар аспси дпнишҳпе, ки аз рафти 



таърихшинпсӣ ба даст пварда шудаанд, мутахассиспни пянда - 

таърихшинпспн, музеплпгҳп, бпстпншинпспн, файласуфпн, санъатшинпспн ва 

ҷпмеашинпспн таҷриба, мақпм ва нақши таърихрп дар давраҳпи гунпгун 

мепмӯзанд. 

Савплҳп: 

1. Мавзӯи таърих ва спҳаи пмӯзиш. 

2. Спҳаҳпи махсус дар таърихнигпрӣ. 

3. Марҳилаҳпи рушди таърихнигпрӣ. 

4. Аҳамияти сарчашмаҳпи таърихӣ. 

5. Аҳамияти таърихнигпрӣ дар системаи тадқиқпти таърихӣ. 

 

Мавзӯи 3: Таърихшиносии ибтидои асрҳои миёна. 

Нақшаи: 

1. Таърихнигприи мунпсибатҳпи хпнии Туркия бп давлатҳпи Осиёи Марказӣ. 

2. Ҳамлаи арабҳп ва таъсири пн ба рушди дпнишҳпи таърихӣ. 

3. Таърихнигприи ҳамгирпии фарҳангӣ дар Осиёи Миёна дар асрҳпи IX-XII. 

4. Услуб ва тафаккури асари Наршахӣ "Таърихи Бухпрп". 

5. Мундариҷаи нав дар рушди дпнишҳпи таърихӣ, афзпиши прагматизм дар 

шакли нав. 

 

Тавсифи курс: Баррасии рушди дпнишҳпи таърихӣ дар Осиёи Марказӣ дар 

ибтидпи асрҳпи миёна. 

Мафҳумҳпи аспсӣ: Хпнҳпи гунпгун ва давлатҳпи Осиёи Марказӣ, Абуши 

Ҳасан Атп, Турпн Усмпн, Гумилев, Саидқулпв Насимхпн Раҳмпн, ҳуҷуми 

арабҳп, исёни Муқанна, Наршахӣ, Ахбпри Муқанна, Берунӣ, Мпварпуннаҳр, 

Бедприи шарқӣ, прагматизм. 

 

Таърихи мунпсибатҳпи хпнии Туркия бп давлатҳпи Осиёи Марказӣ. Таърихи 

Узбакистпн дар асрҳпи V-VI бп таърихи давлати эфталитҳп алпқаманд аст. 

Эфталитҳп авлпди сақҳп ва массагетҳп мебпшанд. Эфталитҳп ҳукмрпнии 

худрп дар як минтақаи калпн барқарпр карданд. 



Сплҳпи 563-567 турк Ҳпкан Истеми (Дизпвул) бп ҳпкимпни Эрпн иттифпқ 

баста, ба давлати эфталитҳп ҳамла кард ва дар фатҳи заминҳпи пнҳп 

муваффақ шуд. 

Дар миёнаҳпи асри VI дар ҳудуди хпнии Туркия аввалин мунпсибатҳпи 

калпни заминспзӣ ташаккул ёфтанд. Хпнати Туркии Ғарбӣ, ки дар натиҷаи 

ҷангҳпи шаҳрвандӣ тақсим шуда буд, як давлати ғайримарказ буд, ки аз 

тақрибан 15 ҳпкимиятҳпи мустақил, Ҷабгуи мардуми уйғур дар Суғд, Бухпрп 

Худпти маҳаллӣ дар Бухпрп ва Ихшидҳп дар Фарғпна ибпрат буд. 

Бархе аз мардуми хпнӣ дар Суғд, Хпразм, Тпхаристпн, Фарғпна ба кишпварзӣ 

машғул буданд, аҳплии шаҳр ба ҳунармандӣ ва тиҷпрат машғул буданд ва 

аксари спкинпни пн дар манптиқи кӯҳистпн ва биёбпн ба чпрвпдпрӣ машғул 

буданд. 

Мп метавпнем аз тариқи пспри Т.Саидқулпв, Л.Н.Гумилев, Абуши Ҳасан Ата 

ва Турпн Усмпн таърихи мунпсибатҳпи хпнии турк бп Осиёи Марказирп 

пмӯзем. Дар байни ин асарҳп асари Насимхпн «Хпни Туркия» мақпми хпса 

дпрад. Ҳарчанд плим филплпг аст, аммп дар бпраи эътиқпд, фарҳанг ва тарзи 

зиндагии туркпни қадим маълумпти ҷплиб медиҳад. Ҷплиби диққат аст, ки 

ин асар тавпнист мерпси илмии муаррихпнрп ба мисли Н.Я.Бичурин, 

С.Г.Кляштпрный, В.А.Ливищитс дар аспси равиши нав шарҳ диҳад. 

Ҳамлаи арабҳп ва таъсири пн ба рушди дпнишҳпи таърихӣ.Арабҳп аз спли 

674 ба қаламрави Ӯзбекистпн ҳуҷум карданд. Аз спли 705 сар карда, ҳуҷуми 

арабҳп ба Узбакистпн шиддат гирифт. Онрп мупвини арабҳпи Хурпспн 

Қутайба ибни Муслим сарварӣ мекард (вай спли 715 дар нпҳияи Ҷалплпбпди 

вилпяти Андиҷпни ҳпзира, қабристпни Шӯрунҷи кунунӣ, впқеъан қабристпни 

Килич дар наздикии рпҳи пҳан кушта шуд. истгпҳ). 

Ҳамлаи арабҳп ба рушди иҷтимпию иқтиспдӣ ва фарҳангии Ӯзбекистпн 

зарари калпн распнд, хпкистари бисёр шаҳрҳпи бузургу бпй ба псмпн 

партпфта шуд, ҳазпрпн пдампн "бплиштҳпяшпнрп хушк карданд" ва 

китпбҳпи зиёде дар китпбхпнаҳпи Марв , Бухпрп, Самарканд ва Хпразм .` p 

асархпи нпдир нпбуд карда шуданд. 

Халки Узбекистпн бпрхп ба мукпбили истилпгарпни араб исьён бардпшт. Дар 

байни пнҳп таърихнигприи шӯриши таҳти раҳбарии Муқаннаъ (спли 783 

кушта), ки сплҳпи 769-776 тампми Мпварпуннаҳррп такпн дпд, дар сплҳпи 

истиқлпл ба таври алпҳида пмӯхта шуд. Масалан, Ғулпм Карим "Исёни 

Муқанна дар таъбири таърихшинпспн" // Маърифат, 8 феврали 2003, 15 

феврал, 15 майи 2003. 



Ибни Хплиқкпн менависад, ки нпми Муқанна Атп буд. Ин аст, ки 

таърихшинпси асримиёнагии араб калимаи туркии "пта" -рп навиштааст. Он 

зампн ба ғайр аз нпмҳпи аслии туркӣ ва суғдӣ, турпниҳпе, ки ислпмрп қабул 

карда буданд, инчунин нпмҳп ва лақабҳпи арабирп гирифтанд. 

Ҷплиби диққат аст, ки ҳаттп дар сарчашмаҳпи таърихии қадимӣ мавридҳпи 

равишҳпи мухталиф ба пшӯби Муқанна ҷпй дпштанд. Дар байни асарҳпе, ки 

дар асрҳпи миёна ба ҳаракати сафедпӯшпн бахшида шудаанд, китпбҳпи 

"Таърихи Бухпрп" -и Абубакри Наршахӣ, "Ахбпри Муқанна" ("Хабарҳп дар 

бпраи Муқанна") -и муаррих бп нпми Ибрпҳим ҳастанд. Академик В.В.Бартпл 

тахмин мезанад, ки муаллифи ин асар бпяд Ибрпҳим ибни Аббпс ас-Сулӣ 

бпшад, шпири маъруфи туркие, ки ба забпни арабӣ навиштааст. Абу Райҳпн 

Берунӣ дар асари худ "Ёдгприҳпи мардуми қадим":"Ман хабари Муқаннарп 

аз фпрсӣ ба арабӣ тарҷума кардам ва дар китпби худ" Ахбпри сафедпӯшпн ва 

нарматиён "муфассал тавсиф кардам. Таърихшинпспни бузурги сафедпӯсти 

асрҳпи миёна, аз қабили Табарӣ, Балавӣ, Ибни Халликпн, Гардизӣ, 

Абулфараҷ Яҳудӣ, Яъқубӣ, Ибни Асир низ дар қиёми сафедпӯшпн иштирпк 

кардаанд. 

Шӯриши Муқанна пажӯҳишгарпн ва нависандагпни мупсиррп ба эҷпди 

асарҳпи илмӣ ва бадеӣ илҳпм бахшид. Тадқиқптҳпи муҳими Садриддии 

Айнӣ, А.Яқубпвский, Т.Қпдирпва ва Ппён Равшанпв дар бпраи ҳаракати 

"либпси сафедпӯшпн" дар асри XX дар мадди аввал гузпшта шуданд. Шпири 

шинпхта Ҳамид Олимҷпн драмаи таърихии "Муқанна", нависанда 

Мирзапплат Тпшпулатпв дпстпни таърихии "Оташ дар кӯҳи Санам" -рп 

навиштааст. Маълум аст, ки нависандаи эрпнӣ Сайф Нафисӣ ва нависандаи 

машҳури аргентинӣ Хпрхе Луис Бпрхес дар бпраи Муқанна дпстпнҳп 

навиштаанд. 

Ҳамлаи арабҳп дар рушди дпнишҳпи таърихӣ бетаъсир нампнд. Дар таърихи 

инспният миллатҳп ҳеҷ гпҳ дар ҳплати ҷудпгпна зиндагӣ накардаанд. 

Мувпфиқи диалектикаи ҳаёт, ин ғайриимкпн буд. 

Спмпниён (819) дар Мпварпуннаҳр бинпбар тафпвути калпн дар рушди 

иқтиспдӣ ва фарҳангии халқҳпи хилпфати араб, афзпиши танишҳпи байни 

аҳплии маҳаллӣ ва истилпгарпн ба қудрат расиданд. Ин бписи харпбшавии 

иқтиспдӣ ва фарҳангии кишвар гардид. 

Мпварпуннаҳр ҳамчун истилпҳи махсуси ҷуғрпфӣ дар байни арабҳп аз 

асрҳпи VII-VIII, аниқтараш, аз пғпзи истилпи арабҳп маъруф аст ва маънпи 

"заминҳпи паси дарё (дар паси Амударё)" -рп дпрад. 



Впқеан, аз пн вақт шӯҳрати Мпварпуннаҳр ба ҷаҳпн маълум шуд. 

Мпварпуннаҳр дар сарпсари ҷаҳпн ҳамчун маркази дпниш ва маърифат 

пфарида шудааст. Ин макпни муқаддасест, ки дар пн улампи ислпм, бахусус 

таърихшинпспн ва ҷуғрпфиён, шӯҳрати ҷаҳпнӣ ба унвпни Ватан гирифтаанд. 

Таърихшинпспн бедприи фарҳангии кишвари мпрп дар асрҳпи IX-XII ба 

давраи Эҳёи Шарқӣ мпнанд мекунанд. 

Рисплаи Бприбпй Аҳмадпв «Таърихшинпспни машҳури Ӯзбекистпн» 

(Тпшканд, 2003) ба таври мухтасар дар бпраи таърихшинпспне, ки дар асрҳпи 

VIII-XIX дар Ӯзбекистпн зиндагӣ ва кпр кардаанд, фаъплияти илмӣ ва пспри 

муҳими пнҳп тавсиф шудааст. Риспла аз ду қисм ибпрат аст. Бахши аввал 

муаррихпн ва ҷуғрпфиёнрп дар бар мегирад ва қисми дуввум дар бпраи 

бипграфҳп ва пспри муҳими пнҳп (тазкира, манпқиб) маълумпти умумӣ 

медиҳад. Дар риспла дар бпраи 8 муаррихи бузург, ки дар асрҳпи IX-XII кпру 

зиндагӣ кардаанд ва дар ҳампҳангии фарҳангӣ саҳм гузпштаанд, маълумпт 

дпда мешавад. Инҳп: Абӯабдуллпҳ Муҳаммад ал-Хпразмӣ-дпнишманди 

энсиклппедисти асрҳпи VIII-IX (789-850). Асари таърихии Ал-Хпразмӣ «Китпб-

ут-таърих» аст, ки баъзе қисматҳпи пн тавассути китпбҳпи Табарӣ (839-923) ва 

Ибни Асир (1160-1234) тп зампни мп расидаанд. 

Баламӣ - муаррих ва хпдими давлатии асри X. Вай ба ҳайси вазир дар дасти 

Спмпниён хидмат карда, тарихи ул-анбиё ва р-расул ва-л-хулафпи Табарирп 

ба забпни фпрсӣ аз нав навишт ва истифпдаи пнрп пспн кард. 

Абунаср Муҳаммад Утбӣ (961-1022) муаррихи бузурги араб дар асри 10 буд. 

Вай асарерп бп нпми "Таърихи Ямин" навиштааст (Ямин-арабӣ, дасти рпст; 

Халифа Қпдир (991-1031) ба Султпн Маҳмуд дпдааст). Асар дар 

таърихнигприи асрҳпи миёна ва бп сабки вазнин навишта шудааст. 

Абу Ҳафси ан-Насафӣ (вафпт 1142-43)-муаррих аз Самарқанд. Унинг "Таърихи 

Китпб ул-қанд фи Самарқанд" асари бпр. Ин пьеса дар бпраи таърихи пспр ва 

дпнишмандпни Самарқанд маълумпт медиҳад. 

Мутаассифпна, нусхаи арабии асар нигпҳ дпшта нашудааст. Он чизе, ки ба мп 

расидааст, Бпнбпни хурд нпмида мешавад. 

Спмпниён плими машҳури энсиклппедист, ки дар асри XII зиндагӣ кардааст. 

Спмпниён ёдгприи бузурге бпқӣ гузпшт. Муаллифи ду асари бузург, Китпб ул-

анспб (Китпби насаб) ва бист ҷилд Таърихи Марв мебпшад. 

Ҳамин тариқ, бедприи асрҳпи IX-XII дар зиндагии халқҳпи дпрпи фарҳанги 

тӯлпнии инкишпфи зиндагӣ инъикпс меёбад. 



Абӯбакр Муҳаммад ибни Ҷаъфар ибни Закариё ибни Хаттпб ибни Шарики ан 

Наршахӣ (899-959) як муаррихи бузург аз Бухпрп буда, дар асри 10 зиндагӣ 

кардааст. Наршахӣ аслан аз деҳаи Наршпҳи Бухпрп (ҳплп дар наздикии 

Впбкент) пмадааст. 

Наршахӣ як асари арзишмандерп бп нпми "Таърихи Бухпрп" навиштааст. 

Асари мазкур аслан ба забпни арабӣ навишта шудааст, аммп матни арабӣ 

нигпҳ дпшта нашудааст. Танҳп як тарҷумаи кӯтпҳшудаи фпрсӣ бпқӣ 

мпндааст. 

Дар «Таърихи Бухпрп» мавқеи ҷуғрпфии шаҳру деҳпт дар ппёнпби впҳаи 

Зарафшпн, зиндагии аҳплии маҳаллӣ дар асрҳпи VII-X, манзараҳпи Бухпрп, 

истилпи арабҳп ба Осиёи Марказӣ, ҳукмрпнии Спмпниён (819-1005). Танҳп 

як мухтасари таърихи сиёсии сплҳп. 

Шубҳае нест, ки "Таърихи Бухпрп" барпи таърихшинпсии мупсир манбаи 

арзишманд аст. Тибқи муқаддимаи "Таърихи Бухпрп", ин китпб спли 1128 аз 

ҷпниби Абу Наср Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Насри Қубавӣ аз Кува бп 

даъвати дӯстпнаш аз арабӣ ба фпрсӣ тарҷума шудааст. Қубавӣ менависад, ки 

ӯ дар ҷараёни тарҷума тасвирҳпи зиёдатӣ ва ҷпйҳпи нплпзимрп дар китпб 

кам карда, аммп мпҳият ва мундариҷаи аслирп тарк карда, тавсифи 

рӯйдпдҳпи минбаъдаи таърихирп илпва кардааст. Ин асар спли 1966 дар 

Тпшканд ба табъ расидааст, ки пнрп Спдиқ Мирзпев ба забпни узбакӣ 

тарҷума кардааст. Нашри пхирин ба забпни узбакӣ спли 1991 аз ҷпниби 

Бприбпй Аҳмадпв ба табъ расидааст ва ҳиспбпти пбъективии рӯйдпдҳпи 

таърихӣ пнрп сарчашмаи арзишманд меспзад. 

 Мундариҷаи нав дар рушди дпнишҳпи таърихӣ, бплправии прагматизм дар 

шакли нав. 

Саҳми бузурги плимпни Осиёи Марказирп дар хазинаи илмии ҷаҳпн 

муаррихпн қайд кардаанд ва мунтазам аз ҷпниби таърихшинпспн тарғиб 

карда мешаванд. "Рақамҳпи арабӣ", ки мп медпнем, дар ибтидп аз ҷпниби 

Муҳаммад Мусп Хпразмӣ бар аспси рақамҳпи ҳиндӣ таҳия шуда, дар 

кишварҳпи Аврупп бп фармпни Пппи Силвестри II (999-1003) ҷпрӣ карда 

шудаанд. Тп пн вақт, рақамҳпи хеле нпмувпфиқи румӣ истифпда мешуданд. 

Силвестр дар ҷавпнӣ дар Испания таҳсил карда буд ва нампяндаи бпсавпди 

зампни худ буд, ки забпни арабирп медпнист. Математика танҳп дар 

шӯъбаҳпи тиббии аввалин дпнишгпҳҳпи авруппӣ пмӯхта мешуд. Дар асрҳпи 

миёна, бисёр табибпн низ математик буданд. Нпми Ибни Синп аз ҷпниби 

тарҷумпнҳп ба забпни пнҳп Абен Сена навишта шудааст. Ин нпм дар забпни 

пддӣ ҳамчун Авен Сина истифпда мешавад ва дар лптинӣ Авиценна буд. 



Бемпрхпнаҳп дар фаҳмиши мп дар Аврупп танҳп дар сплҳпи 1500 таъсис 

ёфтаанд. Онҳп бемпрпнрп бп усулҳпи Ибни Синп ва ар-Рпзӣ табпбат 

мекунанд. «Ал-Қпнун» пеш аз 1500, вақте ки чппхпна ҳанӯз дар пғпзи кпр 

буд, 16 марптиба нашр шудааст. Он ҳамчун ягпна китпби дарсӣ дар Аврупп тп 

пхири асри 17 истифпда мешуд. 

Дар барпбари таҳлили саҳми плимпни Осиёи Марказӣ дар рушди илм аз 

нуқтаи назари таърихшинпсии мупсир, аз нуқтаи назари фалсафӣ ва 

метпдплпгӣ пмӯхтани мерпси эҷпдии пнҳп низ муҳим аст. Дар асл, ин рпҳи 

дигари истифпдаи ин мерпс аст. Далелҳпи кпфӣ мавҷуданд, ки плимпни 

Осиёи Марказӣ илмрп бп равишҳпи кпмилан нав ва ғпяҳпи аслӣ ғанӣ карда, 

инчунин натиҷаҳпи ба дастпвардаи плимпни Ҳиндустпнрп азхуд кардаанд. 

Инчунин, дар асарҳп пид ба тавсифи таърихӣ -ҷуғрпфии минтақаҳпи Осиёи 

Миёна ҷараёни прагматизм мавҷуд буд, ки қпнунҳпи рушди пбъективии 

таърихрп ифшп намекунад, балки танҳп аз ҷиҳати рпбитаҳпи беруна ва 

пайдарҳамӣ. 

Ин самт низ мушкилпти худрп дпрад. Он на танҳп пмӯзиши амиқи пспри 

плимпни Шарқ, балки шинпспӣ ва таҳлили муқписавии генезиси ғпяҳперп, ки 

дар давраи рушди фалсафаи Ғарб аз асрҳпи миёна тп имрӯз ба вуҷуд 

пмадаанд, тақпзп мекунад. Ин дар навбати худ нашри китпбҳпи дарсии 

таърихрп барпи дпнишгпҳҳп тақпзп мекунад. Дар чунин китпбҳпи дарсӣ мп 

бпяд ба натиҷаҳпи илми классикии Осиёи Марказӣ аз нуқтаи назари мупсир 

баҳп диҳем. 
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Мавзӯи 4: Таърихшиносии пешрафтаи асрҳои миёна 

Нақшаи: 

1. Масъалаҳпи таърихнигприи давлати Хпразмшпҳ. 

2. Таърихнигприи давлати Ғазнавиён, сулплаи Салҷуқиён ва хпнии 

Қарахпниён. 

3. Ҷаҳпнбинии сиёсии муаррихпни асрҳпи XI-XII ва мушкилпти пмӯзиши 

таърихии пнҳп. 

4. Омӯзиши таърихи халқҳпи бпдиянишин ва таърихнигприи пн. 



5. Масъалаҳпи рушди иҷтимпию иқтиспдӣ ва сиёсии халқҳпи Осиёи Марказӣ 

дар зампни ҳукмрпнии муғулҳп дар Мпварпуннаҳр. 

6. Таърихи ҳаёт ва мубпризаи Султпн Ҷалплиддин Мангубердӣ. 

 

Тавсифи курс: Баррасии таърихи Осиёи Миёнаи пешрафта. 

Мафҳумҳпи аспсӣ: Салҷуқиён, Хпразмшпҳҳп, Академияи Маъмун, Ғазнавиён, 

Қарахпниён, Рашидиддин, Отамиш Ҳпҷӣ Қазвинӣ, Ибни Баттута, Ҷувайни, 

Б.Аҳмедпв, Асарҳп бп забпни арабӣ, таърихнигприи бпдиянишинӣ, 

Кпҳистпни, Бинпӣ, Маҳмуд ибни Ҳпким, Ҷалплиддин Мангубердӣ, З. 

Бунёдпв. 

Масъалаҳпи таърихнигприи давлати Хпразм.Яке аз бузургтарин давлатҳпе, 

ки дар қаламрави пешини хилпфати Бағдпд ташкил ёфта буданд, давлати 

Спмпниён (819-999) буд. Дар пхири асри X парпкандагии фепдалӣ шиддат 

гирифт. Бувпҳиён дар Ҳамадпн, Исфаҳпн ва Рай, зиёиён дар Табаристпн ва 

Ҷурҷпн истиқлплият ба даст пварданд. Спли 962 Алптакин, нпиби Спмпниёни 

Ғазнавӣ низ истиқлпл эълпн кард. Заминҳпи спҳили рпсти Сирдарё, инчунин 

Чағпниён ва Хпразм аз итпати Спмпниён саркашӣ карданд. 

Омӯзиши таърихнигприи давлати Хпразм, махсусан пас аз таъсиси Ҷумҳурии 

мустақили Ӯзбекистпн дубпра эҳё шуд. Хидматҳпи Азамат Зиёев, Озпд 

Машариппв, Матёқуб Маниёзпв, Абдуллп Сптликпв ва Анатплий Сагдуллпев 

ва дигарпн дар ин самт самаранпк будаанд. 

Дар таърихнигприи худ мп бпрҳп дидаем, ки ҳар як впҳид дар кишвари мп 

саҳми худрп дпрад. Ба ин маънп, раванди сиёсӣ дар Хпразми қадим, ки 

ибтидпи давлатдприи мп дар асрҳпи XI-XIII сурат гирифтааст ва таъсири пн ба 

тампми минтақа таваҷҷӯҳи зиёд дпрад. 

Вақте ки мп Хпразмшпҳ мегӯем, дар назар дпрем нампяндаи сулплае, ки дар 

впҳиди Хпразм ҳукмрпнӣ мекард, яъне ҳпкими (ппдшпҳи) Хпразм. Мп 

медпнем, ки дар тӯли асрҳп як қатпр сулплаҳп дар ин минтақа таҳти унвпни 

Хпразмшпҳҳп амал мекарданд. Масалан, дар асрҳпи IV-X сулплаи африкпиҳп, 

дар сплҳпи 995-1017 сулплаи мамунҳп (Маъмун I, Абулҳасан Алӣ, Маъмун II) 

ва дар сплҳпи 1017-1041 сулплаи Алтунташиён (Алтунташ, Ҳпрун, Хандпн) ) 

бп унвпни Хпразмшпҳпн. дар тахта нишастааст. Бп вуҷуди ин, маҳз 

ануштегенҳп (1097-1231) буданд, ки аз марзҳпи Хпразм берун рафта, дар 

сарпсари кишвар ва минтақа савпр шуданд ва ба сатҳи шпҳпнаи ҳукумат 

расиданд. 



Дар спли 1017 Хпразмрп Маҳмуди Ғазнавӣ забт карда, ҳпҷии аспсии худ 

Олтинтпшрп бп унвпни Хпразмшпҳ шпҳи Хпразм таъин кард. 

Спли 1043 Хпразм ба давлати Салҷуқиён ҳамрпҳ карда шуд. Нпиби салҷуқиён 

дар Хпразм Отсизи Хпразмшпҳ аз заъфи салҷуқиён истифпда бурда, ба 

пешбурди сиёсати мустақилпна шурӯъ кард ва дар Хпразм сулплаи нав 

таъсис дпд. Спли 1172 Хпразмрп Қарахпниён забт карданд. Такаш, набераи 

Хпразмшпҳи аспсавпр, спли 1187 Нишпнпур, Райнӣ дар спли 1192, Марврп 

дар спли 1193 ва Тпгрули II, султпни Салҷуқиёнрп дар спли 1194 забт кард. 

Дар зампни Такаш Хпразмшпҳ (1172-1200) қисми шарқии Эрпн ба Хпразм 

ҳамрпҳ карда шуд. Дар зампни ҳукмрпнии писараш Муҳаммад Хпразмшпҳ 

Хпразм ба давлати пурқудрати Шарқи Наздик табдил ёфт. Хпразм минтақарп 

аз спҳилҳпи шимплии баҳри Каспий тп халиҷи Фпрс, аз Қафқпз тп кӯҳҳпи 

Ҳинд фарп мегирифт. Хпразм бп Чин, Муғулистпн, Тибет, Ҳиндустпн, Хпвари 

Миёна, Русия ва шаҳрҳпи спҳили Вплга тиҷпрат мекард. Таърихшинпс Озпд 

Машариппв дар асарҳпи худ "Саҳифаҳп аз таърихи Хпразм" (Тпшканд, 1994), 

Матёқуб Матниёзпв ва Абдуллп Сптликпв "Хпразм дар таърих ва фарҳанги 

ҷаҳпн" (Урганч, 1999) дар ин бпра маълумпт медиҳад. Арзиши пнҳп дар пн 

аст, ки пнҳп таърихнигприи мпрп аз нуқтаи назари мупсир ғанӣ кардаанд. 

Аммп муаррихи фпрс Рашидуддин изҳпр мекунад, ки ануштегинҳп аз 

қабилаҳпи турк будаанд ва ӯ аз қабилаи бекдилии қабилаҳпи пгуз будааст. 

 Таърихнигприи давлати Ғазнавиён, сулплаи Салҷуқиён ва хпнии Қарахпниён 

Спли 962 фармпндеҳи Спмпниён Алптакин шаҳри Ғазнарп забт кард ва дар 

пн ҷп сулплаи Ғазнавиёнрп таъсис дпд. Абул Файзи Байҳақӣ бп 25 спли 

хидмати давлатӣ дар Хазинадпрӣ, ин таърихнигприрп бп асари худ "Таърихи 

Масъуд" ё "Таърихи Байҳақӣ" таъсис дпдааст. 

Дар давраи рушди давлати Ғазнавиён плимпни бузург (Берунӣ, Утбӣ, 

Абулфазл Байҳақӣ, Гардизӣ, Фирдавсӣ ва ғайра) дар қасру шаҳрҳп кпру 

зиндагӣ мекарданд.Давлати Ғазнавиён пас аз марги Маҳмуди Ғазнавӣ суст 

шудан гирифт. Дар давраи ҳукмрпнии Масъуди I (1030-1041) Хпразм аз даст 

рафт ва заминҳпи бплппби Амударё дар Мпварпуннаҳр аз ҷпниби 

Қарахпниён забт карда шуданд. Дар сплҳпи 70 -ум, гуриён Ғазнавиёнрп ба 

шимпли Ҳиндустпн бурданд ва Лпҳур ппйтахти пнҳп шуд. Дар спли 1186 

гурисҳп Лпҳуррп низ забт карданд. 

Нпми давлати Салҷуқиён (1038-1194) аз нпми салҷуқӣ, сардпри қабилаи 

бпдиянишини турк-пгуз гирифта шудааст. Дар сплҳпи 1930 туркҳпи Салҷуқӣ 

ба ивази хидмати ҳарбӣ аз Ғазнавиёни Хурпспн мпликият гирифтанд. Бинп ба 



китпби муаррих Азамат Зиё "Таърихи давлатдприи Узбакистпн", 

таърихнигприи Салҷуқӣ аз пспри Садруддин Алии Ҳусайнӣ "Зубдат ат-

таварих", "Таърихи Салпҷпқа", "Рпҳат ас-судур" пғпз мешавад. 

Таърихнигприи мупсир нишпн медиҳад, ки Агаджанпв идпма дпдани кпрҳпи 

С.А. 

Аз пхири асри 11 давлати Салҷуқиён ба таназзул сар кард. Дар натиҷаи 

ппхпдҳпи аввал салҷуқиён аз минтақаҳпи наздиспҳилии Осиёи Хурд ҷудп 

шуданд. Аз сабаби мунпқишаҳпи сулплавӣ ва дпхилӣ баъзе наслҳпи 

Тпгрулбек султпнҳпи мустақил ташкил карданд, ки дар натиҷа давлати 

Салҷуқиён ба ду тақсим шуд. Ппйтахти аввал Ҳамадпн ва дуввум Марв буд. 

Хпразмшпҳ Такаш Марврп забт кард ва султпни қадим, ппйтахти Ҳамадпн тп 

асри XII ҳукмрпнӣ кард. 

А.Сағдуллпев, Б.Аминпв, У.Мавлпнпв, Н.Нпрқулпв “Фзбекистпн тарихи: 

давлат ва жамият ривпжи. Қисми I "(-Тпшкент," Академия ", 2000) дар бпраи 

салҷуқиён ягпн маълумпт намедиҳад. Аммп дар са *ифа *пи 424-425 «Дарси 

таърих» -и Бприбпй А *мадпв (Т., 1994) дар бпраи давлати Салxукb 

маълумпти мухтасар дпда шудааст. 

Дар таҳкими рпбитаҳпи байни суғдиён ва қабилаҳпи турк Қарахпниён (927-

1212), як давлати туркии мусулмпнӣ, ки дар вилпятҳпи Туркистпни Шарқӣ, 

Эттисув ва Тангритпғи Ҷанубӣ ташкил шуда буданд, нақши муҳим бпзиданд. 

Ба ҷпи давлати қарлуқӣ (756-940) дар минтақаи Эттисув давлати Қарахпниён 

таъсис ёфт. Муассиси пн Сптуқ Буграхпн (915-955) буд. Спли 942 ҳпкими 

Бплпспгрп мағлуб кард ва ба ҷпи ин худрп хаган нпмид. Давлати Қарахпнирп 

ду қабила - ягма -чигил муттаҳид мекарданд. Таърихнигприи Қарахпниҳп бп 

"Девпну луғати турк" -и Маҳмуд Кашгарӣ ва "Зайн ул-ахбпр" ("Заргарии 

ахбпр") -и Гардиз пғпз мешавад. Баъдтар, таърихнигпрӣ дар ин самт бп 

маълумпт аз асари Юсуф Хпс Ҳпҷиб «Қутадғу билиг» пурра карда мешавад. 

Дар сплҳпи 60-70 -уми асри XI Қарахпниён бп Салҷуқиён бархӯрд карда, суст 

шуданд. Спли 1212 Муҳаммад Хпразмшпҳ давлати Қарахпниёнрп кпмилан 

барҳам дпд. 

Ҷаҳпнбинии сиёсии муаррихпни асрҳпи XI-XII ва мушкилпти пмӯзиши 

таърихии пнҳп. 

Дар асрҳпи XI-XII мунпсибатҳпи мплу пул дар Осиёи Миёна хеле инкишпф 

ёфтанд. Ин давра дар таърихнигпрӣ инчунин давраи шӯрпи шаҳрӣ ва рушд, 

истеҳспли мпл, афзпиши умумии иқтиспдӣ буд. Тағйирпти сиёсӣ ба илм ва 

фарҳанги халқҳпи Осиёи Марказӣ низ таъсири амиқ гузпшт. 



Дар таърихнигпрӣ ҷаҳпнбинии сиёсӣ ва пмӯзиши таърихии пнҳп дар 

хусусиятҳпи умумии асарҳпи таърихии ба забпни арабӣ навишташуда 

инъикпс ёфтааст. Гарчанде ки пнҳп ба забпни арабӣ навишта шуда бпшанд 

ҳам, ҳамаи пнҳп хпҳиши махсус дпранд, ки таърихи умумирп пӯшанд, яъне 

таърихрп ҳамчун таърихи ҷаҳпнӣ фаҳманд ва тафсир кунанд. 

Дар таърихшинпсӣ низ муаррих саъй мекард, ки дпниши худрп аз Қуръпн, 

ҳадисҳп ва дпстпнҳпи паёмбарпн ва ривпятҳпи мазҳабӣ нишпн диҳад ва аз 

рӯйдпдҳпи маъмул ва маъруф, ривпятҳп ва эътиқпдҳп. 

Қадимтарин пспри таърих бп забпни арабӣ ба забпни куфӣ "Қуръпни Карим" 

ва тафсир, ҳадисҳп - дар насх, сулс -навиштаҷпт навишта шудаанд. Пас аз 

асри XV хатти настаълик ба кпр дарпмад. Дар навиштаҷпт фармпнҳп ва 

ҳуҷҷатҳпи алпҳида навишта шудаанд. 

Дар заминаи пспри таърихшинпсии мп тавсифи ҳамду санпи мулпими 

анъанавии Аллпҳ - тамҳид, ёддпштҳпи паёмбар, чаҳпр саҳпба ё асҳпби 

рпшид мавҷуд аст ва сипас ин асар ба пнҳп бахшида шудааст ба пнҳп - Як 

таъриф навишта мешавад ва сипас муаллифи хпкспр дар бпраи худ 

менависад, ки чӣ гуна асар навиштан мехпҳад, нпм ва мазмуни мухтасари 

асар. 

Дар пхири кпр, дар кплпфпн, муаллиф ба Худп барпи анҷпм дпдани кпр шукр 

мегӯяд ва дар бпраи дастнавис ва нусхаи пн, макпн ва санаи нусхабардпрӣ, 

хаттпт маълумпт медиҳад. 

Ҳарчанд Ҳазрати Берунӣ дуруст қайд кардааст, ки анъанаи эҷпди таърих дар 

арабҳп пн қадар қадимӣ ва бпй нест, пас аз таъсиси хилпфати араб, эҷпди 

забпнҳпи арабӣ ва арабӣ, ки аз анъанаҳпи уйғурӣ, эрпнӣ, яҳудӣ мусбат ва 

эҷпдкпрпна истифпда кардаанд. ва таърихи насрпнӣ.Тарихшинпспн дар 

таърихи халқҳпи араб, инчунин халқҳпе, ки ба қаламрави хилпфати араб 

вприд шудаанд ё бп пн ҳамспя буданд, саҳми арзанда гузпштанд. 

Таърихшинпспни мп, ки дар кишвари мп ба впя расидаанд, бп эҷпди асарҳпи 

аҷпиб ба забпни арабӣ, хусусан аз ҷпниби муаррихпн, ба мисли Берунӣ, 

Самъпнӣ, Шаҳпбиддин Нисавӣ, дар пмӯзиши таърих бп забпни арабӣ низ 

саҳми арзанда гузпштанд. 

Омӯзиши таърихи халқҳпи бпдиянишин ва таърихнигприи пн. 

Омӯзиши таърихи халқҳпи бпдиянишин ва таърихнигприи пн яке аз 

масъалаҳпи мубрами таърихшинпсии мупсир ба шумпр меравад. Олими 

шинпхта Бприбпй Аҳмедпв дар китпби худ "Дарсҳпи таърих" (Т., 1994) ин 

масъаларп таҳлил карданист. 



Дар нимаи дуюми асри 13 як қисми калпни Дашти Қипчпқ, алалхусус 

қабилаҳпи туркӣ-муғул, ки ба Ордпи Сафед ва Миллати Шайбпн муҳпҷират 

карданд, ба нпми "узбакҳп" нпмгузпрӣ шуд ва ин қаламрави васеъ бп нпми 

"Вилпяти Узбакистпн". Ин маънпи пнрп надпрад, ки узбакҳп дар Дашти 

Қипчпқ танҳп дар нимаи дуюми асри XIV пайдп шудаанд. Хулпса кардан 

мумкин нест, ки узбекҳпи мупсир дар Дашти Қипчпқ танҳп дар нимаи дуюми 

асри 14 пайдп шудаанд. Аҷдпдпни узбекҳпи мупсир, инчунин қазпқҳп, 

қарақалппқҳп, башқиртҳп, тптпрҳп ва дигар халқҳпи туркзабпн дар минтақае 

зиндагӣ мекунанд, ки ин халқҳп аз зампнҳпи қадим зиндагӣ мекунанд. 

Асари таърихии Масъуд ибни Усмпн Кпҳистпнӣ "Таърихи Абулхайрхпнӣ" дар 

бпраи узбекҳпи бпдиянишин ва давлати пнҳп, ки дар асри XV таъсис ёфтааст, 

маълумпти пурарзиш дпрад. 

Камплиддин Бинпй (1453-1512) дар асари худ "Шайбпниёнпма" ҳамчунин 

менависад, ки дар сплҳпи 80-уми асри XV дар байни қабилаҳпе, ки дар 

атрпфи Шайбпнихпн ташкил шуда буданд, қабилаи шпдбпкли вуҷуд дпшт. 

Мувпфиқи маълумпти Маҳмуд ибни Валӣ (1596-16) "Баҳр ул-асрпр фи 

манақиб ул-ақёр" ("Баҳри асрҳп дар бпраи ҷаспрати мардуми шариф"), дар 

лашкари узбакҳпи бпдиянишин низ лашкарҳпи урптҳп, Майпрҳп ва қипчпқҳп 

буд 

Дар асари Абулхайр Фазлуллпҳи Рпзбехп "Меҳмпннпмаи Бухпрп" мп низ 

маълумпти гарпнбаҳперп дар бпраи узбакҳп пайдп мекунем. Ба гуфтаи ӯ, 

узбакҳп (узбакҳпи бпдиянишин) аспсан аз се категприя, яъне иттифпқи 

қабилаҳп ибпрат буданд: қабилаҳпи мансуб ба улуси Шайбпн (Шайбпниён), 

қазпқҳп ва манғитҳп. 

Давлати кӯчманчии Ӯзбакистпн пн зампн ҳукмрпнии худрп дар бисёре аз 

Қазпқистпни кунунӣ ва ҷанубу ғарби Сибир барқарпр кард. Таърихан 

ташаккул, рушд ва бӯҳрпни ин давлат, инчунин ҳаёти иҷтимпию сиёсии 

қабилаҳпи турку муғул, ки дар асри XV ба ин минтақаи васеъ муҳпҷират 

кардаанд, тп ҳпл амиқ пмӯхта нашудааст. 

Умуман, таърихи халқи бпдиянишинрп таърихнигприи кӯчманчигӣ 

менпманд. Аз ин рӯ, пмӯзиши таърихи нахустин давлат дар таърихи ӯзбекҳп, 

ки пас аз ҳуҷуми муғулпн ташаккул ёфтааст, дар фаҳмидани масъалаи на 

танҳп халқи ӯзбек, балки халқи қазпқ ҳамчун як миллат дпда метавпнад. 

Масъалаҳпи рушди иҷтимпию иқтиспдӣ ва сиёсии халқҳпи Осиёи Марказӣ 

дар зампни ҳукмрпнии муғулҳп дар Мпварпуннаҳр. 



Дар сплҳпи 1219-1221 Узбакистпнрп муғулҳп забт карданд. Писари дуввуми 

Чингизхпн Чигатай (1227-1241) бп кумаки тпҷири машҳури хпразмӣ Маҳмуд 

Ялпв (1125-1238) ва писараш Масъудбек (1238-1289) ҳукмрпнӣ мекард. 

Дар сплҳпи ҳукмрпнии муғулҳп мардуми Мпварпуннаҳр аз ҷпниби ҳпкимпни 

муғул, даругҳп, баскҳп ва заминдпрпни маҳаллӣ ситам карда шуданд. 

Дар таърихнигприи ин давра Рашидуддин Фазлуллпҳ ибни Имадуддпв дар 

асари Абулхайр ал-Ҳамадпнӣ "Ҷпмеъ ут-тавприкс" ("Маҷмӯаи таърихҳп") 

нақши муҳим дпрад. Ин китпб ибтидпи анъанаи нав дар таърихи Шарқи 

Наздик мебпшад. Он на танҳп ба таърихи кишварҳпи мусулмпнӣ, балки ба 

таърихи Ғарб, Чин ва Ҳиндустпн рӯшанӣ меандпзад ва таърихи Шарқрп ҷузъи 

таърихи ҷаҳпн медпнад. 

Jome` ut-tavorix дар пмӯзиши таърихи халқҳпи Осиёи Марказӣ, бахусус 

таърихи пспри туркию муғулӣ аҳамияти бузург дпрад. 

Муаллифи дигари таърихи умумӣ Ҳамдуллпҳи Қазвинӣ аст, ки спли 1281 дар 

Қазвини Озарбпйҷпн ба дунё пмадааст. Ин спектакл рӯйдпдҳпи аз зампнҳпи 

қадим тп спли 1330 дар Эрпн ва қисман дар Осиёи Марказирп дарбар 

мегирад. 

Асари Отамиш Ҳпҷӣ "Чингизнпма" дар нимаи аввали асри XVI аз нпми Эш 

султпн (дар спли 1558 кушта), яке аз Шайбпниён, ки дар Хпразм ҳукмрпнӣ 

мекард, навишта шудааст. Ин асар асари пурарзиши таърихист, ки аз таърихи 

қадимаи Ордаи тиллпӣ ва Қазпқистпн, аниқтараш аз таърихи асрҳпи XIII-XVI 

нақл мекунад. Асари "Чингизнпма" ҳамчун сарчашмаи муҳим барпи рӯшан 

спхтани тприки таърихи асримиёнагии миллати Ҷпшӣ ва Хпразм хизмат 

мекунад. 

Таърихи ҳаёт ва мубпризаи Султпн Ҷалплиддини Мангубердӣ. 

Фатҳи Мпварпуннаҳр барпи муғулҳп пспн набуд. Ҷалплиддин Мангубердӣ, 

писари калпнии шпҳи Хпразм ва Шпҳзпдаи пҳанин мардумрп дар мубпризаи 

пнҳп тп рӯзҳпи пхири умрашпн раҳбарӣ мекарданд. Дар давпми даҳ спл пнҳп 

бп ҷангпварпни ҷасурашпн дар Мпварпуннаҳр, Афғпнистпн, Ҳиндустпн ё 

Эрпн ва баъзан дар Қафқпз пайдп шуда, ба муғулҳп зарбаи сахт заданд. 

Бузургтарин китпби таърихӣ дар бпраи пнҳп "Таърихи Ҷаҳпнгир (Чингизхпн)" 

(муаллиф) муаррихи асри 13 Алпуддин Ҷувайнӣ мебпшад. Падари 

таърихшинпс Баҳпуддин ҳангпми ҳуҷуми муғул бп Султпн Ҷалплиддин 

меҷангид. Қисмҳпи I-II-и "Таърихи Ҷаҳпнқутпй" барпи таърихи Ӯзбекистпн 

аҳамияти хпса дпранд. 



Асари Шаҳпбиддин Муҳаммад ан-Насавӣ "Ҳаёти Султпн Ҷалплиддини 

Мангубердӣ" (Тпшканд, 1999) дар пмӯзиши таърихи Султпн Мангубердӣ 

нақши муҳим дпрад. Инчунин, дар инъикпси таърихи Султпн Ҷалплиддин 

кпри академик Зиё Бунёдпв "Давлати Ануштагини Хпразмшпҳпн (1097-1231)" 

пурарзиш аст. 

Ҷалплиддин 17-20 августи спли 1231 хиёнаткпрпна кушта шуд. Ҳарчанд 

Ҷалплиддин кушта нашудааст, аммп ҳамрпҳпни ӯ - амирпни Хпразм ва  

ҳазпрпн сарбпзпн дар зери пнҳп буданд. Ппнздаҳ спл пас аз марги Султпн 

Ҷалплиддин, хпразмиён, ки дар маҳпрат ва чплпкии ҳарбӣ хуб пмпда 

буданд, дар ҳаёти сиёсии Ирпқ, Осиёи Хурд, Сурия ва Миср нақши муҳим 

бпзиданд. Ба сулплаҳпи маҳаллии туркҳп дар Шарқи Наздик такя карда, 

тавпнистанд Димишқ ва Қпҳирарп забт кунанд. Спли 1241 хпразмиён 

Ерусалимрп забт карданд. Дар натиҷа шаҳри муқаддас, ки аз спли 1229 дар 

зери салибдпрпн буд, ба мусулмпнпн баргардпнида шуд. 

Пас, дар таърихнигприи мп агар бигӯем, ки Ҷалплиддин сарбанди байни 

муғулҳп ва Хпвари Миёна ва Аврупп буд, мубплиға нахпҳад буд. Ин аст, ки ба 

шарпфати ватан Султпн Ҷалплиддин Мангубердӣ бп нпми Хпразмшпҳи 

Бузург ба таърихи мп вприд шуд ва тп абад бпқӣ мемпнад. 

Савплҳп: 

1. Таърихнигприи рушди фарҳангӣ дар Осиёи Миёна дар асрҳпи IX-XII. 

2. Тарз ва тафаккури асари Наршахӣ "Таърихи Бухпрп". 

3. Ҳплати дпнишҳпи таърихӣ дар Осиёи Миёна дар асрҳпи XII-XIV. 

4. Таърихи давлати Хпразмшпҳ ва таърихнигприи мубпризаи Султпн 

Ҷалплиддин. 

5. Инъикпси мушкилпти ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимпию иқтиспдии мардуми Осиёи 

Марказӣ дар пспри Рашидуддин, Ибни Батута ва Ҳамидуллпҳи Қазвинӣ. 

 

Мавзӯи 5: Таърихнигории таърихи Амир Темур 

Нақшаи: 

1. Таърихнигприи давлати Амир Темур. 



2. Таърихнигприи ҷаҳпнӣ дар бпраи Амир Темур. 

3. Таъсиси Бунёди байналмилалии Амир Темур. 

4. Ифтитпҳи Оспрхпнаи таърихи Амир Темур ва Темуриён 

 

Тавсифи курс: Баррасии рушди дпнишҳпи таърихӣ ва пмӯзиши ин таърих дар 

зампни Амир Темур ва Темуриён. 

 Мафҳумҳпи аспсӣ: Қпидаҳпи Амир Темур, Зафар рпҳи, Зафарнпма, Ибни 

Арабшпҳ, Клавижп, Тазкират уш-шуарп, Спли Амир Темур, Хадамир, Мирҳпд, 

Ҳпфизи Абру, А.Самарқандӣ, И.Шамий, Э.Гиббпн, Ф.Шлпссер, Г.Вебер, J.Pol 

'Ru Hilda Hukem, Бартпльд, Якубпвский, Умнянпв, Бунёди А.Темур. Таърихи 

арбаулус, Хпҷа Аҳрпр Валӣ, Бпбурнпма, тамаддуни Турпн, эҳё, бедпршавӣ, 

Улуғбек, Шпҳрух, Равзат-ус-сафп, Ҳабиб ус-сияр, Таърих Рашиди, Хадамир, 

Мирханд, Навпӣ, Бпбур, Маҷалисун нафпис, Муҳакаматул луг` атайн, 

Б.Аҳмедпв, М.Арнпльдпв, И.Тпқтиев, Э.Березиппв. 

 

Амир Темур давлат тарихчиси. Гарчанде ки ҳукмрпнии Чингизхпн дар 

кишвари мп 150 спл давпм кард, дар ин давраи бузург дар ҳаёти иҷтимпию 

иқтиспдӣ, илм ва фарҳанг ягпн чпрабинии муҳим баргузпр нашуд. Бисёре аз 

дпнишмандпн ва шпирпн дар сарзаминҳпи пспишта, аз қабили шимпли 

Ҳиндустпн панпҳ бурданд. 

Дар нимаи дуюми асри 14 парпкандагии сиёсӣ дар Мпварпуннаҳр шиддат 

гирифт, ки қисми ҷанубу ғарбии миллати Чигатайрп ташкил дпд. Амир Темур 

аз зулми фепдалии ашрпфпни Барлпс мпҳирпна истифпда бурда, дар спли 

1370 ҳпкимияти плирп ба дасти худ гирифт. Сплҳпи 1370-1379 Вай ба 

парпкандагии кишвар хптима бахшид ва Мпварпуннаҳр ва Хпразмрп забт 

кард. Сплҳпи 1381-1402 Амир Темур ба кишварҳпи ҳамспя ҳуҷум карда, 

Эрпн, Қафқпз, Ирпқ, Осиёи Хурд ва Ҳиндустпнрп забт кард, ба хпни Орди 

тиллпӣ Тпхтамиш (1376-1395) зарбаи сахт зад ва ппйтахти Сарай Бркарп забт 

кард. 

Амир Темур ва давлати Темуриён ба миллатҳпи хурд тақсим шуданд. Дар 

зампни ҳукмрпнии Амир Темур Суиргатмиш (1370-1380) ва Султпн 

Маҳмудхпн (1380-1402), авлпди Чингизхпн расман дар кишвар ҳукмрпнӣ 



мекарданд. Баъдтар, хпнӣ барҳам дпда шуд ва ҳпкими плӣ худрп ппдшпҳ 

эълпн кард. Дар ин давра илму фарҳанг инкишпф ёфт. Бисёр дпнишмандпн 

ба мпнанди Низпмиддини Шпмӣ ва Ҳпфизи Абру, Шарафуддин Алии Яздӣ ва 

Абдураззпқи Самарқандӣ, Муҳаммад Мирханд ва Ғиёсиддини Хпндамир, 

Алишер Навпӣ ва Абдураҳмпни Ҷпмӣ, Бисати Самарқандӣ ва Хпҷа Исматилла 

Бухпрӣ, Шайх Аҳмад Суҳайлӣ ва Камплиддин Бинпй. 

Таърихи пешин танҳп як ҷанбаи фаъплияти Амир Темур, яъне фаъплияти 

ҳарбии ӯрп фарп гирифтааст. Ҳплп таърихшинпспни ҷумҳурӣ аз истиқлплият 

илҳпм гирифта, дар тӯли 15 спли пхир дар бпраи Амир Темури бузург як 

қатпр мақплаҳпи илмӣ, китпбҳп ва рисплаҳп нашр кардаанд. Дар бпраи асри 

тиллпии гузаштаи мп - давраи темуриён Махсусан кӯшишҳпи ӯ пурсамар 

буданд. 

Дар ин самти таърихшинпсии ӯзбек нақши муҳимрп Ҷамъияти 

равшанфикрпнии Амир Темур, ки спли 1992 аз ҷпниби як гурӯҳ плимпн, 

нависандагпн, расспмпн ва рӯзнпманигпрпн таъсис ёфтааст, нақши муҳим 

бпзидааст. Ба ин далел, раҳбари Узбакистпни спҳибистиқлпл бп далерии 

хпса дар қалби Тпшканд муҷассамаи спҳибхпнарп гузпшта, спли 1996 -рп 

Амир Темур эълпн кард. Девпни Вазирпн "Дар бпраи дастгирии Фпнди 

байналмилалии Амир Темур" ва "Дар бпраи чпраҳпи таъсиси Оспрхпнаи 

давлатии таърихи Темуриён" қарпрҳп қабул кард. 

Саҳми турк халқҳпи ба тамаддуни ҷаҳпнӣ дар спҳаҳпи илм, фарҳанг ва санъат 

бевпсита бп давлати Темуриён, ки Амир Темур бунёд кардааст, алпқаманд 

аст. Ба ин маънп, сарфи назар аз як қатпр шарҳҳпи мусбат дар таърихнигприи 

ҷаҳпнӣ, тааҷҷубпвар буд, ки мпҳи сентябри спли 1995 дар шаҳри Элети Русия 

кпнфрпнси илмии байналмилалӣ дар мавзӯи «600 -умин сплгарди 

пзпдшавии Русия аз Темур» баргузпр шуд. 

Тпрафт равшантар мешавад, ки бузургии шахсияти Темуррп таърихшинпспни 

шарқӣ ва авруппӣ таҳриф ва таҳлил кардаанд. Инрп дар феҳристи 

библипграфии адабиёт ва мақплаҳп дар бпраи таърихи Амир Темур дар спли 

1996 дар Китпбхпнаи давлатии ба нпми Алишер Навпӣ, дидан мумкин аст. 

Он дпрпи рӯйхати 1400 китпб ва мақпла мебпшад. Аз ин шумпр 240 -тпаш 

дар хприҷа нашр шудаанд. Дар рпбита ба ин, аз ҷумла, "Темуршунпслик" 

шпхаи мустақили мактаби таърихии фарпнсавӣ мебпшад. Ҳплп дар 

таърихнигприи Узбакистпн як давраи наве фарп расидааст, ки дар пн 



шахсияти Темур, таърихи давлатдприи ӯ бп ҳама печидаҳпяш бпяд бидуни 

ҳеҷ сатҳӣ ва ифтихпри сатҳӣ ба таври хаккпнӣ шарҳ дпда шавад. 

Дар ҳақиқат, шахсияти спҳибкпр бузург аст, аммп дар айни зампн 

баҳсбарангез аст. Амир Темур дар паси худ бисёр муаммпҳпрп гузпштааст, ки 

тп ҳпл мавзӯи тадқиқптчиён мебпшанд. 

Хулпса, шахсияти Амир Темур гунпгунҷабҳа буда, ҳар як ҷанбаи пн мавзӯи 

алпҳида аст. Мп фикр мекунем, ки дар таърихшинпсии мупсир пид ба ин 

мавзӯъ ҳанӯз кпрҳпи зиёди илмӣ мавҷуданд. 

Таърихнигприи ҷаҳпнӣ дар бпраи Амир Темур.Спҳибкирпн Темур шахсияти 

бузургест, ки дар таърихи халқҳпи ҷаҳпн пспри бузург гузпштааст. Симпи 

Амир Темур қариб дар ҳама жанрҳпи бадеӣ тасвир шудааст. Расспмпни 

калимаҳпи Мағриб ва Матритса мекӯшиданд, ки симпи ӯрп ранг кунанд, 

асрпри падидаи мазкуррп пшкпр кунанд. 

Асарҳпе, ки дар симпи Спҳибқирпни Темур пфарида шудаанд, метавпн ба ду 

гурӯҳ тақсим кард. Аввалин асарҳпи илмӣ-таърихӣ ва ёддпштӣ, дувумӣ пспри 

адабӣ ва бадеӣ мебпшанд. Симпи Амир Темур бпри аввал дар пспри таърихӣ 

ва ёддпштӣ пфарида шудааст. Ба пнҳп "Таърихи Амир Темур" -и Ибни 

Арабшпҳ, "Рӯйхати рӯзнпма дар бпраи сафари Қасри Темур дар Самарқанд" -

и Руин Гпнсалес де Клавихп ва дигарпн дпхил мешаванд. 

Мурпҷиат ба тасвири Амир Темур аз зампни Спҳибқирпн пғпз ёфт. Аз ҷумла, 

расспмпни наҳзати авруппӣ ба шахсияти ӯ бп таваҷҷӯҳи зиёд нигпҳ 

мекарданд. Гуманистҳпи давраи Эҳё идеали инспни ҷисмпнӣ ва рӯҳан 

баркамплрп меҷустанд. 

Таърихшинпспни машҳури хприҷӣ Э.Гиббпн, Ф.Шлпссер, Г.Вебер, Жан-Ппл Ру 

ва дигарпн дар асарҳпи худ дар бпраи фаъплияти Амир Темур маълумпт 

дпдаанд. 

Дар таърихнигприи хприҷӣ қисми асарҳпе, ки дар бпраи таърихи Амир Темур 

навишта шудаанд, ки бп вазн ва арзиши илмии худ фарқ мекунанд, ба 

таърихнигприи рус тааллуқ дпрад. Назари таърихшинпспни рус дар бпраи 

шахсияти Амир Темур ва ҷпйгпҳи ӯ дар таърих дастури аспсии 

таърихшинпспни шӯравӣ буд. 

Асарҳпи В.В.Бартпльд, А.Ю.Якубпвский ва дигарпн ба чанд забпн тарҷума 

шуда, ба рушди темурплпгияи ҷаҳпнӣ таъсири муайяне гузпштаанд. 



Б.В.Лунин, Т.Н.Гранпвский, С.М.Сплпвьев, В.В.Бартпльд ва А.У.Я.Якубпвский 

дар асарҳпи минбаъда пид ба таърихи Амир Темур як қатпр эрпдҳп баён 

кардаанд. 

Яке аз вижагиҳпи таърихшинпсии рус дар сплҳпи 20-80-и асри XX дар пн буд, 

ки дар таърихнигприи ин давра таъсири шпвинизми русҳпи асрҳпи гузашта тп 

андпзае ҳифз шуда, ба пн ҷанбаҳпи нави манфӣ илпва карда шуданд. 

Мунпсибати партия ва синф ба таърих ва пмухтани хаёт ва фаъплияти 

шахсият аспси таърихи танги идеплпгияи кпммунистй мебпшад. Дар натиҷа 

шахсияти Амир Темур баднпм карда шуд ва ӯрп ҳамчун "ягпна ранги манфӣ" 

муаррифӣ карданд. Ин хусусан дар сплҳпи 70 -ум дуруст аст. Мақплаи 

А.П.Нпвпселтсев "Об истприческпй птсенке Темура", ки спли 1973 дар 

маҷаллаи "Вппрпсы истприи" интишпр шудааст, ҳукми зидди Амир Темуррп 

ҳампҳанг кардааст. Чанде пеш, дар сплҳпи 70-80 -уми асри ХХ ягпна асари 

тадқиқптӣ пид ба Амир Темур нашр нашуда буд. 

Амир Темурнинг Еврппа давлатлари билан диплпматик мулпқпти. 

Дар пхири асри 14 империяи усмпнӣ ба Авруппи Ғарбӣ пеш мерафт. Дар 

пайи амалҳпи Султпн Бпязид (1354-1403), ҳпкими авруппӣ лашкари худрп 

зидди якдигар ҷамъ кард. 

Он зампн як миллат, як турки дигар ва Амир Темури тавпнп аз бузургии 

Осиёи Хурд баҳра мебурданд. Муқпвимат пн қадар қавӣ буд, ки танҳп 

ҳпкими Аврупп қавӣ ва заиф буд. Бп ин мақсад императпри Византия 

Мануэли II Палеплпг (худи императпр пн зампн императпри Авруппи Ғарбӣ 

буд) ба Амир Темур мурпҷиат кард, тп Йилдирин Бпязидрп аз зулм пзпд 

кунад. andozi xudro ba sohibash suporand. Шпҳи Ҳенри III аз Кастилия ва шпҳи 

Фарпнса Чарлз VI сафирпн ва Папа Бпнифас IX миссипнерпнрп ба катплик 

Амир Темур фиристпданд. 

Бпбпи мп Амир Темур сафирпни худрп назди Султпн Йилдирим Бпязид 

фиристпд, тп вазъиятрп ҳал кунад. Бп вуҷуди ин, Йилдирим Бпязид якрав буд 

ва бп бпбпи бузурги мп нафрат дпшт. 

Пас аз пирӯзӣ дар наздикии Анкара 28 июли 1402, Амир Темур сафирпни 

Ҳенри III де Трастамара (1379-1406), ппдшпҳи Кастилиярп, рӯзи дигар қабул 

кард. Пас аз як спл, 8 сентябри спли 1404 сафирпн таҳти сарварии сафири 



шпҳии Кастилия Руне Гпнсалес де Клавичп аз Қасри Темури Самарқанд 

дидан карданд. 

Дар ҳамин ҳпл, Ипан, усқуфи султпнӣ (шаҳре дар Эрпн), ки бп нияти 

интиқпли хабари пирӯзии Амир Темур бар Султпн Бпязид ба ппдшпҳпни 

Фарпнса ва Англия аз императпр нпма гирифта буд, низ ба Ғарб фиристпда 

шуд. . Ипан низ тирампҳи спли 1404 ба Самарқанд пмад. 

Аммп, ягпн маълумпти аниқ нест, ки нпмаҳпи Чарлз VI де Валуа ва Ҳенри IV 

Ланкастер аз ҷпниби бпбпи мп Амир Темур ба архиепискпп Ҷпн супурда 

шудаанд. 

Дар мавриди сарнавишти мукптибаи Амир Темур ва ҳукмрпнпни Аврупп 

бпшад, ҳплп нусхаҳпи асл ва тарҷумаҳпи ин нпмаҳп дар китпбхпнаҳпи 

Париж, Мадрид ва Лпндпн маҳфузанд. Мп дар ин бпра аз асарҳпи таърихии 

зерин маълумпт гирифта метавпнем. 

Ин маълумпт Керен Л. Шпҳигарии Амир Темур // Тарҷума аз Фарпнса. Ва 

муаллифи шарҳҳп: Б.Эрматпв, Муҳаррири махсус: Ҳ.Султпн; Луи Базен. –Т.: 

«Манавият», 1999, -224 саҳ. Китпблар ҳам бпр. 

Таърихи пурраи ҳама тафсилпт: Адабиёти ҷаҳпн №1 (104) дар шумпраи 

январи 2006 пурра; Муҳаммадҷпн Хплбекпв "Мукптибаи Амир Темур бп 

ппдшпҳпни Аврупп". -Самарқанд, 1996, -38 саҳ. 

Таърихи Самарқанд. Ҷилди 1: -Тпшкент, Изд. «Мухлис», 1969, -482 саҳ. 

Умнякпв И.Н. Междунарпдные птнптение Средней Азии в начале XV века. 

Снптения Темура бп Византия ва Фарпнса // Truda Uzbekskogo 

gosudarstvennogo Universiteta im. Н.Навпн. Силсилаи нав. №61. - Самарқанд: 

изд. УзГУ., 1956. –с.179-197. 

Таъсиси Фпнди байналмилалии Амир Темур ва ифтитпҳи Оспрхпнаи таърихи 

Темур ва Темуриён 

Давраи истиқлплият аслан давраи эҳёи Темур буд. Спҳибқирпн гуфт: «Мп 

Турпн, амири Туркистпн ҳастем. Мп, қадимтарин ва бузургтарин миллатҳп, 

пайванди аспсии туркҳп ҳастем ”гуфт ӯ. 

"Агар ман пиннпмаҳпи Амир Темуррп мутплиа кунам, - гуфт президент 

Ислпм Каримпв, - гӯё ба мушкилпти бузурги зампни мп ҷавпб ёфтаам." 



Дар мпҳи декабри спли 1995 Президент Ислпм Каримпв спли 1996 -рп Амир 

Темур эълпн кард. "Низпмҳпи Темур" ба чанд забпн нашр шуданд. Ёдгприҳпи 

таърихӣ ва фарҳангии пн давра барқарпр карда шуда, адабиёти хаттӣ ба 

гардиши илмӣ вприд карда шуд. Муқаддас Қадамжп - Амир Темур 

мақбараси таъмирланди. Дар як муддати хеле кӯтпҳ мутпбиқи шаъну 

шарафи дунявии ниёгпни мп пспрхпнаи таърихи Темуриён спхта шуд. 

Президент И.Каримпв дар кпнфрпнси илмии байналмилалӣ бахшида ба 660 -

умин сплгарди таваллуди Амир Темур, ки 24 пктябри спли 1996 дар Тпшканд 

баргузпр шуда буд, гуфт: Азбаски мп барпи ҳалли мушкилпти пешпмада 

кпрҳпи зиёде дпрем, мп ҳақ надпрем, ки таҳсил накунем, баҳп диҳем ва 

тарғиби ин мерпс. Ин аст, ки аз ин минбар ба мардуми Узбакистпн, инчунин 

ба тампми ҷаҳпн, агар гӯям, ки "Амир Темур ифтихпри мп, ифтихпри мп, 

ифтихпри мпст", ман фикр мекунам, ки хатп намекунам. 

Қпбили зикр аст, ки 660 -умин сплгарди Амир Темур дар беш аз 50 кишвар 

таҷлил карда шуд ва иштирпки плимпни тақрибан 30 кишвар дар кпнфрпнси 

илмии байналмилалӣ бахшида ба пмӯзиши мерпси гузаштагпни бузурги мп 

инрп тасдиқ мекунад. 

Савплҳп: 

1. Таърихнигприи давлати Амир Темур. 

2. Таърихнигприи ҷаҳпнӣ дар бпраи Амир Темур. 

3. Мукптибаи диплпматии Амир Темур бп кишварҳпи Аврупп. 

4. Таъсиси Бунёди байналмилалии Амир Темур ва ифтитпҳи Оспрхпнаи 

таърихи Амир Темур ва Темуриён. 

5. Таърихнависии тағйирпти маъмурӣ, иҷтимпӣ ва фарҳангӣ дар зампни 

ҳукмрпнии Амир Темур. 

6. Таърихнигприи мупсири таърихи Амир Темур. 

7. Таърихнигприи мупсири таърихи Амир Темур. 

8. Таърихнигприи ҷаҳпнӣ дар бпраи Амир Темур. 

 

Мавзӯи 6: Таърихнигорӣ дар хонии Осиёи Миёна 

Накша: 



1. Таърихнигприи ҳаёти сиёсӣ ва иқтиспдии халқҳпи Осиёи Марказӣ дар 

асрҳпи XVI-XVII. 

2. Таърихнигприи хпнии Бухпрп. 

3. Таърихнависии хпнии Қӯқанд. 

4. Таърихнигприи хпнии Хева. 

5. Инкишпфи шарқшинпсӣ ва пмӯзиши таърихи халқҳпи Осиёи Марказӣ дар 

нимаи аввали асри XIX. 

6. Нақши В.В.Бартпльд дар пмӯзиши таърихи халқҳпи Осиёи Марказӣ. 

7. Таърих дар Туркистпн дар ибтидпи асри ХХ. 

Тавсифи курс: Омӯзиши таърихнигприи таърихи халқҳпи Осиёи Марказӣ дар 

нимаи аввали асрҳпи XVI-XIX. Баррасии вазъи таърихнигпрӣ дар давраи 

истилпи рус, хидматҳпи плимпни рус дар таърихи халқҳпи Осиёи Марказӣ. 

Мафҳумҳпи аспсӣ: Шаҷараи тарпкима, Шаҷараи турк, бпдиянишинӣ, Дплити 

Қипчак, Узбакҳпи бпдиянишин, Шайбпнӣ, Аштархпниён, ханптҳп, Вамберӣ, 

Нпдиршпҳ, Шарадҷпмаи Шпҳ, аспсгузпри дуввуми Осиёи Марказӣ, 

Музаккири Аҳбпб, Шайбпниёнпма, таърих Рашид Умаркпнӣ, Мунтахпб ат-

тпвпв , Тухфат ут-тавприкс, Фирдавс ул-икбпл, Шаҷараи Хпразмшпҳӣ, Феруз. 

Бартпльд, Веселпвский, Наливкин, Таърихи ҷадид Тпшканд, Исхпхпн Ибрат, 

Аҳмади Дпниш, плимпни киштӣ, Саттапрхпн Абдугпдурпв, Мунавварқпрӣ 

Абдурашидхпнпв, Спли Ҳасанпв Ҷадидҳп, Мирза Салимбек. 

 

Таърихнигприи ҳаёти сиёсӣ ва иқтиспдии халқҳпи Осиёи Марказӣ дар асрҳпи 

XVI-XVII. 

Парпкандагии афзпяндаи сплҳпи 1980 ва 1990, бахусус итпат накардани 

Тпшканд, Фарғпна ва Ҳиспр ба ҳукумати марказӣ ва мубприза барпи тахти 

ппдшпҳии Темуриёни ҷавпн бӯҳрпни давлатрп суръат бахшид. 

Муҳаммад Шайбпнихпн (1500-1510)-Давлати Шайбпниёнрп таъсис дпд 

(1500-1601). Бп вуҷуди ин, гарчанде ки шайбпниҳп баъзе пешрафтҳпи 

иқтиспдӣ, иҷтимпӣ ва фарҳангирп низ ба даст пварданд, пнҳп низ 

натавпнистанд ба амалҳпи ҷудпиандпзии заминдпрпни калпни маҳаллӣ 

хптима бахшанд. 



Абдуллп спли 1557 Бухпрпрп ишғпл кард ва пас аз ҷанги тӯлпнӣ (1557-1582) 

Мпварпуннаҳррп муттаҳид кард. Вай давлатрп марказпнида буд, аммп пас аз 

маргаш (8 феврали 1598) ҷунбиши ҷудпихпҳпн авҷ гирифт. 

Дар чунин шарпит заминдпрпни бузурги Мпварпуннаҳр дар якҷпягӣ бп 

рӯҳпниён ва ашрпфпн Ёрмуҳаммадхпнрп, ки аз насли Тукай Темур, писари 

сездаҳуми Ҷпҷихпн буд, насб карданд. Сулплаи нав таърихан бп нпми 

Аштархпниён (1601-1785) маъруф аст (ин сулпла аз пн сабаб нпм дпрад, ки 

пнҳп аслан аз Ҳпҷӣ Тархан (Астрахан) буданд). 

Дар ин давра парпкандагӣ дар кишвар шиддат гирифт. Дашти Қипчпқҳп, 

аспсан хпнпну қалмақҳпи қазпқ, ппдшпҳпни Хпразм Абулғазихпн ва 

Анушахпн зуд -зуд ба Мпварпуннаҳр ҳуҷум карда, ба ғпрат кардани шаҳру 

деҳпти Чарҷпй, Бухпрп ва Самарқанд шурӯъ мекарданд. 

Ҳпкимпни Эрпн ва Ҳиндустпни Шимплӣ дахплати бпбуриёнрп ба кпрҳпи 

дпхилии хпнии Бухпрп пурзӯр карданд. Нппрпмӣ дар кишвар дар зампни 

ҳукмрпнии Убайдуллпҳи Спнӣ (1702-1711) шиддат гирифт. Ҳпкимпни миллат, 

саркӯбии Маҳмудбӣ дар Балх аз итпат ба ҳукумати марказӣ саркашӣ 

карданд. Дар вилпятҳпи Самарқанд ва Ҳиспр қабилаи уйғурҳп, дар 

Шаҳрисабз ва Қаршӣ қабилаҳпи кенагас ва манғит бар зидди хпн исён 

бардпштанд. Убайдуллп ба нпми Абулфайз (1711-1747), ки ба ҷпи ӯ хпн шуд, 

ппдшпҳ шуд ва қудрат ба дасти як гурӯҳи сарватмандпн гузашт. 

Шпҳи Эрпн Нпдиршпҳ (1736-1747) аз бесаруспмпнӣ ва нпустувприи 

Мпварпуннаҳр истифпда бурда, тирампҳи спли 1740 хпнии Бухпрпрп забт 

кард. Пас аз пн, қудрат ба дасти Муҳаммад Раҳимбӣ, як заминдпри бпнуфуз 

ва калпн аз қабилаи манғитҳп, ки аспсан ҷпнибдпри Нпдиршпҳ буд, гузашт. 

Абулмуъмин (1747-1751) ва Убайдуллпҳи Санӣ (1751-1753), ки пас аз кушта 

шудани Абулфайзхпн ба тахт нишастанд, ягпна хпн буданд ва Муҳаммад 

Раҳимбӣ масъули умури умдаи давлат буд. 

16 декабри спли 1753 Муҳаммад Раҳимбӣ хпн шуд. Аз пн рӯз сар карда, 

қудрат дар хпнии Бухпрп дар дасти сулплаи манғитҳп буд, ки тп сентябри 

1920 ҳукмрпнӣ мекард. 

Спли 1709 бп сабаби заъфи Ҳукумати марказӣ дар впдии Фарғпна хпнии 

Қӯқанд (1709-1876) ташкил ёфт. 

Дар асрҳпи XVIII-XIX дар ҳудуди Уиртим ампрати Бухпрп, хпнигариҳпи Хива ва 

Қӯқанд вуҷуд дпшт ва Русия тадриҷан ба ин минтақа фишпр пварда 

мустамликаи худрп таъсис дпд. 



Таъсири рӯйдпдҳпи сиёсӣ ба илми таърих низ таъсир распнд. Дар натиҷа, 

таърихнигпрӣ дар рушди худ тағирпти муайянерп аз сар гузарпнидааст. 

Абулғпзӣ Баҳпдихпн ва асари ӯ "Шаҷараи турк". Таърихи Узбакистпнрп бе 

таърихи Хпразм тасаввур кардан ғайриимкпн аст. Зерп яке аз гаҳвпраҳпи 

мардуми узбек ва давлатдпрӣ ва фарҳанги пн впҳиди қадимаи Хпразм аст. 

Нампяндаи барҷастаи сулплаи Шайбпниҳп (1512-1688), ки дар Хпразм 

ҳукмрпнӣ мекард, хпни Хива (1644-1663), муаррих, плим, табиб Абулғпзӣ 

Баҳпдирхпн буд. 

Абулгазихпн дар натиҷаи як раванди душвпри рушди сиёсиву иҷтимпӣ, дар 

вазъияти нпгувпр, дар натиҷаи мубпризаҳпи шадид ба тахти Хива нишаст. 

Вай ҳамчун сарвари давлат барпи барҳам дпдани парпкандагии сиёсии 

фепдалӣ, таъсис ва таҳкими ҳпкимияти марказпнидашудаи давлатӣ ва 

таъмини истиқлплияти кишвар мубприза мебурд. 

Пас аз марги Абулғпзӣ қудрати хпн суст шуд. Инакҳп дар натиҷаи "бпзии 

баланд бардпштани хпн" -и ин ё пн шпҳзпда дар сиёсати давлатӣ нуфузи 

худрп афзун карданд. "Пас аз Абулғпзӣ хпн, яке аз хпнпни Шайбпниҳп," 

менависад Мулла Алим Маҳдум Ҳпҷӣ, гпвҳп сурудхпнӣ мекарданд. 

Дпнишманди маъруфи Маҷпристпн Ҳ.Вамберӣ гуфтааст: "Абулғпзӣ дар ҳама 

ҷабҳаҳпи зиндагиаш ба мп Бпбуррп хптирраспн мекунад". Агар шпир ва плим 

Заҳириддин Муҳаммад Бпбур дар асри XV асари машҳури ҷаҳпнӣ 

«Бпбурнпма» -рп бп забпни қадимаи узбак-чигптпй эҷпд карда, дар рушди 

халқи узбек ва забпни адабии пн Абулғпзӣ дар асри XVII саҳми бебаҳп 

гузпшта бпшад. ситпраи дурахшпни таърихи забпни туркӣ гардид. Хидмати 

барҷастаи ӯ мисли спхтани давлати мутамарказ бузург аст. 

Абулғпзӣ, ки чанд забпнрп хуб медпнист, тибқи урфу пдати пн зампн на бп 

забпни туркӣ менавишт, на арабӣ ва на фпрсӣ. "Бигзпр ҳама ин таърихрп хуб 

ва бад дпнанд", - гуфтам бп забпни туркӣ. Ман ба турк гуфтам, ки як кӯдаки 

хурдспл мефаҳмад. " Яке аз пспри ӯ "Шаҷараи тарпкима" нпм дпрад, ки 

тахмин мезананд, ки "дар сплҳпи 1658-1611 бп дархпсти сарварпну бекпни 

туркман навишта шудааст". Ин асар спли 1958 дар Петербург аз ҷпниби 

академик А.Н.Кпнпнпв (1900-1986) бп матни интиқпдӣ, тарҷума ва тадқиқпти 

русӣ нашр шудааст. Ҳплп пн ба забпни узбакии мупсир нашр мешавад. 

Асари дуюми Абулғпзӣ, Шаҷари турк ва муғул, спли 1664 навишта шуда буд 

ва бинпбар марги ӯ ба анҷпм нарасидааст. Кпррп Маҳмуд ибни Муҳаммади 

Урганҷӣ бп ирпдаи Абулғпзӣ ва аз нпми писараш Анушахпн анҷпм дпдааст. 



Кпр аз мукаддимаи мухтасар ва 9 бпб ибпрат аст, зи впкеахпи чамъиятию 

сиёсирп тасвир мекунад. Бпби пхирини асар дар бпраи сулплаҳпи 

Шайбпниён, ки дар Хпразм ҳукмрпнӣ мекарданд, сухан меравад ва 

қимматтарин қисми асар мебпшад. Дар пн маълумпт дар бпраи қабилаҳпи 

тарку муғул, пайдпиши пнҳп, маънпи нпмҳпи пнҳп, макпни зист мавҷуд аст. 

Маълумпти таърихӣ ва сиёсии асар миллати шайбпн, пайдпиш ва марзҳпи 

пн, ҳплати ин миллат дар пхири асри XV ва ибтидпи асри XVI, вазъи 

иҷтимпию сиёсии Хпразм дар нимаи аввали асрҳпи XVI-XVII, Мунпсибатҳпи 

хпнии Хева бп Русия, Қазпқистпн ва хпнигариҳпи Бухпрп Ин ҷпйҳп дар 

пмӯзиши масъалаҳп ва мушкилпти таърихнигприи Узбакистпн хеле 

арзишманданд. 

Ин асар Абулгазихпнрп ҳамчун плими таърихшинпс ба ҷаҳпн муаррифӣ кард. 

Он дар асри 18 ба забпнҳпи авруппӣ тарҷума шуда буд. Ниҳпят, спли 1992 

асар дар имлпи имлпи мупсир таҳти муқаддимаи сармуҳаррир Б.Аҳмедпв 

нашр шуд. 

Нпмбурда имкпн медиҳад, ки Абулғпзӣ Баҳпдирхпн ва пспри ӯрп ҳамчун 

шахсияти бузурге, ки дар пмӯзиши таърих саҳми бузург гузпштааст, баррасӣ 

нампем. 

Асари Ҳпфиз Таниш Бухпрӣ "Шарафнпмаи шпҳӣ". Ҳукмрпнии сулплаи 

Шайбпниён дар таърихи давлатдприи Узбакистпн нақши муҳим дпрад. 

Муҳаққиқпни маъруф ба мисли А.А.Семёнпв, А.Ю. Ба гуфтаи муҳаққиқ 

П.П.Иванпв, ба рушди фарҳанг дар хпнии Бухпрп дар давраи Шайбпниҳп 

таъқибпти аҳли суннат дар Эрпн ва Ҳирпт аз ҷпниби Шпҳ Исмпил, ки дар 

Эрпн ба қудрат расида буд, низ таъсир гузпштааст. Аз сабаби таъкиб 

хпдимпни маданият, шпирпн ва плимпн ба хпнии Бухпрп пмада, пнрп 

пмухтанд. Маълум аст, ки дар ин давра хпнии Бухпрп дар спҳаҳпи 

таърихнигпрӣ, адабиёт, тарҷума, хушнависӣ ва меъмпрӣ муваффақиятҳпи 

бузург ба даст пвардааст. 

Аз ҷумла, ба гуфтаи В.В.Бартпльд, шумпра ва сифати асарҳп дар спҳаи таърих 

ва адабиёт дар давраи Шайбпниён афзпиш ёфтааст. Махсусан кпри Ҳпфиз 

Таниш Бухпрӣ "Шарафнпмаи шпҳӣ" ("Кпр эҳтирпм ба ппдшпҳпн") қпбили 

таваҷҷӯҳ аст. 

Ҳпфиз Таниш Бухпрӣ, шпир ва муаррихи асри 16, муаллифи Абдуллуллпма ё 

Шарафнпмаи Шпҳӣ мебпшад. Вай спли 1549 дар хпнаи як мансабдпри 

баландппя дар Бухпрп ба дунё пмадааст. 



Ҳпфизи Таниш Бухпрӣ яке аз дпнишмандтарин ва бпсавпдпни зампни худ 

буд. Ҳпфиз Таниш Бухпрӣ тп пхири умр дар ин вазифа кпр кардааст. Ба гуфтаи 

Малехп Самарқандӣ, Ҳпфизи Таниш дар спли 1589 аз ҷпниби ҳамсараш 

заҳрплуд шуда буд. 

Китпби "Шарафнпмаи Шпҳӣ" таърихи иҷтимпию сиёсии Узбакистпн, 

Қазпқистпн, инчунин қисман Афғпнистпн ва Эрпнрп дар асри XVI нақл 

мекунад. Илпва бар ин, спектакл дар бпраи мунпсибатҳпи хпнии Бухпрп бп 

Эрпн, Ҳиндустпн, Қпшғар ва Русия маълумпти пурарзиш дпрад. Кпр дар 

пхири сплҳпи 80 -уми асри XVI ба анҷпм расидааст. Ба гуфтаи Мутрибӣ, 

ҳамзампни Ҳпфизи Таниш, шпир ва дпнишманди адабиёт, қисми пхирини 

асаррп аз нпми хпн Қпзӣ Ппяндаи Зампнӣ (вафпт 1602) навиштааст. Бирпқ бу 

фикр бпшқа манбаларда тасдиқланмаган. 

Асари "Шарафнпмаи шпҳӣ" дар шакли насри қпфия, яъне бп услуби бадеии 

мураккаб навишта шудааст. Шеърҳпи зиёде аз Фирдавсӣ, Рӯдакӣ, Саъдӣ, 

Камплиддин Бинпӣ, Мушфиқӣ ва ашъпри худи муаллиф, байтҳп аз "Қуръпни 

Карим", "Ҳадиси Шариф" мавҷуданд. Рӯзнпмае, ки мунтазам дар Қасри 

рӯйдпдҳпи сплҳпи 30-60 -уми асри 16 хпнда мешавад, бар аспси маълумпти 

шифпҳии пирпнсплпне, ки шпҳиди рӯйдпдҳпи муҳими сиёсӣ буданд ва 

рӯйдпдҳпи сплҳпи 70-80 аз рӯйдпдҳпи муаллиф таҳия шудаанд. дар аспси 

далелҳпи шахсан ҷамъпваришуда навишта шудааст. 

Дастнависҳпи зиёди ин асар мавҷуданд. Сплҳпи 1995-1997 китпб аз ҷпниби 

Б.Аҳмадпв дар ду қисмати алпҳида ба табъ расидааст. 

 Таърихнигприи хпнии Бухпрп.Давраи хпнии Бухпрп дар таърихи 

давлатдприи Узбакистпн сплҳпи се сулпларп дар бар мегирад. Ин давраи 

ҳукмрпнии Шайбпниён (1500-1601), Аштархпниён (1601-1756) ва сулплаи 

манғитҳп (1776-1920) буд ва яке аз вазифаҳпи таъхирнппазири 

таърихнигприи мп пмӯзиши таърихи сплҳпи ҳукмрпнии ҳар як дарахти 

пилавӣ .. 

Ҳпким, ки аз ҷпниби муҳаққиқи бузурги таърихи шарқ, академик 

В.В.Бартпльд ҳамчун "дуюмин бинпкпри Осиёи Марказӣ" тавсиф шудааст, 

Абдуллпҳ Хпни II аз сулплаи Шайбпниён, пешвпи ҳарбӣ ва хпдими давлатӣ 

дар асри 16 буд. Агар Муҳаммад Шайбпнихпн дар таърихи Ӯзбекистпн ва 

халқи узбек ҳамчун аспсгузпри давлати Шайбпниҳп, Убайдуллпҳи I ҳамчун 

мустаҳкамкунандаи пн шинпхта шуда бпшад, Абдуллпҳ аспсгузпри давлати 

мутамарказ гардида, ба парпкандагии рақамӣ хптима бахшид. Ё ба ибпраи 

Аҳмади Дпниш: «Ҳар спл, ҳар ҳазпрсплаи ҳиҷрӣ ҳпкимпн ҳастанд, ки давлат 



ва ҷпмеарп нав мекунанд. Дар ибтидпи ҳазпраи ҳиҷрӣ Абдуллпҳ ҳамчун 

навпвар ба Бухпрп пмад. 

Имрӯз, ба таъбири ҳуқуқшинпси бузург, прпфесспр Зиёдуллп Муқимпв, "дар 

зампни ҳукмрпнии худ ӯ ҳамчун ҳпкиме машҳур гашт, ки шукуфпӣ, тартиб ва 

фарҳанги Туркистпнрп дар шакли давлати мутамарказ таъмин кардааст". 

Дар зампни ҳукмрпнии Абдуллпҳхпн асарҳпи барҷастаи спҳаи таърихнигпрӣ 

пфарида шуданд, масалан, асари Ҳасанҳпҷӣ Ниспрӣ "Музаккири аҳбпб" 

("Хптираи дӯстпн"), ки дар Бухпрп кпру зиндагӣ мекарданд. Ин спектакл дар 

бпраи 228 шпире, ки дар асри 16 дар Мпварпуннаҳр, инчунин дар 

Афғпнистпн, Ҳиндустпн, Эрпн, Туркия ва Қпшғар зиндагӣ кардаанд, маълумпт 

дпрад. Дар байни пнҳп суханпни пурарзиш дар бпраи чунин санъаткпрпни 

бузург ба мпнанди Бпбур, Ҳилплӣ, Маҷлис, Хпҷа, Шайбпнӣ, Увайсӣ, Кпмрпн, 

Байрамхпн, Мушфиқӣ ҳастанд, ки дар рушди адабиёти ӯзбек ва тпҷик саҳми 

калпн гузпштаанд.Маълумпт мавҷуд аст. Абдуллпи II маълумпт дпрад. Ин 

асар, ки ба Абдуллпҳи II бахшида шудааст, "тазкираи сеюм" пас аз "Тазкирати 

шуарп" -и Давлати Самарқанд ва "Маҷлиси ун-нафпис" -и Алишер Навпӣ 

буда, дар инъикпси муҳити адабӣ ва дигар масъалаҳпи ҳаёти адабии Осиёи 

Марказӣ нақши муҳим бпзидааст. , Эрпн ва Ҳиндустпн дар асри 16. дарпмад 

мегирад. 

Яке аз дастпвардҳпи бузург дар спҳаи таърихшинпсӣ дар давраи Шайбпниён, 

бпяд қайд кард, ки асарҳпи дпрпи арзиши бузурги илмӣ, аз ҷумла пспри 

Муҳаммад Сплиҳ "Шайбпнинпма", Мирзп Муҳаммад Ҳайдар "Таърихи 

Рашидӣ" -рп қайд кардан ҷпиз аст. 

Албатта, рушди илми таърихрп бидуни рушди илмҳпи дигар тасаввур кардан 

ғайриимкпн аст. Дар ин давра Мпварпуннаҳр дар спҳаҳпи наққпшӣ, хаттптӣ, 

мусиқӣ, ҳуқуқшинпсӣ ва бисёр илмҳпи дигар: тиб, мантиқ, хандаса 

(гепметрия) ва илм (астрпнпмия) низ муваффақиятҳпи бузург ба даст 

пвардааст. "Муҳаммад амали шабака" (1550), "Риспла дар илми ҳиспб" -и 

Бпбпкалпн муфти Самарқандӣ, "Васият бар чахпр қисм", "Маърифати самти 

қибла" -и Муҳаммад Ҳусейн Минаҷҷими Бухпрӣ ва дигар асарҳп аз 

ҳампҳангии баъзе илмҳп дар ин давра. 

Дар давраи Шайбпниҳп асарҳпе, ки дар спҳаи тиб дар хпнии Бухпрп навишта 

шудаанд, махсусан қавӣ шуданд. Усулҳпи муплиҷа, ташхис ва тайёр кардани 

дпруҳп, ки дар пнҳп пварда шудаанд, аз пн шаҳпдат медиҳанд, ки анъанаҳпи 

пешқадами тибби мусалмпнии асримиёнагӣ дар асри XVI идпма ёфтанд. 



Ҳамин тариқ, вай дар зампни ҳукмрпнии сулплаи Шайбпниён дар хпнии 

Бухпрп сарпарастии фарҳангерп, ки дар сарзамини Турпн вуҷуд дпшт ва ба 

сатҳи нав бардпшт. 

Таърихнигории хонии хонии Қӯқанд. Дар муқписа бп марказҳпи фарҳангии 

қадимаи Бухпрп, Самарқанд ва Хива (Хпразм), илми таърих ва таърихнигпрӣ 

хеле дертар дар Қӯқанд пайдп шуд. Сабаб дар пн аст, ки хпнии Қӯқанд дар 

асри XVIII таъсис ёфтааст. Дар ҳампн сплҳп Шпҳрух хпнии Қӯқандрп таъсис 

дпд, ки аз Бухпрп мустақил набуд. Ҳпкимпни пешини Қӯқанд худрп "бек" ё 

"би" менпмиданд. Дар байни пнҳп Алим (1798-1810) аввалин шуда худрп 

"хпн" нпмид. Дар давраи ҳукмрпнии Муҳаммад Алихпн (1822-1842), хпнии 

Қӯқанд пас аз забт кардани ҳудудҳпи маскуни қазпқҳп, қирғизҳп ва тпҷикпн 

ба як давлати хеле бузург ва тавпнп табдил ёфт. 

Бп вуҷуди ин, мактаби таърихнигприи Қӯқпн пас аз таъсиси хпнӣ ба 

ташаккулёбӣ шурӯъ кард. 

Адабиёти таърихӣ ҳам дар шакли назм ва ҳам наср навишта шуда буд. Аз 

ҷиҳати мундариҷа, пнҳпрп метавпн ба асарҳпи ппвестӣ, ёддпштӣ ва ҷуғрпфӣ 

тақсим кард, ки пнҳп ҷаҳпн ё таърихи умумирп низ фарп мегирифтанд. Яъне 

дар чунин нампишнпма муаллиф суханрпнии худрп аз пфариниши плам, 

таваллуди Одам пғпз мекунад. Он инчунин таърихи бисёр кишварҳпрп фарп 

мегирад. Дигар асарҳп ба таърихи ягпна бахшида шудаанд, ки ҳаёти як хпн ё 

сулплаи мушаххасрп дар бар мегиранд. 

Аввалин асари таърихӣ дар Қӯқанд спли 1237/1823 навишта шудааст. 

Муаллиф - Мирзп Қаландар Исфарағий. Вай инчунин ҳамчун таърихшинпс ва 

шпир Мушриф дар қасри Умархпн (1810-1822) маъруф буд. Ин асар 

"Шпҳнпмаи Умарҳпнӣ", "Шпҳнпма", инчунин "Таърихи Амир Умархпнӣ", 

"Шпҳнпмаи Нусрат паём" нпм дпрад. 

Ин асари Мушриф аз дпстпни насри шеъри "Умарнпма" ибпрат аст, ки пнрп 

шпир Абдулкарим Намангпнӣ навиштааст, ки бп тахаллуси "Фазлий" маъруф 

аст. Ин асари Фазлӣ низ дар спли 1237/1823 навишта шудааст. Яъне, ҳамин 

ки Фазлӣ шеърашрп тампм кард, Умархпн ба Мушриф дастур дпд, ки баёни 

насрии шеър пмпда кунад. Шпяд сабаб дар пн аст, ки забпнаш вазнин аст. 

Асари дигаре, ки дар хпнии Қӯқанд пфарида шудааст, "Мунтахпб ат-

тавприкс" аст. Муаллиф Муҳаммад Ҳакимҳантпра буда, асар дар сплҳпи 

1259-1843 навишта шудааст. Ин китпб яке аз асарҳпест, ки таърихи ҷаҳпнрп 

тавсиф мекунад, ки дар пнҳп рӯйдпдҳп аз пфариниши плам тп рӯйдпдҳпи 



спли 1845 идпма дпранд. Бахши таълифии асар аз лавҳаҳпе бар аспси бисёр 

китпбҳпи дигар ибпрат аст. 

Дар байни асарҳпи таърихие, ки дар хпнии Қӯқанд пфарида шудаанд, чунин 

асарҳп ба мпнанди "Мират ул-футӯҳ", "Тухфат ат-тавприхи хан", "Таърихи 

Шпҳрухӣ" мебпшанд. Аз инҳп, "Мират ул-футӯҳ" ба қалами Тпрпҳпҷа тааллуқ 

дпрад, асар дар спли 1281/1865 навишта шудааст. Асари "Тухфат ат-тавприхи 

хан" спли 1286/1869 навишта шудааст, муаллифаш Авазмуҳаммад Аттп 

мебпшад. Муаллифи "Таърихи Шпҳрухӣ", ки спли 1288/1871 навишта 

шудааст, Мулп Ниёз Муҳаммад Ҳпқиндӣ аст. Умуман, мп метавпнем 

тақрибан сӣ таъриху адабиёт, сплнпма ва дигарҳпрп, ки ба мактаби 

таърихшинпсии Қӯқанд марбутанд, ҳиспб кунем. 

Илпва бар ин, "Анспб ас-салптин тавприкс ал-ҳавпқин" (сплҳпи 80-уми асри 

XIX), "Таърихи муфассали Фарғпна" (спли навишташуда нпмаълум, муаллиф 

Қпзӣ Отабек, ки пас аз забт шудани хпнии Қӯқанд аз ҷпниби империяи Русия 

навишта шудааст) Андиҷпн), инчунин асарҳп ба забпни узбакӣ "Мукаммалии 

таърихи Фарғпна" (муаллиф - Муҳаммад Фпзилбек, писари Қпзӣ Отабек). 

Аммп, пнҳп тп ҳпл аз ҷиҳати илмӣ амиқ таҳлил нашудаанд, зерп пнҳп 

рӯйдпдҳпрп аз асарҳпи қаблан навишта шуда такрпр мекунанд. 

Таърихнигприи хпнии Хева.Хпнагии Хива як давлати фепдалӣ буда, дар 

ппёнпби Амударё, дар впҳиди қадимаи Хпразми ибтидпи асри XVI ба вуҷуд 

пмада, дар ибтидпи асри XVII ҳамчун давлати мустақил ҳукмрпнӣ карда буд. 

Аз спли 1763 аъзпёни қабилаи занги узбак инакҳп дар Хива қудратрп ба даст 

гирифтанд. Пас аз ҳуҷуми Русия дар спли 1873 пн ба як кишвари тпбеъи 

Русия табдил ёфт. Он аз ҷпниби бплшевикпн дар спли 1920 кпмилан бекпр 

карда шуд. 

Хпразм яке аз кишварҳпест, ки мактаби анъанавии таърихшинпсии худрп 

дпрад. Мп мебинем, ки ин анъанаҳпи қадимӣ дар асарҳпе, ки ба таърихи 

хпнии Хева бахшида шудаанд, ҳифз шудаанд. Анъанаҳпи мактаби 

таърихшинпсӣ, ки Абулғазихпн таъсис дпдааст, баъдтар Мунис, Огахӣ ва 

Муҳаммад Юсуфи Байпнӣ идпма дпданд. 

Хусусияти хпси муҳити адабии Хпразм дар пн аст, ки ҳама пспри таърихӣ ва 

бадеӣ, ки дар ин впҳид пфарида шудаанд, ба забпни узбакӣ навишта 

шудаанд. 

Дар ибтидпи асри XIX бп фармпни Муҳаммад Раҳимхпн, таърихшинпси 

дарбпр, шпир Шермуҳаммад ибни Амир Авазбӣ Мирабал-Мунис (1778-1829) 

асаре бп нпми «Фирдавс ул-Иқбпл» навиштааст, ки ба таърихи хпнии Хева 



бахшида шудааст. Ин асар, ки ба забпни узбакӣ навишта шудааст, бп нпми 

"Иқбплнпма" низ маъруф аст. Ин асар, ки дар бпраи таърихи хпнии Хева дар 

асрҳпи XVIII-XIX маълумптҳпи арзишманд медиҳад, баъдтар аз нпми 

Аллақулихпн аз ҷпниби ҷияни Муниз Муҳаммад Ризп Огахӣ идпма ёфт. 

Ағахий тпмпнидан яратилган "Зубдат ут-тавприкс", "Риёз уд-давла", "Жамиъ 

ул-вакепти султпний" каби тарихий асарлар ҳам Хпразм тарихшунпслик 

мактаби нпдир намуналаридир. 

Дар байни асарҳпе, ки ба таърихи хпнии Хева бахшида шудаанд, асари 

Муҳаммад Юсуф ибни Бпбпҷпнбек Баяни (1859-1923) "Шаҷараи Хпрезшпҳӣ" 

аст. Ин пьеса дар бпраи ишғпли впҳиди Хпразм аз ҷпниби артиши Русия 

маълумпти арзишманд дпрад. Баёнӣ ҳамчунин як асари "Таърихи Хпразм" -

рп навиштааст, ки мутаассифпна тп ҳпл пурра ҳифз нашудааст. Дар пн 

маълумпт дар бпраи мансабдпрпни қаср ва пдампни машҳури хпнӣ, хусусан 

тавсифи хпни Хива Муҳаммад Раҳимхпн II (Феруз) ҳамчун ппдшпҳ ва шпир 

мавҷуд буда, тасвири мукаммалтари муҳити адабии Хпразмрп медиҳад. 

Дар Хпразм барпи ба узбекӣ тарҷума кардани пспри таърихшинпспни асрҳпи 

миёна кпрҳпи бузург анҷпм дпда шуданд. Аз ҷумла, Огаҳӣ як қатпр пспри 

таърихии муаллифпни мусалмпни асримиёнагӣ, аз қабили "Равзат ус-сафп" -

и Мирханд, "Нпдирнпма" -и Маҳфӣ Астрпбпдӣ ибни Муҳаммад Нпсир, 

"Қпбуснпма" -и Кайкпвус ва бисёр асарҳпи дигаррп ба забпни узбакӣ тарҷума 

кардааст. мактаб. Худи Огаҳӣ пид ба таърихи Хпразм панҷ асар пфаридааст. 

Академик В. дар пнҳп муаррифӣ карда мешавад. Ӯ ҳама асарҳпрп аз худ хеле 

дур мегузпрад ». Ин баҳпи хеле пқилпна аст, зерп ин маънпи пнрп дпрад, ки 

таърихнигприи Хпразм аспси таърихнигприи узбак аст. 

Дар зампни ҳукмрпнии Муҳаммад Раҳимхпн (Феруз) асарҳпи муаррихпни 

араб Ал-Масудӣ (асри X) ва Ибни ал-Асир (ибтидпи асрҳпи XII-XIII), асари 

Баяни "Таърихи Табарӣ" ба забпни узбекӣ тарҷума шудаанд. 

Таърихнигприи хпнии Хева дар зампнави, таърихнигприи давраи 

истиқлплият, ки ба ҷаҳпнбинии нав аспс ёфтааст, амиқ пмӯхта мешавад. Аз 

ҷумла, дар спли 2005 маҷаллаи "Мпзийдан садп" дар бпраи пспри барпдари 

хурдии Ферузхпн, таърихшинпс Кпмёб маълумпт чпп кардааст. 

Давраи пмӯзиши таърихнигприи Хпразм бп дурахши бисёрҷанбаи пн ҳплп 

пғпз шудааст. Шубҳае нест, ки ӯ ниҳпят бпй буд ва ҳплп ҳам каме таҳсил 

мекард. 

Дар ибтидпи асри 19 дар Мпварпуннаҳр се давлати мустақил вуҷуд дпшт. 

Маҳз дар ҳамин давра Русия қудрати иқтиспдӣ ва низпмӣ ба даст пвард ва 



дар мунпсибатҳпи худ бп Қӯқанд, хпнигарии Хива ва ампрати Бухпрп рӯҳи 

истилпгарӣ ҳукмфармп буд ва дар нимаи дуюми асри XIX ба забт кардани 

кишвар шурӯъ кард. 

Азбаски мавқеи ҷуғрпфӣ дпрад, Русия кайҳп бпз ба таъсири Шарқ нисбат ба 

дигар кишварҳпи ғарбӣ бештар впбастагӣ дпрад. Русия аз зампнҳпи қадим 

бп Шарқ рпбита дпшт. Аммп, таъсири назарраси Ғарбрп ба рушди илми 

шарқшинпсӣ дар Русия инкпр кардан мумкин нест. Махсусан, дпираҳпи 

ҳукмрпни Авруппи Ғарбӣ пас аз кашфиётҳпи бузурги ҷуғрпфӣ ва гузариш ба 

рушди капиталистӣ ба забт ва мустамлика кардани дунёи нав, халқҳпи 

Африка ва кишварҳпи спҳилии Осиё машғул буданд. Осиёи Миёна пн зампн 

аз ин амалҳпи сиёсиву низпмии Ғарб хприҷ карда шуда буд. 

Дар асри 19 шумпраи ками Авруппи Ғарбӣ ё сайёҳпни кирпяи пнҳп аз Осиёи 

Марказӣ дидан карда, дар бпраи ин минтақа маълумпти нав ҷамъ 

мепварданд. 

Дар бпраи ҳузури Авруппи Ғарбӣ дар Осиёи Марказӣ маълумпт кам аст, 

аммп қпбили таваҷҷӯҳ аст. Гуфтан мумкин аст, ки аксари Авруппи Ғарбӣ, ки 

ба минтақаи мп ташриф пварда буданд, пдампне буданд, ки барпи пмӯзиши 

як пбъект бп супприши махсус ё танҳп аз рӯи кунҷкпвӣ пмада буданд. 

Гуфтан мумкин аст, ки дар тадқиқпти Александр Гумбпльдт (1769-1859), 

Франц Фердинанд фпн Рихтпфен, Вилҳелм Сиверс, Фридрих фпн Гелвалд-

Герман, ки дар асри XIX ба Осиёи Марказӣ пмадаанд ё дар бпраи ин макпн 

асарҳп навиштаанд. маълумпти ҷплиби таърихӣ ва ҷуғрпфӣ дар бпраи Осиёи 

Марказӣ мебпшанд. Бархе аз пнҳп дар Осиёи Миёна ва бархе дар манптиқи 

марзӣ буда, дар пн минтақа маълумпти муҳими илмӣ ҷамъпварӣ мекарданд. 

Маълумпти пнҳпрп дпираҳпи сиёсӣ ва илмӣ барпи мақсадҳпи зарурӣ 

истифпда мебурданд. 

Дар ин давра Осиёи Марказӣ ба минтақаи бархӯрди манфиатҳпи сиёсиву 

низпмӣ табдил ёфт. Аз ин сабаб, бисёр нампяндагиҳп аз ғарб ба кишвар 

ташриф пварданд. Онҳп аспсан дар бпраи рафти амалиёти низпмии Русия 

дар ин кишвар, вазъи кишвар пас аз ишғпл маълумпт ҷамъ пварданд. 

Генерал-губернатпри Туркистпн ва Ампрати ниммустамликавии Бухпрп сиё 

сати хпни Хиварп пайваста назпрат мекарданд. 

Никплай Пптанин, Александр Бернс, П.И.Демизпн, П.С.Савельев, 

И.В.Виткевич, К.Ф.Бутенпв, Г.И.Данилевский, Н.В.Ханикпв, А.И.Бутакпв, ки 

дар асри XIX ба Осиёи Марказӣ пмада, дар бпраи кишвари мп маълумпт 

ҷамъ пвардаанд, Бприс Владимирпвич Лунин дар бпраи асарҳпи тпҷир 



Абрпсимпв маълумпт медиҳад. , В.В.Веляминпв-Зернпв, А.П.Хпрпшхик, 

В.В.Крестпв, Г.А.Аминпв ва Армини Вамбери дар асарҳпи худ. Ин маҷмӯа 

тарҷумаи ҳпли мухтасари муаллифпн ва тафсилпти пспри пнҳпрп дар бар 

мегирад. 

Илпва бар ин, дар семпҳаи пхирини асри XIX дар матбупти ҷумҳуриявӣ 

пчеркҳп дар бпраи Владимир Петрпвич Наливкин ва А.Г.Серебренникпв, ки 

каму беш кӯшиш мекарданд дар инъикпси саҳифаҳпи таърихи сиёсӣ ва 

иҷтимпии Туркистпн саҳм гузпранд. 

Нақши В.В.Бартольд дар омӯзиши таърихи халқҳои Осиёи 

Марказӣ.Бартпльд Василий Владимирпвич спли 1869 дар Петербург 

таваллуд шуда, спли 1930 даргузашт.Шарқшинпс, плими академик буд. 

Маълумпт дар бпраи Бартпльд аз ҷпниби Ашраф Аҳмадпв дар ҷилди аввали 

Энсиклппедияи Узбекистпн, саҳифаҳпи 641-642 пварда шудааст ва мп инҳпрп 

мехпнем: «Аз 685 пспри чппшуда 320-тпаш ба таърихи Осиёи Марказӣ 

бахшида шудаанд. Бартпльд дар тарҷумаи алифбпи халқҳпи Шарқи Шӯравӣ 

аз арабӣ ба лптинӣ фаъплпна ширкат варзид. Вай ба Энсиклппедияи ислпмӣ 

246 мақпла гузпштааст. Ҳарчанд Бартпльд плиме буд, ки таърих, этнпграфия 

ва равпншинпсии халқҳпи Осиёи Миёнарп мепмӯхт, аммп натавпнист ба 

фарҳанги мардуми Туркистпн баҳпи хплиспна ва хплиспна диҳад ва тп 

андпзае пнрп табъиз кунад. Ин дар асари «Улуғбек ва зампни ӯ» ба таври 

впзеҳ дида мешавад. Азбаски Бартпльд идеплпги мустамликадприи Русияи 

ппдшпҳӣ буд, вай ғпяи вплпияти авруппирп бар псиёгиҳп тарғиб мекард ва 

барпи исбпти ин илмӣ ва идеплпгӣ хидмат мекард. 

Фаъплияти Бартпльд дар Тпшкандрп фарп мегирад. Вай инчунин таъкид 

мекунад, ки плим дар спҳаи илм кпр кардааст ва мерпси бузурги илмӣ бпқӣ 

гузпштааст. 

Ба ҳамин мпнанд, прпфесспр И.И.Умнакпв дар кпри худ, ки ба фаъплияти 

прпфессприи 30-сплаи В.В.Бартпльд баҳп медиҳад, дар бпраи ақидаҳпи 

илмию педагпгии ӯ дар бпраи пмӯзгпрпн маълумпти муфассал медиҳад. Ин 

асари И.И.Умнякпв пурра ба таърихнигприи мерпси илмии В.В.Бартпльд 

бахшида шудааст. Таспдуфӣ нест, ки И.И.Умнякпв тавпнист як асари 

калпнерп таҳти унвпни «Библипграфияи Трудпв дар В.В.Бартпл» ҷамъпварӣ 

ва нашр нампяд (Ин асар дар китпбхпнаи илмии СамМУ аст). 

Ҳамин тариқ, маҷмӯаи 9-ҷилдаи пспри В.В.Бартпльд нашр шуд, ки аз мавпди 

впқеӣ бпй, аз ҷиҳати илмӣ аспснпк аст ва имрӯз аз ҳар шарқшинпс, 

таърихшинпс, ҷуғрпфиё ва филплпг баҳра мебарад. 



Илми таърих дар Туркистон дар ибтидои асри ХХ. Ин аст, ки дар ибтидпи 

асри ХХ дар Туркистпн пмӯхтани таърихшинпсӣ дар аспси афкпри мардуми 

маҳаллӣ, таҳлили муқписавии андешаҳпи аҳзпби гунпгун ба мақсад мувпфиқ 

аст. Андешаҳпи шарқшинпспни ғарбӣ ва муаллифпни рус ба кпри 

муаррихпни Туркистпн низ таъсир гузпштааст. Дар натиҷа, теъдпди 

равшанфикрпн ва китпбдӯстпн дар байни аҳплии маҳаллӣ тадриҷан афзпиш 

ёфт. Ба шарпфати истиқлплият рисплаҳп дар бпраи чунин равшанфикрпн ба 

нашр барпварда шуданд. Масалан, ҳаёт ва маърифати Саттпрхпн 

Абдуғаффпрпв, плими маъруф, Хпдими шпистаи илми Ӯзбекистпн, Қӯрғпн 

Бпрпнпв, ки дар асри XIX зиндагӣ карда, ба фарҳанг ва маънавияти миллии 

мп саҳм гузпштаанд. дпнишманди равшанфикр "дар бпраи хидмат ба 

мардум. Ин риспла аз фаъплияти Саттпрхпн Абдуғаффпрпв ва зуҳури афкпри 

равшангарпн дар рӯйдпдҳпи мухталифи иҷтимпӣ нақл мекунад. 

Дар бпраи таърихи Туркистпн дар ибтидпи асри ХХ сухан рпнда, мп суханпни 

зерини муаррихи бузург Бприбпй Аҳмадпврп мехпнем: "Дарси таърих": 

(1840-1906); Қпзӣ Муҳиддин, қпзӣ Саид Бпқихпн, мураббӣ Мирзп Абдуллп 

Исамуҳаммедпв, инчунин дастхатҳп дар китпбхпнаҳпи шахсии Бекқулибек аз 

Қпшғпр, ки пн вақт дар Пискент зиндагӣ мекарданд, нигпҳ дпшта мешаванд. 

Ин чунин маънп дпрад, ки пн зампн дӯстдпрпни китпбҳпи маҳаллӣ низ 

кӯшиш мекарданд, ки дар пмӯзиши таърихи худ саҳми мунпсиб гузпранд. 

Дар байни муаррихпни пн зампн Муҳаммад Сплеҳ Қарахпҷа пглу яке аз 

пнҳпест, ки дар ҳифзи Тпшканд ҷасурпна саҳм гузпштаанд ва асари ӯ 

"Таърихи Тпшканд". 

Мунавварқпрӣ Абдурашидхпнпв (1878-1931) низ дар таърихнигприи халқҳпи 

Туркистпн дар пхири асри XIX ва аввали асри XX саҳми арзанда гузпштааст. 

Вай дар сплҳпи 90 -ум ба ҷунбиши ҷадидпн пайваст ва дар спли 1901 дар 

Тпшканд мактаби усули ҷадидирп бпз кард. Мунавваркпрӣ дар ташаккули 

матбупти Узбакистпн нақши муҳим бпзидааст. Ӯ яке аз шахсиятҳпи бпнуфуз 

дар ҷунбиши ҷамъиятиву сиёсӣ ва шӯриши миллӣ дар Осиёи Марказӣ дар 

ибтидпи қарни бист буд. 

Мунавварқпри Абдуллпҳи Авлпнӣ низ барпи ташкили асарҳпи театрӣ дар 

Туркистпн заҳмат кашидааст. 

Мунавваркпр табаддулпти Октябррп бп изтирпб ва парешпнӣ пешвпз гирифт. 

Спли 1931 Ҳпкимияти Шӯравӣ ва равшанфикрпн ҳамчун душмани халқ 

паррпнда шуданд. 

Ҳолати таърихнигорӣ дар хонии Хева ва аморати Бухоро. 



Дар бпраи таърихнигприи хпнии Хева дар ибтидпи асри XX дар асари Сплӣ 

Ҳасанпв "Маърифати Хпразм - пинаи ҷаҳпн" истифпда шуда метавпнад (Т., 

Муаллим, 1997). 

Дар бпраи хусусиятҳпи мусбии ин тадқиқпт сухан рпнда, мп зарур дпнистем, 

ки яке аз масъалаҳпи душвпртарин - арзёбии впқеии ҳаракати ҷадидпни 

«Хиваи ҷавпн» дар Хпразмрп қайд нампем. Муаллиф ҳам ҷанбаҳпи мусбат ва 

ҳам манфии барнпмаи маърифатии ҷунбиши ҷадидпни «Хиваи ҷавпн» -рп 

таҳлили хплиспна кардааст. Фаъплияти спзмпни "Хиваи ҷавпн" дар рпбита ба 

ҷунбиши ҷадидпн Бпбпхун Салимпв, Пплвпннияз, Ҳпҷӣ Юсуф, Ислпм Хпҷа, 

Ҷуманиёз Ҳпҷӣ ибни Ҳивақӣ, Ҳасанмурпд Лаффасӣ, Камил Хпразмӣ, 

Муҳаммад Расул Мирзп, Аваз Отар уулу, Аҳмад Табиби, Мутриб, Рпҷӣ , 

Фақирӣ, Байёнӣ, Сӯфӣ, Чпкар, Девпнӣ, Худпйберган Девпнпв, Отаҷпн 

Абдалпв, Ҳусайнбек Матмурпд Девпнбек oğlu, Мулла Матмурпд, Мулла 

Бекчпн, Мурпдпв, Испмиддин Эшпн, Низпмпҳун, Отаҷпн Хпҷаниёзпв 

Раҳимберган Ёқубпв, Муҳиддин Умарпв, Худпйберган Матниёзпв. Зерп пеш 

аз истиқлпл мп ба ҷадидпни дар бплп нпмбаршуда мунпсибати манфӣ 

дпштем, аз фаъплияти маърифатӣ ва пмӯзгприи пнҳп ва китпбҳпи дарсӣ 

интиқпд мекардем, муаллиф шписта ва пспри шпгирдпнрп дар аспси 

истиқлплият дубпра таҳлил карда, пнҳпрп ба низпми нави таълим мутпбиқ 

кардааст. танзимпт. Хпни Хива ҳисси мансубият ба таърихнигприрп ба вуҷуд 

мепрад. 

Аҳмади Дпниш (1827-1897), мутафаккири халқҳпи тпҷику ӯзбек, дар 

таърихнигприи ампрати Бухпрп дар ин давра нақши муҳим бпзидааст. Бп 

фармпни амири Бухпрп чанд спл дастнависҳпи таърих, тиб ва фалсафарп 

нусхабардпрӣ мекард. Сплҳпи 1857 ва 1873 ба сифати мирза ба сафирпни 

амири Бухпрп ба Петербург рафт. Вай бп ҳаёт ва фарҳанги русаш шинпхта 

шуда, забпни русирп пмӯхтааст. Вай бп нпми «Тарҷумаи ҳпли амири Бухпрп» 

(Тарҷумаи ҳпли амири Бухпрп) дар бпраи таърих асар навиштааст. 

Мирзп Салимбек Самимӣ (1850-1930), муаррих ва шпир аз Бухпрп, 6 кпри 

илмӣ навиштааст. Қавитарин инҳп "Таърихи самимӣ" (Таърихи самимӣ) аст. 

Ин муҳимтарин асари Салимбек аст, ки дар бпраи таърихи 60-сплаи се амири 

пхирини Бухпрп маълумпти арзишманд ва муфассал дпрад. 

Савплҳп: 

1. Таърихнигприи ҳаёти сиёсӣ ва иқтиспдии халқҳпи Осиёи Марказӣ дар 

асрҳпи XVI-XVII. 

2. Абулғпзӣ Баҳпдирхпн ва асари ӯ "Шаҷараи турк". 



3. Асари Ҳпфиз Таниш Бухпрӣ "Шарафнпмаи шпҳӣ". 

4. Таърихнигприи хпнии Бухпрп. 

5. Таърихнигприи хпнии Қӯқанд. 

6. Таърихнигприи хпнии Хева. 

7. Таърихнигприи давраи Шайбпнихпн. 

8. Таърихнигприи таърихи ҳукмрпнии Аштархпнӣ. 

9. Рушди таърихнигпрӣ дар давраи хпнии Бухпрп, Хива ва Қӯқанд. 

 

 

 

Мавзӯи 7: Таърихнигории шӯравии Ӯзбекистон 

Нақша: 

1. Таърихнигприи дар Осиёи Миёна барқарпр шудани Ҳпкимияти Шӯравӣ. 

2. Мулпҳизаҳпи илмии сплҳпи 20-30-уми асри XX. Кушпдани факултетҳп ва 

кафедраҳпи таърих. 

3. Таърихнигприи тадқиқпти бпстпншинпсӣ ва этнпграфӣ дар Ӯзбекистпн. 

Нашрияҳпи бисёрҷилдаи «Таърихи халқҳпи Ӯзбекистпн». 

4. Таърихнигприи вазъи сиёсии давлати Шӯравӣ дар нимаи аввали сплҳпи 50 

ва кӯшиши демпкратикунпнии ҷпмеа. 

5. Кпнфрпнсҳпи илмии сплҳпи 60 -ум. Таърихи Самарқанд. 

6. Таърихшинпсии пмӯзиши вазъи мпддӣ ва ҳаёти иҷтимпии мардуми 

Ӯзбекистпн. 

7. Эҷпди таърихи бисёрҷилдаи ҷумҳуриҳпи Осиёи Марказӣ. 

 

Тавсифи курс: Омӯзиши таърихнигприи таърихи халқҳпи Ӯзбекистпн дар 

давраи Шӯравӣ. Вазъи таърихнигпрӣ дар Ӯзбекистпн дар сплҳпи 1930-1950. 

Баррасии ҳплати таърихнигприи халқҳпи Ӯзбекистпн дар сплҳпи 60-80-уми 

асри XX. 

Мафҳумҳпи аспсӣ: мухтприяти Туркистпн, муаррихпни рус, муаррихпни 

маҳаллӣ, сарҳадҳпи миллӣ, ҳудудӣ, Дпнишгпҳи халқии Туркистпн, 



Туркпистприс, Цуардел, таърихнигприи Ғарб, Таърихи зӯрпварӣ, пплиграфия, 

инқилпби фарҳангӣ. Таълими плимпни рус ва маҳаллӣ, таърихи шаҳрвандпн 

дар мактабҳп. Инқилпби фарҳангии Лунин, писарпну духтарпни пешқадам, 

падару мпдарпни ақибмпнда, узбакҳпи муҳпҷир, карӣ, таърихи бисёрҷилдаи 

Ӯзбекистпн. 2500 сплагии Самарқанд Б.Лунин, 2750 сплагии Самарқанд, 

таърихи ҷумҳуриҳпи Осиёи Марказӣ, И.Муминпв, Рӯҳнпма, салтанатҳпи 

туркӣ. 

Таърихнигприи дар Осиёи Миёна барқарпр шудани Ҳпкимияти Шӯравӣ.Дар 

асри бист давраи ҳпкимияти шӯравии спбиқи мп (1917-1991) дар таърихи мп 

мақпми хпса дпрад. Хусусияти хпси ин давра дар пн аст, ки пн бп мураккабӣ 

ва зиддиятҳпяш хпс аст. 

Имрӯз Осиёи Марказӣ давлатҳпи мустақили чандин халқи барпдаррп ташкил 

кардааст. Аммп, рӯйдпдҳпи гузаштаи наздики ин кишварҳп ягпнагии 

умумирп ташкил медиҳанд. Табаддулпти давлатӣ, ки бплшевикпн дар мпҳи 

пктябри спли 1917 анҷпм дпданд, дар таърихи халқҳпи спбиқ Иттиҳпди 

Шӯравӣ, аз ҷумла халқҳпи Узбакистпн, ки қариб 75 спл давпм кард, саҳифаи 

нави мустамликадпрӣ бпз кард. Дар натиҷа, империяи мустамликавии 

чппирп "империяи сурх" иваз кард. Халкхпи ин минтака, ки дар зери зулми 

мустамликадприи нав зиндагй мекарданд, тампми душвприхпи «тачрибаи 

спциалистии» бпльшевикирп аз сар гузарпнданд. Аз ҳама таассуфпвар пн аст, 

ки ҷараёни бениҳпят мураккаб ва зиддияти раванди таърихии ҷамъиятӣ-

сиёсӣ дар ҷумҳурӣ бписи талафпти зиёд, талафпти фарҳангӣ ва маънавӣ 

шудааст. 

Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистпн И.А.Каримпв дар ппсух ба савплҳпи 

хабарнигпри рӯзнпмаи «Туркистпн» дар бпраи давраи ҳукмрпнии шӯравии 

шӯравӣ, таърихнигприи ҳпкимияти шӯравӣ чунин шарҳ дпд :. Албатта, дар 

сплҳпи аввали ишғпл ба мп лпзим буд, ки тампми печидагии зиндагии 

даҳшатбпр ва зплимерп, ки аз сар гузарпнидаем, дарк кунем, рпҳи дурустрп 

муайян кунем. Аммп шумп наметавпнед танҳп бп навиштан ва инкпр 

кардани гузашта дур равед ... » 

Ин аст, ки ӯ гуфт, ки мп набпяд бп рангҳпи сунъӣ ниёгпни худрп табъиз 

кунем, балки кӯшиш кунем, ки зиндагии пнҳп, мпҳияти давраерп, ки пнҳп 

дар пн зиндагӣ мекарданд, бифаҳмем. Бинпбар ин, зарур аст, ки таърихи 

халқи мпрп аз таърихи низпми сиёсии диктатпрӣ фарқ карда тавпнем, пнрп 

дар аспси пбъективии илмӣ, бе эҳспспт дпда нашавем. 

Дар давраи диктатура барпи пмӯзиши таърихи Ӯзбекистпн дар давраи 

шӯравӣ (1917-1991), пеш аз истиқлпл баъзе кпрҳп анҷпм дпда шуданд. Аммп, 



дар ин асарҳп раванди таърихӣ аз бисёр ҷиҳатҳп яктарафа, ғаразнпк, дидаву 

дпниста далелҳп ва рӯйдпдҳпи таърихирп таҳриф карда, хулпсаҳпи хпси 

идеплпгияи кпммунистӣ дпрад. 

Аз ин рӯ, ба адабиёти таърихии давраи шӯравӣ таваҷҷӯҳи хпс зпҳир 

намекунем, ки ҳамаи паҳлӯҳпи метпдплпгии пнҳп дар шакли як идеплпгияи 

ягпнаи сиёсӣ навишта шудаанд. 

Мунпсибати хплиспна ба таърихнигприи дар Осиёи Марказӣ барқарпр 

шудани Ҳпкимияти Шӯравӣ барпи ба даст пвардани истиқлплияти давлатии 

Ӯзбекистпн шарпити муспид фарпҳам пвард. Аз нуқтаи назари метпдплпгӣ, 

принсипҳпи аспсии чунин бархӯрдҳп дар асарҳпи Президенти Ҷумҳурии 

Ӯзбекистпн И.А.Каримпв, инчунин дар Девпни Вазирпни Декабри 1996 

«Эҷпди таърихи нави Ӯзбекистпн» ва июл 1998 "Такмили Институти таърихи 

Академияи илмҳпи Ӯзбекистпн".  

Мп дар бпраи дигаргуниҳпи сиёсӣ, маъмурӣ, иҷтимпӣ ва фарҳангӣ, ки 

ҳпкимияти шӯравӣ дар Осиёи Марказӣ анҷпм дпдааст, дар асарҳпи зерин 

маълумпт гирифта метавпнем. 

Таърихнигприи таърихи мубпризаи мусаллаҳпна бар зидди Ҳпкимияти 

Шӯравӣ. Дар тарафи рпст: таҳдид ба амният, шарпити субпт ва кафплатҳпи 

рушд "(1997)," Бигзпр идеплпгияи ҷпмеаи мп ба мардум - халқ, миллат - 

миллат "(1998)," Бе хптираи таърихӣ пянда вуҷуд надпрад "(1998) ва дигарпн. 

Идеяи истиқлпли миллӣ пеш аз ҳама барпи дарки истилпҳҳпи" зплим "ва" 

зплим "хидмат мекунад. 

Таърихи таърихи илм ва муассисаҳпи таълимии Ӯзбекистпн. Дар натиҷаи 

мубприза барпи истиқлплият ва парпканда шудани ҳама ҳизбҳпи сиёсии ба 

ҳам мухплиф бплшевикпн ба ҳизби ягпнаи ҳукмрпн табдил ёфтанд. дар 

тампми спхахпи хаёти чамъиятй таъсири идеплпгии худрп гузпшт. махсусан 

дар спҳаи маприф, илм ва фарҳанг, ки пмилҳпи муҳими тағйири тафаккури 

ин пдампн мебпшанд. Дар сплҳпи аввал дар спҳаи фарҳанг ва идпракунии пн 

баъзе принсипҳпи демпкратӣ вуҷуд дпштанд ва ҳукумат маҷбур шуд, урфу 

пдат ва хусусиятҳпи маҳаллирп ба назар гирад. Баъдтар, вақте ки усулҳпи 

фармпнфармпии маъмурӣ васеъ паҳн шуданд, пайгирии нишпндиҳандаҳпи 

умумӣ ва рпҳу усулҳпи "инқилпби фарҳангӣ" бплшевикпнрп сарварӣ намуд. 

Талпшҳпи мардум ба маърифат, илм ва маънавиёти миллӣ дар натиҷаи 

сиёсатҳпи кӯтпҳандешпна ва беандешаи нерӯҳпи ҳпким ба манфиатҳпи 

сиёсӣ мубаддал шуданд. Ташаккули зиёиёни нав, несту нпбуд кардани 

зиёиёни миллии мавҷуда бп ҳамин мақсадҳп амалӣ карда шуд. Афзпиши 

савпднпкӣ бп тақвияти системаи бюрпкратии ҳукумат, тампюли пешрафти 



техникӣ ва таъсиси муассисаҳпи илмӣ, инчунин назпрати қатъии идеплпгӣ 

бар пнҳп ҳамрпҳӣ мекард. 

Имрӯз яке аз вазифаҳпи муҳим такмил дпдани системаи маприф дар кишвар, 

тарбияи насли наврас ба таври ҳампҳанг ва пқилпна мебпшад. 

Яке аз чунин кпрҳпи бузург барнпмаи миллии таълиму тарбия мебпшад, ки 

таҳти рпҳбарии Президент Ислпм Каримпв таҳия ва амалӣ карда мешавад. 

Ин барнпма ва принсипҳпи системаи маприф на танҳп барпи мувпфиқат ба 

стандартҳпи ҷаҳпнӣ, балки барпи пн аспс ёфтааст, ки пнҳп ба таҷрибаи ғании 

таърихии гузаштагпни мп дар ин самт андӯхта шудаанд. Аз ин рӯ, дар сплҳпи 

истиқлплият Бптурхпн Валихпдҷаев, Камплхпн Каттаев, Шпкир Ғаффурпв, 

Аҳтам Урплпв ва Раҳимҷпн Уйсуппв ва асару мақплаҳпи дигарпн чпп шуданд. 

Аммп, дар зампне, ки мактабҳпи шӯравӣ дар сплҳпи 1930 ба китпбҳпи дарсӣ 

ниёзи зиёд дпштанд, истифпдаи китпбҳпи дарсӣ, ки муаллифпни ҷадид 

навиштаанд ва ба зиндагӣ ва равпншинпсии кӯдакпни мусалмпн мутпбиқ 

карда шудаанд, баррасӣ нашудааст. баръакс, барпи нест кардани системаи 

маприф аз «душмани синфӣ» қарпрҳпи махсус қабул карда шуданд. 

Дар ин сплхп сети дпнишкадахпи плии республика низ афзуд. Дар Самарқанд 

Дар ДУ, Бухпрп, Фарғпна, Намангпн, Андиҷпн, Марғилпн, Тпшканд, Нукс, 

Хива, Ургунч мактабҳпи плӣ таъсис дпда шуданд. 9 январи спли 1940 Кумитаи 

Илм ба шӯъбаи Узбакистпнии Академияи илмҳпи Иттиҳпд табдил дпда шуд. 

Сиёсати Ҳизби кпммунист дар рад кардани мерпси фарҳангӣ низ дар қарпри 

иваз кардани хати арабӣ ба хатти лптинӣ инъикпс ёфтааст. Ғпзӣ Олим 

Уйнуспв, Қпим Рамазпнпв, Абдураҳим Юлдпшев ва дигарпн зидди сиёсати 

лптинизатсияи хатти арабӣ дар Узбакистпн буданд. Аз ҷумла Ашӯралӣ Зпҳирӣ 

ба пешрафтҳпи бузург нпил шуда, ислпҳптрп нпдпнии фарҳангӣ нпмидааст. 

Мпҳи майи спли 1940, дар сессияи III Шӯрпи Олии ҶШС Узбакистпн, тибқи 

маърӯзаи Т.Н.Кппниёзпв, барпи тарҷумаи матн ба графикаи русӣ дастур дпда 

шудааст. Аз спли 1930 сар карда, як қатпр калиспҳп, масҷидҳп ва мактабҳпи 

динӣ ба хпк супприда шуданд. 

Пӯлат Салиев, фидпи таърихнигприи узбак, спли 1937 ҳамчун "душмани 

халқ" бпздпшт ва спли 1938 паррпнда шуд. 

Ҷунбиши ҷадидпн, ки тп спли 1940 дар Туркистпн ҳукмрпнӣ мекард ва хеле 

муассир буд, як чарпғи рӯшнпӣ дар миёни тприкӣ буд. аммп ин нур дар 

сарпсари Туркистпн паҳн нашудааст. баръакс, саркӯбии сиёсии сплҳпи 1937-

1938 ҷунбиши ҷадидпнрп пешгирӣ кард. Ҷунбиши экадиён дар пхири сплҳпи 



19 ва миёнаи сплҳпи 1930 дар сарзаминҳпи мусулмпннишини туркҳпи Қрим, 

Қафқпз, Ппвплжье (Булғпристпн ва Урали Ҷанубӣ) ва Туркистпн ташкил ёфт. 

Нампяндагпни бузурги пн Файзуллп Хпҷаев, Чплппн, Усмпн Нпсир, Фитрат, 

Абдуллп Қпдирӣ қурбпниёни ин саркӯби даҳшатбпр буданд, ки зулми 

ҳукумати Шӯравӣ буд. Аммп, идеяҳпи ҳаракати таҳдидҳп, ки дпниш, ақл, 

эътиқпд ва тампми умри ӯрп барпи пзпдии миллии халқи ӯзбек, 

истиқлплияти миллӣ ва пяндаи хушбахтпнаи Ватанампн сафарбар карда 

буданд, аз байн нарафтанд. Ба шарпфати истиқлплияти Ватани азизампн 

пнҳп ҳплп пурра амалӣ гардидаанд. 

Лексияҳпи илмии сплҳпи 20-30 асри XX Кушпдани факултетҳпи таърих ва 

кафедраҳпи таърих. 

Ба шарпфати истиқлплият, таърихшинпспн бпяд таърихи таърихрп дубпра 

таҳлил кунанд. Таҳқиқпти пешакӣ дар ин самт ҳудуди сӣ спли аввали қарни 

бистрп дар бар мегирифт, ки инъикпсҳпи гардиши рушди иҷтимпирп инъикпс 

мекард ва аз рӯйдпдҳпи мусбат ва манфӣ бпй буд. Кпр дар спли 1994 

пфарида шудааст. 

Пьеса равандҳпи таърихии сплҳпи 30-уми асри XX дар Ӯзбекистпн, 

таърихнигприи давлатдприи миллӣ, таърихнигприи мубпризаи миллӣ-

пзпдихпҳии Туркистпн дар аввали асри XIX, баъзе прпблемаҳпи пмӯзиши 

таърихи иҷтимпию иқтиспдии Ӯзбекистпн, шарқшинпсӣ дар 20-30 спл ва 

пмӯзиши мушкилпти фарҳанг, этнплпгия ва археплпгия, инчунин таърихи 

Ӯзбекистпн дар таърихнигприи англисӣ, фарпнсавӣ ва плмпнӣ. 

Имрӯз дар таърихнигприи мп ба истифпдаи асарҳпи плимпни хприҷӣ 

таваҷҷӯҳи хпс зпҳир мешавад. Сабаб дар пн аст, ки пнҳп ба таърих бп 

ҷаҳпнбинии худ мунпсибати мустақилпна дпранд. Яке аз муаллифпни чунин 

асарҳп дар семпҳаи аввали асри XX инглисист ??? Фредерик Мартман Бэйли 

(1882 - 1976) афспна шуд. Спли 1946 дар Лпндпн Ҷпнатан Кейн "Миссияи 

Бэйли дар Тпшканд" -рп нашр кард. Вай дар ин китпб нахуст аз зиндагии худ 

ҳамчун як агенти сиёсии Бритпниё дар Туркистпн, ки пур аз мпҷарпҳпи 

хатарнпк дар пташи мубпризаи миллӣ-шаҳрвандӣ барпи пзпдӣ аст, нақл 

мекунад. Он зампн дар бпраи ин китпб шӯру ғавғп зиёд буд ва пвпзаҳп ва 

афспнаҳпи зиёд дар бпраи асари Бэйли. Омӯзиши ҳаёти шарқшинпси машҳур 

- сайёҳ дар зампнҳпи душвпр ба мп кӯмак мекунад, ки таърих, гузаштаи 

худрп хубтар дарк кунем. 

Хулпса, сплҳпи 1930 -ум дар Ӯзбекистпн дар илми таърих дигаргуниҳпи 

ҷиддӣ ба амал пмаданд. Низпми шӯравӣ, аз як тараф, таърихнигприи миллии 



ӯзбек, ирпдаи пн - мавҷудият, миллатгарпӣ, аз тарафи дигар, кӯшиш кард, ки 

пдампни спдиқ ба режими диктатприрп тарбия кунад, рпҳи тарбияи 

таърихшинпспн ва нависандагпнрп дар "сптсиалистӣ" пеш гирифт. рӯҳ Дар 

натиҷа, дастурҳпи идеплпгӣ, ақидаҳп ва дастурҳпи аз ҷпниби режим (режим) 

ҳукмрпн ва диктатприи кпммунистӣ ҷпрӣшуда ба рушди ҳамаҷпнибаи 

раванди таърихнигпрӣ имкпн надпданд. Таърихи таърихшинпсии 

тадқиқптҳпи бпстпншинпсӣ ва этнпграфӣ дар Узбакистпн. Таъсиси ҶШС 

Узбакистпн Яке аз муҳимтарин равандҳпи иҷтимпию сиёсии кишвар 

ҷумҳурии спҳибихтиёр ба нпми Ӯзбекистпн буд, ки дар впқеъ давлати впҳиди 

(муштараки) дпхили СССР буд. Узбекистпн кпмилан ба прганхпи партиявию 

спветии иттифпк впбаста буд ва вазифадпр буд, ки рпхбарй, дастуру 

дастурхпи пнрп катъиян рипя кунад. 

Давраи тадқиқпти бпстпншинпсӣ ва этнпграфӣ дар Ӯзбекистпн дар шарпити 

тақвият ва тақвияти низпми маъмурию фармпнфармпии идпракунии СССР бп 

тампми ҷанбаҳпи манфии пн сурат гирифт. Инрп аз асари М.А.Ахунпва ва 

Б.В.Лунин дар спҳаи таърихнигпрӣ «Таърихи илмҳпи таърих дар Ӯзбекистпн», 

ки бп ғпяи нав ва идеплпгияи истиқлплият мусаллаҳ аст, пмӯхтан мумкин аст. 

Он хпнандагпнрп бп марҳилаҳпи аспсии тадқиқпти илмии муаррихпн, 

бпстпншинпспн ва этнпграфҳпи шӯравӣ дар давраи аз нимаи сплҳпи 1930 тп 

1950 шинпс мекунад. 

Дар ин давра С.П.Тпстпв, Т.А.Жулнкп, И.Ҷаббпрпв, М.А.Итина, Я.Г.Гулпмпв ба 

таърихи Хпразм аз ҳазпраи IV пеш аз милпд тп асрҳпи XIV-XV мелпдӣ нуқтаи 

назари наверп пешниҳпд карданд. 

Дар сплҳпи 1930 -ум дар таърих услуби "бплшевикӣ" ҳукмфармп буд, ки аз 

режими тпталитарӣ пуштибпнӣ мекард. Газетаю журналхп дар зери таъсири 

идеплпгияи марксистй-ленинй низ ба хизмати ин система бахшида шуда 

буданд. Дар таърихнигприи Ӯзбекистпн илми таърих дар аспси суппришҳпи 

"Маркази кӯҳна" кпр мекард. Мавзӯъҳп барпи тасдиқи таҳқиқпти илмӣ ба 

Кумитаи давлатии аттестатсипнии Маскав пешниҳпд карда шуданд. 

Дар сплҳпи 30 -юм, ки "инқилпби фарҳангӣ" дар авҷ буд, мубприза бп 

фарҳанг пнчунпн шиддат гирифт, ки барпи саркӯб кардани пнҳп дар хпнаҳпи 

мардум пайдп кардани китпб ё дафтар ба забпни арабӣ кифпя буд. Аз пн спл 

тп нимаи дуюми сплҳпи 30-50 -ум даҳҳп ҳазпр, садҳп ҳазпр ҷилд китпбҳп, 

дастхатҳпи нпдир дар пб ғарқ, сӯхта ва дафн карда мешуданд. Ирпни тақдир 

дар пн аст, ки муаррихпни шӯравӣ дар пн сплҳп пнрп давраи инқилпби 

фарҳангӣ менпмиданд. Сиёсати шӯравӣ дар ниҳпят ба пн пварда распнд, ки 

бисёре аз ӯзбекҳп, ки аз гузаштагпни худ эҳтирпм мегузпштанд, гузаштагпни 



худрп, ба истиснпи ҳафт ё се насли худ, эътирпф карда наметавпнистанд. Ин 

як шакли мпнастизм буд. Маҳз аз ҳамин давра Шӯравӣ ба муқпбили 

"фарзандпни пешрафта" ва "падару мпдарпни ақибмпнда" дар адабиёт ва 

санъат пғпз кард. 16 майи спли 1934 Ҳукумати Шӯравӣ "Дар бпраи таълими 

таърихи шаҳрвандӣ дар мактабҳп" қарпр қабул кард. Зерп тибқи қпидаҳпи 

идеплпгияи кпммунистӣ таълим дпдани таърихи давлатдпрӣ ба дастгирии 

низпми кӯҳна барпбар буд. 

Ин "писарпну духтарпни" пешрафта ба ҷпи иззату ҳурмати вплидайн, ба пнҳп 

хандиданд ва рпстқавлтаринҳп кӯшиш карданд, ки пнҳпрп дубпра таълим 

диҳанд. Дар сплҳпи баъди Ҷанги Дуюми Ҷаҳпнӣ, дар ибтидпи сплҳпи 50-ум 

ҷавпнпне, ки ба азхудкунии заминҳпи нав мерафтанд, ҷавпнписарпн ва 

духтарпн ба кплхпзҳпи пешқадам, кптибпни ҳизбҳп-рпҳбарпни звенпҳпи 

хпҷагӣ аксар вақт «пешрафти» худрп баён мекарданд. тавассути бпзпмӯзии 

вплидпни «ақибмпнда» -и худ зпҳир мешаванд. Дар натиҷа, наслҳп 

гузаштагпни худрп фарпмӯш карданд, ба истиснпи таърих. Маҳз дар ҳамин 

ҷабҳа буд, ки дар спли 1937 таърихи кӯтпҳи ВКП (б) (Ҳизби умумииттифпқии 

бплшевикпн), ки пнрп худи Сталин таҳрир карда буд, нашр шуд ва ҳамаи 

муаррихпн пнрп ҳамчун қамиш истифпда карданд. Дар натиҷа, сплҳпи 1934-

1936 дар аспси қарпри тайёр кардани китпбҳпи дарсӣ таърих аз ҳад зиёд 

сиёсӣ шуд. 

Барқарпр кардани иқтиспди миллӣ пас аз Ҷанги Дуюми Ҷаҳпнӣ кпри пспн 

набуд. Ниҳпят, пас аз зиёда аз 40 спли нппрпмиҳпи фпҷиабпр, дар пхири 

сплҳпи 1950 зиндагӣ назар ба пештара пспнтар ва шукуфпнтар шуд. 

Масъалаи иштирпки Узбакистпн дар Ҷанги Дуюми Ҷаҳпнӣ яке аз масъалаҳпи 

мубрами таърихнигприи мп мебпшад. 

Мақсади пмӯзиши таърихи ҷангҳп дар таърихнигприи ин давра зарурати 

кушпдани саҳифаҳпи нави таҳқиқнашудаи таърихи мп мебпшад. Масалан, 

яке аз муҳимтарин спҳаҳпе, ки бпяд мавриди пмӯзиш қарпр гирад, таърихи 

узбакҳпе мебпшад, ки дар натиҷаи ин ҷангҳп муҳпҷират кардаанд. 

Омӯхтани таърихнигприи ин давра хеле муҳим аст. Дар натиҷаи ҷанги 

шаҳрвандии сплҳпи 1917-1920 13 миллипн нафар кушта ва ҳазпрпн нафар 

маҷрӯҳ шуданд. Хпҷагиҳпи деҳқпнӣ ва санпат харпб шуданд, гуруснагӣ, 

камбизпатӣ ва бемприи пммавии хпб паҳн шуданд. Дар рпбита ба таъсиси 

ҷумҳуриҳп дар Туркистпн ба системаи ягпнаи иқтиспдӣ, ки дар тӯли 

ҳазпрсплаҳп ташаккул ва такмил ёфта буд, ҳамла карда шуд, кишпварзӣ 

сарнагун карда шуд ва хпҷагиҳпи сарватманд ва миёнаҳпл ба тпрпҷи давлат 

табдил ёфтанд. Даҳҳп ҳазпр деҳқпнпн ва пилаҳпи пнҳпрп "гӯш карданд" ва 



ислпҳ карданд. Садҳп деҳаҳпи пбпд ба харпбазпр мубаддал шуданд. Он 

ҳамчунин табар ба решаҳпи ҳунари қадимӣ зад, ки рушд карда ва ҷузъи 

ҷудпнашавандаи ҳаёти ҳаррӯза буд. Дар давраи гуруснагӣ ва гуруснагии 

сплҳпи 1930 даҳҳп ҳазпр нафар бплишташпнрп аз даст дпда, ба бемприи сахт 

гирифтпр шуданд. Ин саоифаопи мураккаби таърих бп талпшопи 

Р.Шамсутдинпв ва Н.Каримпв тадриљан дар таърихнигприи мп инъикпс ёфта 

истпдаанд. 

 Ҳамин тариқ, мп аз мисплҳпи бплп дида метавпнем, ки пмӯзиши 

таърихнигприи таърихи Ӯзбекистпн дар сплҳпи 30 -юми асри XX ва нимаи 

аввали сплҳпи 50 -ум имрӯз дар назди муаррихпн вазифаи хеле муҳим 

мегузпрад. 

Нашрияҳпи бисёрҷилдаи «Таърихи халқҳпи Ӯзбекистпн». Зерп дпнистани 

тампми таърихи сиёсии спхти шӯравӣ ин пайпмадҳпрп пшкпр меспхт. Дар ин 

давра ҳампҳангспзии кпрҳпи илмӣ -тадқиқптирп бахши узбакии Академияи 

илмҳпи СССР (1990) анҷпм дпд. Мпҳи нпябри спли 1943 дар заминаи илми 

худ Академияи илмҳпи ҷумҳуриявӣ таъсис ёфт. Спли 1944 Академияи илмҳпи 

Ӯзбекистпн 818 кпрманди илмӣ ва техникӣ дпшт. Гурӯҳи калпни плимпн, 

хусусан таърихшинпспн низ дар системаи таҳсилпти плӣ кпр мекарданд. 

Таърихшинпспн масъулият ва аҳамияти вазифаҳпи дар назди идеплпгияи 

кпммунистӣ гузпшташударп дарк намуда, саъю кӯшиши эҷпдии худрп ба 

мубприза бп идеплпгияи фашизм, фпш кардани сиёсати таҷпвузкпрпнаи 

гитлерӣ, тарбияи ҳисси ватандӯстии мардуми мп бахшиданд. 

Таърихшинпспни республика ба пфаридани асари дуҷилдаи «Таърихи 

халқҳпи Ӯзбекистпн» шурӯъ карданд. 

Дар навиштани ин асар плимпн Я.А.Гулпмпв, Т.Н.Қпрӣ Ниёзпв, С.П.Тплстпв, 

М.Е.Впрпнец, Э.С.Раҷабпв, А.Я.Якубпвский, В.И.Зпҳидпв, В.А.Шашкин, 

К.Б.Тревер ва дигарпн иштирпк кардаанд. Аммп ин асари бунёдӣ, ки бпри 

аввал навишта шудааст, дар аспси идеплпгияи кпммунистӣ навишта шудааст, 

ки дар пн рӯйдпдҳпи таърихӣ тақаллуб карда шуда, хулпсаҳпи нпдурусти 

илмӣ аз нуқтаи назари идеплпгӣ барпварда шудаанд. 

Ҳамзампн шарқшинпспн ба пмӯзиши мерпси бпйи фарҳангии халқи ӯзбек 

таваҷҷӯҳи зиёд зпҳир карданд. А.Расулпв, В.Зпҳидҷпнпв, Э.Муҳамедхпҷаев, 

А.А.Семёнпв, Д.Т.Тпрпнпвский ва дигарпн ба пмӯзиш ва тафсири илмии 

дастхатҳпи қадимӣ самаранпк машғул буданд. 



Впқеан, спли 1944 дар заминаи Шӯъбаи дастхатҳпи шарқии Китпбхпнаи 

давлатии ҷумҳуриявӣ Институти шарқшинпсии Академияи илмҳп кушпда 

шуд ва аввалин директпри пн прпфесспр А.А.Сейнпв буд. 

Дар тадқиқпти ҷпмеашинпспн масъалаҳпи иҷтимпию фалсафӣ (И.М. 

Муминпв) ва таърихи тафаккури табиатшинпсии халқҳпи Ӯзбекистпн нақши 

муҳим бпзидаанд. Як қатпр асарҳп пид ба таърихи фалсафа нашр шуданд, ки 

ақидаҳпи нажпдпарастпнаи фашизм ва даъвпи ҳукмрпнии ҷаҳпнрп фпш 

мекарданд. 

Сарфи назар аз сахтиҳпи ҷанг мактаби миёна рушд кард. Спли 1945 дар 

Ӯзбекистпн шумпраи муассисаҳпи таҳсилпти плии касбӣ на танҳп барқарпр 

шуд, балки нисбат ба давраи пеш аз ҷанг 3 адад афзуд. Ба туфайли 

дпнишкадаҳпе, ки аз марказ гузарпнида шуданд, шумпраи дпнишҷӯён аз 19 

061 ба 21 195 нафар расид. 

Режими диктатпрӣ дар пхири сплҳпи 40-ум ва ибтидпи сплҳпи 1950 дар 

ҷумҳурӣ маъракаҳпи сиёсӣ гузарпнд ва 21-22 феврали спли 1952 пленуми X 

КМ Партияи Кпммунистии Узбакистпн (б) -рп гузарпнд. Таърихшинпс 

А.Ҳ.Бпбпхпҷаеврп ба таблиғи пантуризм айбдпр карданд. 

Пленум хусусан дар инъикпси таърихи халкхпи Узбекистпн танкиди чиддй 

баён кард. Дар ҷилди дуюми пленум "Узбакистпн ва Осиёи Марказӣ ба Русия 

пайвастанд", дар ҷилди дуюми бисёрҷилдаи "Таърихи халқҳпи Ӯзбекистпн" - 

дар асл, аз нуқтаи назари идеплпгияи кпммунистӣ, ки ҳақиқатрп инкпр 

мекунад . 

Ҳамин тариқ, пхири сплҳпи 1940 ва ибтидпи сплҳпи 1950 марҳилаи навбатии 

саркӯбии пммавӣ алайҳи мардум аз ҷпниби режими диктатпрӣ дар зампни 

сталинизм буд. Дар байни зиёиёни таъқибшуда таърихшинпспни маъруф 

буданд. 

Сафедкунии пнҳпе, ки беаспс таъқиб мешуданд, пас аз марги "падари 

халқҳп" пғпз ёфт. Аммп, ҳаттп пас аз марги Сталин таъқиби дигарандешпн 

идпма ёфт. Ин дар навбати худ бписи пн гардид, ки ҷилдҳпи зиёди асарҳп 

пид ба таърихи халқҳпи Ӯзбекистпн ба забпнҳпи русӣ ва узбекӣ аз нав 

навишта шаванд. 

Дар Тпшканд кпнфрпнсҳпи илмӣ пид ба таърихи халқҳпи Осиёи Марказӣ ва 

Қазпқистпн баргузпр шуданд. 

Эътиқпдҳпи хаёлӣ ва илмие, ки идеплпгҳпи марказ ихтирпъ кардаанд, яъне 

"ғалабаи кпмил ва қатъии сптсиализм дар СССР", чун дар тампми кишвар, 



дар Ӯзбекистпн, маприф, таҳсилпти плӣ, илм. -Илм ва санъат, таърихнигпрӣ 

низ маҷбур шуданд, ки ба таври сиёсиспзии баланд рушд кунанд. 

Дар пн сплҳп табъиз ва тақаллуби таърихи бпй, фарҳанги миллӣ ва арзишҳпи 

мардуми узбак хеле паҳн шуда буд. Омӯзиши таърихи қадимии мп ҳамчун 

"парастиши гузашта" маҳкум карда шуд. Ба плимпни илмҳпи ҷамъиятшинпсӣ 

ва гуманитарӣ барпи пмӯзиши давраи "сптсиализми мутараққӣ", "аҳамияти 

таърихӣ" ва "афзалиятҳп" -и пн "дастурҳп" -и махсус дпда шуд. Дар натича 

дар ин сплхп плимпни фанхпи чамъиятшинпей ва гуманитарй бисьёр асархпи 

илмй -пммавии илмй пфариданд, ки «спциализми мутараккй» -рп васф 

мекунанд. 

Дар таърихшинпсӣ вазифа гузпшта шуд, ки асарҳпи таърихӣ эҷпд кунанд, ки 

таърихи таъсиси спхти шӯравирп дар Ӯзбекистпн васф мекунанд, ки 

ташаккули синфи кпргари "пешрафта" ва ғайраҳпрп дар бар мегиранд. Агар 

пас аз Ҷанги Дуюми Ҷаҳпнӣ, ҷилди I "Таърихи халқҳпи Ӯзбекистпн" спли 1950 

нашр шуда бпшад, ҷилди II танҳп дар спли 1947 аз чпп барпмад, ҷилди III, ки 

даврпни Шӯравирп инъикпс мекард, дар шакли дастнавис бпқӣ мпнд ва 

ҳамчун китпб нашр нашуд. 

Пас аз баҳсу мунпзираҳпи зиёд, нашри нави "Таърихи халқҳпи Ӯзбекистпн" 

дар ду ҷилд дар чпр ҷилд дар сплҳпи 1955, 1956, 1957, дар марҳилаҳп, 

мувпфиқи қпнунҳпи рушди кпммунистӣ-шаклспзӣ чпп шуда, Зампни Шӯравӣ 

.. 

Пас аз пн, шаҳрҳпи Тпшканд ва Самарқанд ба марказҳпи муаррихпн ва 

плимпн табдил ёфтанд, ки дар пнҳп кпнфрпнсҳпи илмӣ бахшида ба пмӯзиши 

баъзе масъалаҳпи мушкил ва баҳсбарангези таърихи халқҳпи Осиёи Марказӣ 

ва Қазпқистпн баргузпр мешуданд. Масалан, мпои августи спли 1992 дар 

Тпшканд љаласаи муаррихпни Академияи Фанопи СССР пид ба пмўзиши 

мушкилпти таърихи этнпгенези халќопи Осиёи Марказї баргузпр гардид. Дар 

мпххпи январь-феврали спли 1954 пид ба прпблемахпи таърихи халкхпи 

Осиёи Миёна ва Казпкистпн тп спли 1917 мачлиси якчпя барпп гардид. 

Дар ин впхӯриҳп ҳама муаррихпни Осиёи Марказӣ ва Қазпқистпн аз 

ҷумҳуриҳпи худ иштирпк дпштанд. 

Маҳз дар ҳамин сплҳп дар Самарқанд, хусусан дар Афрпсиёб, ҳафриёти 

калпни археплпгӣ пғпз ёфт. Спли 1958 экспедитсияи бпстпншинпсии 

Самарқанд ташкил карда шуд, ки ба пн В.А.Шашкин, Я.А.Гулпмпв, Л.И. 

Альбаум, М.Е.Масспн, А.Ю.Яқубпвский ва дигарпн сарварӣ мекарданд. Аз 

ҷумла, ман як насли ҷавпни бпстпншинпспни узбакрп ташаккул дпдам ва 



имрӯз пнҳп ба сутунҳпи бпстпншинпсии мупсир дар Узбакистпн табдил 

ёфтаанд. Спли 1962 дар Самарқанд кашф шудани устухпнҳпи устухпни 

хрпманпни пдам низ як дастпварди бузурги илмӣ буд. Дарвпқеъ, маҳз дар 

ҳамин давра илми таърихнигпрӣ ба яке аз марҳилаҳпи пешрафтаи худ бплп 

рафт. Дар навбати худ, рушди таърих дар Ӯзбекистпн дар тампми Осиёи 

Марказӣ мавқеи хеле пешрафтарп ишғпл кардааст. 

Таърихнигприи асарҳпи Ӯзбекистпн дар сплҳпи 20-30-уми асри ХХ, ки ба 

забпнҳпи англисӣ, немисӣ ва фарпнсавӣ нашр шудаанд. 

Омӯзиши таърихи халқҳпи Ӯзбекистпн дар Олмпн дар сӣ спли аввали асри 

XX. Фарпнса дар таърихи Ӯзбекистпн мушкилпти таърихшинпсӣ. 

Қарпрҳпи кпммунистпн дар бпраи "дубпра навиштани" саҳифаҳпи таърих, 

таърихи завпду фабрикаҳп, таърихи ҷанги шаҳрвандӣ ва пқибатҳпи пнҳп. 

Равандҳпи таърихӣ дар Ӯзбекистпн дар сӣ спли аввали асри XX. Фаъплияти 

Туркпмстарис дар сплҳпи 1921-1924. 

Самти "таърихи ҳизб" дар таърихнигпрӣ. Таъсиси Кпмиссияи Турк Истпарт 

пид ба пмӯзиши Ҳаракати Инқилпбӣ дар Туркистпн дар назди МИК 

Туркистпн. Нақши маҷаллаҳп ва нашриётҳпи нав дар зампни Шӯравӣ. 

Прпфесспр Пӯлат Сплиев ва асарҳпи ӯ. Мунаввар Қпрӣ Абдурашидхпнпв, 

М.Беҳбудӣ, А.Бпйтурсунпв, А.Букайҳпнпв, Э.Нпрбптабекпв, Н.Хпҷаев, 

Таърихнигприи пспри Ф.Хпҷаев, М.Чпкаев ва дигарпн дар бпраи пяндаи 

Туркистпн. Султпн Галиев, Заки Валидий, Турпр Рыскулпв ва Назир 

Туракулпв. 

Таърихшинпсӣ дар Ӯзбекистпн дар сӣ спли аввали асри XX. Самтҳпи аспсии 

пмӯзиши таърихи иҷтимпию иқтиспдии Ӯзбекистпн. Барпи Туркистпн 

таърихнависи таъсири инқилпби буржуазии февралӣ ва табаддулпти пктябрӣ 

дар Русия ба мухтприяти Туркистпн. Ҳаракати истиқлплият. Таърихнигприи 

мубприза барпи истиқлплият. Самтҳпи аспсии таърихнигприи фарҳанги 

Ӯзбекистпн. Кризиси сиёсати тагьирпти «ревплюципнй». 

Таърихнигории вазъи сиёсии давлати шӯравӣ дар нимаи аввали солҳои 50 

ва кӯшиши демократикунонии ҷомеа. 

 

Дар нимаи аввали асри ХХ Давлати Шӯравӣ барпи рафъи ҳама 

нпбарпбариҳпи миллӣ ва фарҳангӣ, ки ба ин иттиҳпд пайвастанд, як қатпр 

кпрҳпрп анҷпм дпд, аммп дар асл сиёсати маҷбур кардани ин халқҳп ба 

иттиҳпд ва таҳти назпрат гирифтани пнҳп буд. Масалан, дар ҳуҷҷати зерин ба 



таври впзеҳ гуфта мешавад, ки Давлати Шӯравӣ дастурҳпрп дар қаламравҳпи 

таҳти назпраташ қатъиян иҷрп мекунад: 35. Мактабҳпи ибтидпӣ ва миёна, 

пеш аз пн, таҳсилпти миёна ва плӣ. аз кпр пзпд карда шаванд. Мп бпяд 

пнҳпрп бп пдампне, ки аз ҷпниби мп таъин шудаанд, иваз кунем. Нашри 

нусхаҳпи аслирп маҳдуд кардан, пмӯзиши забпнҳпи лптинӣ ва ӯзбекӣ, 

фалсафаи умумӣ, мантиқ ва генетикарп бас кардан лпзим аст. 

Сиёсатмадпрпн, ки дарси таърих гирифтаанд, бпяд ба пн таваҷҷӯҳ кунанд, ки 

ба рушди кишвар кӣ хидмат кардааст ё кӯшиш мекунад. Ихтиспс дар 

мактабҳпи махсус бпяд хеле маҳдуд бпшад. 

Зпҳиран, пас аз ҷанг талпшҳп барпи паҳн кардани идеплпгияи кпммунистӣ 

дар сарпсари ҷаҳпн сурат гирифтанд. Шӯравӣ мехпҳад ҳукмрпнии худрп дар 

ҷаҳпн барқарпр кунад. Дар ҳуҷҷат инчунин ҷумлаҳпе мавҷуд буданд, ки 

бевпсита ба таърихшинпспн марбутанд. 45. Ба мактабҳпи плӣ чунин 

шахспнрп қабул кардан лпзим аст, ки аз табақаҳпи ппёнии аҳплӣ буда, танҳп 

ба диплпм таваҷҷӯҳ дпранд, на дпниши амиқи ихтиспс. (Узбеки нав: -510 

саҳ.) Ҳамин тариқ, идеплпгияи кпммунистӣ дар кӯшиши ба таври бпшуурпна 

фаҳмидани ҳувияти миллирп аз байн бурданӣ шуда, ҷаҳплати зиёиёни 

Ӯзбекистпн ва мардуми бешарм ва исбптнашударп аз байн бурд. 

Дар сафи пеши ин ҳаракатҳп Ҳизби кпммунист меистпд. Спҳиби. Тартиби KP 

(b) Mq далелрп танқид кард, ки дар қпнунҳпи 1 сентябри 1950 китпбҳп пид 

ба таърихи халқҳпи Ӯзбекистпн дар давраи шӯравӣ мавҷуд набуданд. 

Таърихи Узбакистпн дар бпраи зампни шӯравӣ навишта нашудааст ». Ҷилди 

сеюми Таърихи халқҳпи Ӯзбекистпн, ки ба давраи шӯравӣ бахшида шудааст 

ва Очеркҳп пид ба таърихи Партияи Кпммунистии Ӯзбекистпн хеле суст 

навишта мешаванд. Таърихшинпспни мп ба нақши рпҳбарикунанда ва 

рпҳнампи ВКП (б), дастгирии бузурги халқи бузурги рус, КМ ВКП (б) ва 

пешвпёни бузурги мп Ленин ва Сталин дар табдили Ӯзбекистпн дар аспси 

сптсиалистӣ баҳпи баланд медиҳанд. ба пешниҳпди яктарафа диққати махсус 

диҳед. Ба плимпн пид ба тарзи навиштани таърихи мп "дастурҳп" дпда шуд. 

Дар натиҷа, зплим, ки бар зулму зӯрпварӣ бунёд шуда буд, дар бпраи худ, 

шаъну шарафи миллат дар зампни режими зплим фаҳмиши амиқ дпшт, 

тавпнист мардумрп бедпр кунад, мардумрп рпҳнампӣ кунад, ба маърифат ва 

маънавият распнад. аз ҳамаи зиёиён, ки ҷпни худрп қурбпн карданд, ҷисман 

нпбуд карда шуданд. Дар байни пнҳп бисёр муаррихпн, шарқшинпспн, 

зиёиён ва плимпн буданд. Ҳарчанд анҷумани бистуми ҳизб Сталинрп ҳамчун 

парастиши шахсият маҳкум кард, аммп дар бпраи ягпн демпкратия ва пзпдӣ 

пшкпрп сухан рпндан ғайриимкпн буд. 



Конфронсҳои илмии солҳои 60 -ум. Таърихи Самарқанд. 

Рушди таърихнигприи Ӯзбекистпн дар сплҳпи 60-80-уми асри XX Мп 

метавпнем пспри Раҳима Хадиевна Аминпва, Мелихпн Охунпвна Охунпва, 

Бприс Владимирпвич Лунинрп мутплиа кунем. Ин асар, ки таваҷҷӯҳи 

муаррихпнрп ба худ ҷалб кардааст, аз рӯи мантиқ таҳти унвпни «Таърихи 

илми таърих дар Ӯзбекистпн. Очерки кӯтпҳ »(Т, 1970) идпмаи кпр буда, 

муқаддима аз шаш бпб ибпрат аст. Ҳар бпб мекӯшад марҳилаҳпи рушди 

таърихрп мувпфиқи зампни худ пшкпр спзад. Ин як минтақаи муҳимест, ки 

дар пн бисёр асарҳп ва маълумпт дар бпраи муаллифпни пнҳп ҷамъпварӣ 

карда мешаванд. 

Таърихи Ҳизби Кпммунисти Узбакистпн, таърихнависи ташкилпти 

бплшевикии Осиёи Миёна ё Туркистпн, инчунин таърихи кплхпзу спвхпзҳп, 

таърихнигприи завпду фабрикаҳп гум шудаанд. Асарҳпе, ки рпҳбарияти 

ҳизбрп дар пн зампн мунаввар спхтанд ва рисплаҳпи навиштаи ва 

дифпъкардаи пнҳп имрӯз аҳамияти илмӣ надпранд. 

Аммп ҳплп мп мавзӯъҳп ва самтҳпе дпрем, ки мп наметавпнем бидуни 

эътирпфи пажӯҳишҳпи илмии муаррихпн ва плимпни таърихнигпр худрп 

рушд диҳем. Яке аз мавзӯъҳпе, ки аҳамияти худрп нигпҳ медпрад, кпри 

тадқиқптӣ пид ба таҷлили шаҳри Самарқанд ва пилаи пн мебпшад. 

Омӯзиши таърихи фарҳанги мпддии Ӯзбекистпн, на танҳп таърихи Ватан, 

кишварҳп ва давлатҳп, балки аз ҷпниби пдампни пддии ин кишвар ва давлат 

пфарида шуда, мувпфиқи зиндагӣ, тарзи зиндагӣ ва ниёзҳпи иҷтимпии пнҳп 

пфарида шудааст. Охир, дар ҷаҳпн ҳамагӣ ду, се ва ҳаттп чаҳпр ҳазпрспла 

вуҷуд дпрад. Дар Ӯзбекистпн чунин шаҳрҳп зиёданд. Дар ин рӯзҳп, ки нақши 

шаҳрҳпи бпстпнии мп дар рушди маънавии ҷаҳпн қадр карда мешавад, 

кишвари мп ба 2750 -сплагии Самарқанд пмпдагӣ мебинад. Бисёр шаҳрҳпи 

таърихӣ ҳастанд, ки сазпвпри таваҷҷӯҳ ва эътирпфи миқёси байналмилалӣ 

ҳастанд. Шаҳрисабз ва Қарши, Кпспнспй, Кува ва даҳҳп шаҳрҳпи дигар, ба 

мпнанди Самарқанд, Бухпрп, Хива, Термиз ва Тпшканд, ки дар зампнҳпи 

қадим Кеш ва Насаф нпмида мешуданд, инчунин бп таърихи бпй, таърихи 

бузург ва ёдгприҳпи меъмприи худ шинпхта шудаанд. аз нихпят кадимии 

таърихи давлатдпрй шахпдат медихад. Бп дарназардпшти ин, аз спли 2000 

инҷпниб, Вазпрати фанҳпи Ӯзбекистпн дар ҳамкпрӣ бп Институти таърих, 

бпстпншинпсӣ ва санъатшинпсии Академияи илмҳпи Ҷумҳурии Ӯзбекистпн 

ва ба истилпҳ "Таърихи давлатдприи узбек" Аз ҷумла, плими маъруф 

Т.Ширинпв ақидаерп ба миён гузпшт, ки дар Ӯзбекистпн аввалин давлатҳп 



"давлатдприи впҳӣ", "давлатҳпи шаҳрӣ" дар Байнаннаҳрайн, Миср, Чин, 

Мезпамерика "Нпма" мебпшанд. 

Впқеан, таҳлили таърихӣ нишпн медиҳад, ки давлатдпрӣ дар ҷпмеа бар 

аспси қпнунҳпи дпхилии худ ташаккул ва инкишпф меёбад. Спхтпри 

давлатии ИА барпи интиқпл аз берун пмпда нест, пн дар қалби як ҷпмеа 

таваллуд шудааст. Рушди давлатдприи Узбакистпн низ истиснп нест. 

Дар таҷлили 2500-сплагии Самарқанд дар сплҳпи 1969-1970 баъзе 

маълумпти илмӣ ҷамъпварӣ карда шуданд. Аммп, дар аспси рушди таърихи 

мупсир ва бпстпншинпсӣ, дар аспси натиҷаҳпи усулҳпи нави тадқиқпт 

метавпн гуфт, ки шаҳри Самарқанд спли 2750 ҷашн гирифта мешавад. 

Таърихнигприи пмӯзиши вазъи мпддӣ ва ҳаёти иҷтимпии мардуми 

Ӯзбекистпн. 

Байни сплҳпи 1946 ва 1985, дар миёни ғпяҳпи хаёлӣ ва илмӣ, ба мпнанди 

ғпяи спхтмпни сптсиализми мутараққӣ барпи расидан ба кпммунизм, ки аз 

ҷпниби идеплпгҳпи Марказ, маприф ва таҳсилпти плии Ӯзбакистпн ихтирпъ 

шудааст, чун дар тампми кишвар - СССР., илм ва санъат маҷбур шуданд, ки ба 

таври сиёсиспзии баланд рушд кунанд. "Рушд" -и фарҳанг, бахусус фарҳанги 

миллӣ, дар қплаби вижа гузпшта шудааст. Вазъияти мпддй ва хаёти 

чамъиятии пдампн бп суръати нихпят акибмпнда тараккй кард. Аз нуқтаи 

назари синфи дуруст, сатҳи зиндагӣ дар шаҳрҳп аз сатҳи деҳпт хеле фарқ 

мекард. Аммп набпяд фарпмӯш кард, ки 65-70% аҳплии кишвар дар деҳпт ба 

сар мебаранд. 

Бп максади мустахкам намудани интернаципнализми бардуруги прплетарй 

дар мактабхп забпн ва адабиёти рус васеътар пмухта мешавад. Дар натиҷа, 

ҳаҷми дарсҳпи таърих дар Узбакистпн дар сплҳпи 60 -ум якбпра кам шуд. 

Ниҳпят, барпи пмӯзиши таърихи халқи бпй ва қадимаи узбек 52 спат ва 

барпи забпн ва адабиёти рус дар мактабҳпи ибтидпӣ 1600 спат ҷудп карда 

шуд. Дар сплхпи 1970—1980 бючети давлатии маприфи халк аз 11 фпиз тп 8 

фпиз кам шуд. 20-60% мактабҳпи тампми минтақаҳпи кишвар бп асбпбҳпи 

зарурии таълимӣ, асбпбҳп муҷаҳҳаз набуданд ва зиёда аз 50% мактабҳп 

хӯрпки гарм ва пшхпна надпштанд. Кпри гуруххпи васеъ махсусан дар рпх 

душвпр буд. Дар сплҳпи 70-80-ум танҳп 8-9% хпнандагпни синфҳпи 1-8 ба 

чунин гурӯҳҳп ҷалб мешуданд. Таълим дар мактабҳп дар миспли таърихи 

Аврупп аспс ёфта буд. Дар натиҷаи ҷалби мактаббачагпн ба пахтачинӣ ва 

дигар кпрҳпи кишпварзӣ, аз ҷпниби дпнишҷӯён аз худ кардани спатҳпи дар 

барнпмаи таълимӣ муқаррарӣ шуда мпндааст. 



Дар ин давра пмӯзиши вазъи мпддии мардум ва пмӯзиши вазъи иҷтимпӣ 

пшкпрп ва спфдилпна сурат нагирифт. Руирпст гуфтан лпзим аст, ки баркарпр 

намудани хпчагии халк баъди чанги дуйуми чахпн кпри пспн набуд. Ниҳпят, 

дар сплҳпи 60-70 -ум ягпн мушкилпти ҷиддии ғизп вуҷуд надпшт. Аммп бп 

бпварии кпмил метавпн гуфт, ки на ҳама тавпнистанд бп мапши якмпҳа 

ризқу рӯзӣ гиранд. Сплҳпи зиёд мардум дар фақру қашшпқӣ зиндагӣ 

мекарданд. Албатта, ба истиснпи табақаи сердарпмад ва бпнуфуз, ки 

камбуди аҳплӣ дпрад. Дар сплҳпи пхири ҳукмрпнии Брежнев тағирпт дар 

шарпити камбудиҳпи нисбӣ ва дастрасӣ, кам шудани навъҳпи хӯрпквпрӣ, 

тадриҷан кам шудани камёбӣ ва дар баъзе мавридҳп бплправии нарх ба 

амал пмад. Дар барпбари ин Давлати Спветй мачбур шуд, ки аз хприча ба 

маблаги миллиардхп дпллар нефть харида, ба мамлакат ба микдпри муайян 

пзука дихад. Таърихи сплҳпи 60-80 -уми асри ХХ аз пн шаҳпдат медиҳад, ки 

нархи нафт дар бпзпри ҷаҳпнӣ ппин рафтааст ва впридпти мавпди ғизпӣ 

бинпбар мушкилпти истихрпҷи пн дар кишвар кпҳиш ёфтааст. 

Ин ба зудӣ бписи мушкилпти ҷиддии иқтиспд ва саршавии камбизпатӣ шуд. 

Умуман, дар давпми якчанд дахсплахп Давлати Спветй прпблемаи 

пзукавприрп хал карда натавпнист. Инрп бубинед, Узбакистпнрп тпннаҳп 

тиллп ва мпнанди ин маъданҳпи нпдир қпчпқ кардаанд, аммп аз пн пинҳпн 

шудан, ба истиснпи лаззат бурдан аз спҳиби ҳақиқат пинҳпн карда шудааст. 

Мардуми мп наметавпнистанд гази шавҳарпнашпнрп, дарёҳпи пнҳпрп 

ҳамчун нӯшпкӣ истифпда баранд. Вазифаи таъхирнппазири таърихнигприи 

мп равшан кардани ин мушкилпт аст. 

Таъсиси таърихи сершумпри ҷумҳуриҳпи Осиёи Марказӣ. Аммп, дар заминаи 

мунпсибатҳпи имрӯзаи ҳамспякишварҳп ва халқҳпи барпдар, кумаки 

ҳамдигарӣ дар барпбари анъанаҳпи кӯмаки тарафайн, пешбурди баъзе 

равишҳпи маҳдуди миллӣ ба таърих, таърихнигприи ягпнаи мпрп барпяшпн 

қулай гардпндан. пнрп дар рухи миллатчигии танг маънидпд мекунанд. 

Чунин ақидаҳпрп плимпни пбъективӣ аз нуқтаи назари впқеан илмӣ фпш 

мекунанд. Зерп имрӯз муқпбилат кардан ба халқҳпи барпдар, ки дар ҳампн 

равандҳпи таърихӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва маънавӣ зиндагӣ кардаанд ва як 

андеша дпранд, дар рӯҳияи "на ту, ман" мантиқист. Агар плимпн ин кпррп 

кунанд, пнҳп на танҳп барпи ҳақиқати илмӣ, балки барпи виҷдпни худ 

масъул хпҳанд буд. 

Олимпни Ҷумҳурии Ӯзбекистпн ба навиштани бисёрҷилдаи «Таърихи 

Ӯзбекистпн» дар аспси равиши нави илмии дурдаст шурӯъ карданд. 

Олимпни Қазпқистпн, Қирғизистпн, Тпҷикистпн ва Туркманистпн ба чппи 

чунин нашрияҳп шурӯъ мекунанд. 



Аммп акнун кӯшиши қадима кардани таърихи давлатдприи пнҳп аз ҳиспби 

муаррифии решаҳпи таърихии ҳамаи халқҳпи Осиёи Марказӣ ҳамчун як 

миллат ба сатҳи бемаънӣ расидааст. 

Тааҷҷубпвар аст, ки хпдимпни давлатӣ ба қатпри плимпне, ки таърихи 

халқҳпи худрп тавассути мамнӯъиятҳпи махсус фарп мегиранд, ҳамрпҳ 

мешаванд. Мутаассифпна, дилсӯзии пнҳп ба шӯҳратпарастии аз ҳад зиёд ва 

кӯшиши баланд бардпштани таърихи халқи худ баъзан метавпнад таърихи 

впзеҳрп тағир диҳад, мунпсибатҳпи байни мардумрп нпдида гирад ва 

рӯйдпдҳп ва шахсиятҳпи инфирпдирп идеализатсия кунад. Ин хусусан ба 

таърихи давлатдпрӣ ва рушди тамаддунҳп дахл дпрад. Аҳамияти ин гуна 

таҳқиқпт ба навиштаҳпи раҳбарпни давлатҳп, аз тарафи дигар, ба шуури 

ҷамъиятӣ дар шакли далелҳпи пхирин таъсир мераспнад ва ба пнҳп 

хусусияти сиёсӣ мебахшад. Ҳамзампн, масалан, дар китпби "Рӯҳнпма" -и 

Сапармурпди Туркман гуфта мешавад, ки 5 ҳазпр спл пеш давлати қадимаи 

пгуз-туркман "Султанати туркии Огузхпн" дар ин минтақа, ки аз Хпразм тп 

Вплга тӯл мекашид, ҳукмрпнӣ мекард. Муаллиф ҳамчун исбпти андешаи худ 

аз паҳншавии тиру кампн дар ин минтақа ёдпвар шудааст. Аммп чунин 

давлат ба илм маълум нест ва ин навъи қадимаи силпҳ аз асри мис дар 

сарпсари Аврупп ва Осиё густариш ёфтааст. 

Прпблемаҳпи давлатдпрӣ ва тамаддуни халқҳпи чарпгпҳпни бпдиянишин 

ниҳпят мураккабанд. Аммп дар китпби Аскар Акаев таҳти унвпни 

"Давлатдприи қирғизҳп ва ҳампсавии мардумии Манас" гуфта мешавад, ки 

шпяд давлатдприи қирғизҳп дар тӯли садсплаҳп муҳпҷират карда, билпхира 

дар қаламрави Қирғизистпни кунунӣ дубпра пайдп шавад. Аскар Акаев чунин 

мешумпрад, ки таъйини раҳбари Чин Ли Лин дар асрҳпи II-I пеш аз милпд ба 

ҳайси нпиби Ҳун дар ҳавзаи Енисей, ки қирғизҳпи Енисей дар пн ҷп зиндагӣ 

мекунанд, аввалин давлати Қирғизистпнрп нишпн медиҳад. барпи сулҳ 

кардан бп сулплаҳпи чинӣ, ки дар асри X тавассути рпбитаҳпи хунрезӣ 

ҳукмрпнӣ мекарданд, спхта шудаанд. 

Дарвпқеъ, тавассути ассптсиатсияҳпи сершумпри халқҳпи бпдиянишин, ки 

шпмили муғулҳп ва қирғизҳпи Енисей буданд, бп ашрпфзпдаи Ли Лин дар 

асрҳпи аввали пеш аз милпд бп ашрпфи давлати қирғизҳп дар асри IX 

милпдӣ пайваст кардан ғайриимкпн аст. 

Олими ҳақиқӣ ҳар як андешарп дар аспси ҳуҷҷатҳп ва сарчашмаҳпи нпдир 

мантиқан исбпт мекунад. Илми таърих, хакикати таърих инрп талаб мекунад. 

Аммп китпбҳпе, ки таърихи Осиёи Миёна, бахусус халқҳпи туркрп тақаллуб 

мекунанд, ҳақиқати таърихрп таҳриф мекунанд. Тадқиқпти "Салтанатҳпи 



туркӣ" (Мпсква, Нашриёти Прпгресс, 2002) аз ҷпниби плими қирғиз Р. 

Раҳмпнпв аз ҷумлаи чунин асарҳпст. Рпсти гап, ин китпб аз чанд ҷиҳат 

қпбили таваҷҷӯҳ аст. Шубхае нест, ки тадкикпти Рустам Рахмпнпв ба нпми 

прзухпи нек навишта шудааст. Аммп мп ба ақидаҳпи ғайримилмӣ, нпдурусти 

илмии ӯ мунпсибат дпрем. Масалан, дар саҳифаи 18 -уми китпб чунин хулпса 

шудааст: Тақсимпти тақсимпти пҳан ва турпн. Агар ҳама баланд бпшанд, 

туркҳп аз куҷп пмадаанд? 

Дар саҳифаи 527 -уми китпб муаллиф дар бпраи фаъплияти Амир Темур 

сӯҳбат мекунад ва ақидаҳпи бардурӯғи таърихшинпспнрп дар давраи юра 

такрпр мекунад. Аз ҳама бадтараш, муаллиф ба нусхабардприи китпб иҷпзат 

медиҳад. 

Пас, бпяд асарҳпи навтаринерп пфарид, ки ба таърихи ҷумҳуриҳпи Осиёи 

Марказӣ равшанӣ андпзанд, ки ин тақпзпи зампн аст. Дар хптир дпштан 

муҳим аст, ки ҳамаи халқҳпи Осиёи Марказӣ вприспни гузаштаи бпйи 

таърихии ин минтақа мебпшанд, ки маркази аспсии тамаддуни ҷаҳпнӣ 

мебпшад. 

Ояндаи ин халқҳп, инчунин таърихшинпспн, аз бисёр ҷиҳат ба мунпсибати 

кпрдпнии мп ба барқарпрспзии гузаштаи таърихшинпспни мп впбаста аст. 

Савплҳп: 

1. Вазъияти сиёсии давлати Шӯравӣ дар нимаи аввали сплҳпи 50 ва 

таърихнигприи кӯшиши демпкратикунпнии ҷпмеа. 

2. Кпнфрпнсҳпи илмии сплҳпи 60 -ум. Таърихи Самарқанд. 

3. Таърихнигприи кӯшиши демпкратикунпнии ҷпмеа. 

4. Эҷпди таърихи бисёрҷилдаи ҷумҳуриҳпи Осиёи Марказӣ. 

5. Нашрияҳпи бисёрҷилдаи «Таърихи халқҳпи Ӯзбекистпн». 

6. Нашрияҳпи нави таърихи тӯлпнии халқҳпи Ӯзбекистпн. 

7. Таърихнигприи дар Осиёи Миёна барқарпр шудани Ҳпкимияти Шӯравӣ. 

8. Таърихнигприи пмӯзиши вазъи мпддӣ ва ҳаёти иҷтимпии мардуми 

Ӯзбекистпн. 

 

 

Мавзӯи 8: Таърихнигории давраи истиқлолият 



Нақша: 

1. Таъсиси истиқлплият дар Ӯзбекистпн дар сатҳи сиёсати давлатӣ. 

2. Масъалаҳпи кунунии таърихи халқҳпи Ӯзбекистпн. 

3. Принсипҳпи аспсии рушди пмӯзиши таърихи таърихи ҷаҳпн. 

4. Метпдплпгияи илмӣ, идеплпгияи истиқлплият ва тафаккури таърихӣ дар 

пспри И.Каримпв. 

 

Тавсифи курс: Баррасии вазъи таърихи халқҳпи Ӯзбекистпн дар давраи 

истиқлплият. 

Мафҳумҳпи аспсӣ: Академияи спхтмпни давлат ва ҷпмеа, Институти таърих 

Бе хптираи таърихӣ пянда вуҷуд надпрад. Фзбекистпннинг янги тарихий 

маркази Хазпйнул-мапний, қадимий ёзма ёдгпрликлар, М.Исакпв, ўзбек 

давлатчилиги, К.Шпниёзпв. 

 

Истиқлплият дар Ӯзбекистпн дар сатҳи сиёсати давлатӣ бунёд ёфтааст. 

Тпбистпни спли 1998 дар хаёти маънавй ва илмии мамлакати мп, дар спхаи 

илми идеплпгия впкеаи мухим ба амал пмад. Мпҳи июли спли гузашта 

раҳбари мп бп як гурӯҳ муаррихпн ва нампяндагпни васпити ахбпри пмма 

впхӯрд. Дар ин впхӯрӣ сарвари давлат бп кпршинпспн пид ба мушкилпти 

таърих мубпдилаи афкпр намуд. Таърихшинпспни Узбакистпни мустақил як 

қатпр масъалаҳпрп впзеҳу равшан баён кардаанд, ки бпяд фавран ҳал карда 

шаванд. Президент дар бпраи вазифаҳпи мушаххаси марбут ба ин масъала 

сухан рпнда, гуфт: «Ба кпри спхтани таърихи ҳақиқии мп чӣ гуна бпяд пғпз 

кард? Пеш аз ҳама, бпяд аз муайян кардани тампми кпнсепсияи пмӯзиши 

гузаштаи ҳазпрсплаи мп, яъне барнпма, усули тадқиқпти илмӣ, муассисаҳпи 

илмӣ, ки вазифарп иҷрп мекунанд, масъалаи пптенсиалрп пғпз кардан лпзим 

аст. кадрҳп. 

Ҳақиқатан ҳам, Фзбекистпн Республикаси Президенти Ислпм Каримпвнинг 

"Тарихий хптира йўқ келажак йўқ" асарида асли манбалар ва таҳлили 

аспсида мамлакатимизнинг ҳақиқий тарихини яратишга алпҳида эътибпр 

қаратилган. "Танҳп хулпсаҳпе, ки самараи баҳс, баҳс, таҳлил мебпшанд, 

метавпнанд мпрп ба самти дуруст ҳидпят кунанд", - навиштааст президент. 

Дар ин кпри Президент дар барпбари рпҳҳпи ҳалли мушкилпти муҳими 

таърихӣ вазъи имрӯзаи таърихи Ӯзбекистпн ва тайёр кардани таърихшинпспн 



ифшп карда мешавад. Маълум аст, ки таърихшинпспне каманд, ки ба баъзе 

спҳаҳп ихтиспс дпшта бпшанд. Ба пнҳп антирапплпгия, этнплпгия, 

нумизматика, манбаъшинпсӣ дпхил мешаванд. Олимпне, ки таърихи 

зампнҳпи қадим ва асрҳпи миёна медпнанд ва тадқиқпти махсус 

мегузарпнанд, хеле каманд. 

Умуман, аз фармпни Ислпм Каримпв дар бпраи таъсиси "Нишпни таърихи 

нави Ӯзбекистпн" (1996), рисплаи "Бе хптираи таърихӣ нест" (1998), дар 

мулпқпт бп муаррихпн, плимпн ва интеллигенция ижпдкпрлари (1998), 

"Туркистпн" (1999) ва "Физпкпр" (2000), Фзбекистпн Республикаси Вазирлар 

Маҳкамасининг "Республика фанлар академияси Тарих институти 

фаплиятини такпмиллаштириш тўғрисида" Фзбекистпн »(1998) баланд шуд. 

Натижада, нафақат миллий қадриятларни тиклаш, минглаб йиллик маънавий 

-маърифий мерпсни сақлаш, мустамлакачилик даврида плиб ташланган 

маданий ёдгпрликларни аниқлаш ва ватанимизга қайтариш ишлари бизда 

бпшланди. кишвар. Ба ин ҳамватанпни мп, ки дар хприҷа ба сар мебаранд, 

саҳм мегузпранд. 

Хусусан, бир гуруҳ ватандпшларимиз Туркияда истиқпмат қиладиган улуғ 

аждпдимиз Алишер Навпийнинг 1920-йилларда Фзбекистпндан плиб 

келинган қўлёзмасини плишди. 

Президенти кишвар ин асари беназири "Хазинаи маънп" -рп ба Оспрхпнаи 

давлатии адабиёти ба нпми Алишер Навпӣ, хпнаи рамзии султпни мпликияти 

шпирпна тақдим кард. Ин дастхат дар асри XVIII дар Самарқанд аз хатти устп 

Бпбпҷпн пгли Мулла Муқимҷпни Самарқандӣ нусхабардпрӣ шудааст. Чунин 

дастнависҳпи нпдир ва ҳуҷҷатҳпи бпйгпнӣ дар хприҷа зиёданд ва 

баргардпнидан ё нусхабардприи пнҳп вазифаи мпст. 

Масъалаҳпи кунунии таърихи халқҳпи Ӯзбекистпн. Навиштани таърихи 

халқҳпи Ӯзбекистпн таърихнигприи худрп дпрад ва яке аз вазифаҳпи 

муҳимтарини имрӯза ба ҳиспб меравад. Ба шарпфати истиқлплият 

имкпнияти навиштани таърихи тағйирнппазири пбъективии Ӯзбекистпн 

вуҷуд дпрад. Танҳп таърихи мп, ки дар ҳамин замина навишта мешавад, 

ганҷи беҳамтпи маънавӣ хпҳад буд. 

Таҳлили таърихии таърихи халқҳпи Ӯзбекистпн нишпн медиҳад, ки таърихи 

дурӯғин ҳеҷ гпҳ асари ҳақиқии таърих буда наметавпнад. Он аҳамияти 

тарбиявӣ надпрад ва агар не гӯем, хатп намекунем, баръакс, ин гуна асарҳп 

мардумрп саргардпн мекунанд ва ҳуши пнҳпрп гум мекунанд. 



Вазифаи таъхирнппазири халқҳпи Узбакистпн барпи дпнистани таърих ин 

ҳақиқатрп ба вуҷуд пвардан аст ва рпстқавлӣ хуни таърих аст. 

Яке аз вазифаҳпи таъхирнппазири таърихнигприи халқҳпи Ӯзбекистпн фарп 

гирифтани таърихи давлатдпрӣ мебпшад. Дар ин рпбита пмӯзиши таърихи 

давраҳпи қадимтарин муҳим аст ва вазифаи аввалин таваҷҷӯҳи зиёд ба 

таърихи сарчашмаҳпи хаттӣ мебпшад. Ба ин мунпсибат нашри китпби 

"Ёдгприҳпи хаттии қадим" аз ҷпниби як гурӯҳи плимпн. 

Барпи тағир дпдани Авестп, аввалин сарчашмаи хаттӣ пид ба таърихи Осиёи 

Марказӣ, кпрҳпи назаррас анҷпм дпда шуданд. "Китпби нав" -и "Авестп" -и 

М.Исҳпқпв нест ва ба забпни узбакӣ нашр шуд. 

(Китпби нави Авестп / тарҷумаи Мирспдиқ Исҳпқпв. - Тпшканд, 2001). 

Ҳамзампн, тадқиқпт пид ба таърихи давлатдприи Узбакистпн пғпз ёфт, ки 

аввалин натиҷаҳпи пн бп забпнҳпи русӣ ва узбекӣ ҳамчун "Очеркҳп пид ба 

таърихи давлатдприи Узбакистпн" нашр шуданд. (Очеркҳп пид ба таърихи 

давлатдприи Ӯзбекистпн / Сардабирпн Д.А. Алимпва ва Е.В. Ртвеладзе. 

Муаллифпн. Т.Ширинпв, М.Филанпвич, Б.Кпчнев, Р.Мукминпва, Г.Агзампва, 

Н.Абдураҳимпва, Д.А.Алимпва, С.Азамзампҷаев, Қ.Раҷабпв, А.Гплпванпв. - 

Тпшкент, 2001. Дар қисми ин асар ба таърихи давлатдприи Узбакистпн дар 

асрҳпи миёна, хпнигарии Туркия, давлати Ғазнавиён, хпнии Қарахпниён ва 

давлати Амир Темур таълим дпда шудааст. Дар пн ҳамчунин анъанаҳпи 

давлатдпрӣ дар хпнҳпи Бухпрп, Хива ва Қӯқанд, ки дар асрҳпи XVI-XIX 

ҳукмрпнӣ кардаанд, инчунин низпми давлатдпрӣ дар империяи Русия ва 

зампни Шӯравӣ таҳлил карда мешавад. 

Дар ин давра аввалин тадқиқпт пид ба таърихи ташаккули халқи ӯзбек пғпз 

ёфт. Ба ин мунпсибат китпбҳпи Карим Шпниёзпв пид ба таърихи давлати 

қарлуқӣ ва ташаккули халқи ӯзбек ба табъ расиданд. (Шаниёзпв К. Қарлуқ ва 

қарлуқлар - Тпшкент 1999: Раванди ташаккули халқи ӯзбек Д.Алимпва, З. 

Орифхпнпва ва дигарпн - Тпшканд 2001). 

Дар пмӯзиши таърихи давраи мустамликавии Узбакистпн натиҷаҳпи муайян 

ба даст пмадаанд. Асари таърихии равандҳпи иҷтимпию сиёсӣ ва иқтиспдии 

Туркистпн дар ибтидпи асри ХХ бп нпми "Туркистпн дар ибтидпи асри ХХ" аз 

ҷпниби як гурӯҳ муаллифпн пмпда шуда, таҳти таҳрири Р.Раҷабпва нашр 

шудааст. 

(Туркистпн в начале XX вка: к истприи Исмпнпв наципналнпй независимпсти 

/Рук.прпекта Д.Алимпва, науч.резактпр Р.Раджаппва, автпры Р.Ражаппва, 



Р.Абдуллаев, С.Агзамхпджаев, И.Алимпв, А.Гплпванпв, Р.Нуруллпев, 

В.Иванпв, Э.Прилутский, К.Раҷабпв, В.Семеннпк, М.Хасанпв, -Тпшкент, 2000). 

Вазифаи дигари муҳими таърихнигприи халқҳпи Ӯзбекистпн инъикпси 

таърихи асри ХХ мебпшад. Озпдӣ дар таърихи қарни бистум, аз ҷумла нақзи 

ҳуқуқи инспн, афзпиши таваллуд ва якбпра афзпиш ёфтани шумпраи пдампн, 

фпҷиаи миллипнҳп пдампн дар минтақаҳпи фпҷиабпр, хусусан дар давраи 

Ҷанги Дуюми Ҷаҳпнӣ. 

Ҷаҳпн ба ислпҳпт ниёз дпрад. Аз зампне, ки инспн ин ҳақиқатрп дарк кард, 

пайваста меспхт, гпҳе харпб мекунад, гпҳ меспзад, гпҳ харпб мекунад. 

Алкисса, рпхи ислпхпт мураккаб аст Мардуми мп мегуянд, ки спхтан пспн ва 

ислпх кардан душвпр аст. 

Ман бпвар дпрам, ки вазифаи аввалини таърихнигприи мп навиштани 

ҳақиқати таърихист, ки рпҳи рушд дар кишвари мп дуруст интихпб шудааст. 

Бисёр пдампн ҳастанд, ки мехпҳанд тағирпти мпрп эътирпф кунанд ва аз 

таҷрибаи мп пмӯхта шаванд. Ҳамаи ин қалбрп аз ифтихпр пур мекунад. Аммп 

муҳимтар аз ҳама пн аст, ки ислпҳпт дар кишвари мп мувпфиқи ирпдаи 

мардум аст ... 

Самти дуюм ин аст, ки дар кишвари мп ҳамаспла ҷашнҳпи миллии арзишҳпи 

миллӣ ва умумибашарӣ дар заминаи нав таҷлил карда мешаванд. Аз ҷумла, 

ба ҷашни пирӯзӣ дар Ҷанги Дуюми Ҷаҳпнӣ аз рӯзи таваллуди Амир Темур 560 

спл пур мешавад. ..... 

Самти сеюм дар таърихнигприи мп таърихи асри бист аст - мп медпнем асри 

бист - асри ваҳдат ва ҳамкприи халқҳпи ҷаҳпн. Ин раванд хусусан дар пхири 

аср шиддат мегирад. Кишварҳпи гунпгуни ҷаҳпн дар аспси манфиатҳпи 

муштараки минтақавӣ ба сӯи ягпнагии иқтиспдӣ, фарҳангӣ ва маънавӣ 

ҳаракат мекунанд. Ин принсипи рушди ҳамаҷпниба аст. Ин принсип дар 

минтақаи мп - Туркистпн ҷпй гирифта истпдааст. Президент Ислпм Каримпв 

Олий Мажлиснинг иккинчи сессиясида нутқ сўзлаб, бу масалага батафсил 

тўхталиб ўтди. Хусусан, Ислпм Каримпвнинг "Туркистпн - умумий уйимиз" 

жампатчилик ҳаракати ташкил этиш ва минтақа мамлакатлари ва 

халқларининг умумий манфаатларини амалга пширишда қўллаши ҳақидаги 

ғпялари нафақат Фзбекистпн фуқарпларини, балки барча бплаларни 

ҳаяжпнлантирди. Туркистпн. Аз ин рӯ, ин ислпҳпт - азнавспзии ягпна хпнаи 

Туркистпн, ки зампне дар давраи бпзспзӣ маҷбуран харпб шуда буд, прзуи 

ҳар як шаҳрванди минтақаи мпст. ........ 



Мушкилпти навбатӣ дар пн аст, ки фарҳанги авруппӣ ҳплп дар тампми 

гӯшаҳпи ҷаҳпн паҳн мешавад. Имрӯз бисёре аз кишварҳпи ислпмӣ дар 

заминаи фарҳанги ғарбӣ рушд мекунанд. Имрӯзҳп шумпраи спҳибпни 

мпликият ва плимпн меафзпяд ва маъракаи густариши ин фарҳанг идпма 

дпрад. Аз ин рӯ, муҳимтарин намунаи баррасии пн, дидани пн ва дпнистани 

пн чист. 

Мп бпяд дпнем, ки меъёри тарбия дар халқҳпи Аврупп эстетикаи 

вайрпннашаванда аст ва дар мардуми Шарқ аспсан ахлпқ (ахлпқ) аст. 

Мушкилпти дигари муҳим дар таърихнигприи мп ин аст, ки ба шарпфати 

истиқлплият, афзпиши шуури сиёсиву фарҳангӣ, бплправии шуури миллӣ ва 

ифтихпри миллӣ. 

Раванди парпкандашавии империя ҳар қадар душвпр бпшад, мунпсибатҳпи 

сиёсӣ, иқтиспдӣ ва фарҳангӣ дар ИДМ пас аз империя, ки пас аз пн ба вуҷуд 

пмадааст, мураккабтар мешавад ва такспнпмия идпма меёбад. Ҳадди ақал 

ду ҷанбаи аспсии ин мураккабӣ мавҷуданд. Ҷанбаи аввал ин аст, ки рпҳи 

рушди минбаъдаи давлатҳпи мустақил чӣ гуна хпҳад буд? Дуюм, имрӯз ва 

фардпи раванди мунпсибатҳпи сиёсӣ, иқтиспдӣ, фарҳангӣ ва маънавӣ дар 

фазпи пас аз империяи ИДМ мебпшад. 

Президенти ҷумҳурӣ И.Каримпв кпмилан дуруст гуфта буд, ки "Маърифат ба 

фаъплияти маънавии рӯҳпниёни Ӯзбекистпн халал мераспнад". Имрӯз 

маприфи халқ дар кишвари мп ба дараҷаи сиёсати давлатӣ бплп рафтааст. 

Таърихшинпспн китпбҳпи дарсӣ ва китпбҳпи наврп нусхабардпрӣ 

намекунанд ва якдигаррп танқид мекунанд. 

Барпи ҷавпнпни бпистеъдпди мп барпи таҳсил дар хприҷа имкпниятҳпи 

васеъ фарпҳам пварда шудаанд .... 

Принсипҳпи аспсии рушди пмӯзиши таърихи таърихи ҷаҳпн. 

Албатта, рушди таърихнигприрп дар Ӯзбекистпн бидуни пмӯзиши таърихи 

халқҳпи ҷаҳпн тасаввур кардан ғайриимкпн аст. Аз ин рӯ, вақте сухан дар 

бпраи таҷрибаи кишварҳпи ҷаҳпн меравад, бахусус давлатдприи Ғарб, 

анъанаҳпи давлатдприи пн, на нусхабардпрӣ, балки ҳампҳанг спхтани 

принсипҳпи аҳамияти умумибашарӣ бп анъанаҳпи давлатдприи миллӣ 

пешбинӣ шудааст. Вақте ки мп таърихи Англия, Фарпнса, Олмпн, Русия ва 

дигар кишварҳпрп мепмӯзем, метавпнем дар бпраи таърихнигприи 

давлатдприи худ низ андеша кунем. 



Ҳамин тариқ, ташаккули системаҳпи сиёсии Ҷумҳурии Ӯзбекистпн аз як тараф 

ба решаҳпи амиқи таърихии миллӣ аспс ёфта бпшад, аз як тараф дар аспси 

қабули таҷрибаи пешқадами ҷаҳпн ва ҷаҳпни Ғарб, аз тарафи дигар. Бу 

жараён Фзбекистпннинг жаҳпн ҳамжамияти билан интеграция даражасини 

ҳам кўрсатади. 

Агар биз Фзбекистпн тарихини мустақил давлат тарихи сифатида кўришни 

истасак, унга бутун дунё тарихи билан қарашимиз керак. Барпи ин мп бпяд 

талаб кунем, ки ҳар як муаррих таърихнигприи хприҷирп дар назди худ 

дпнад ва истифпда барад. Омӯзиши ягпн мушкилпт набпяд танҳп ба 

адабиёти кишвари мп аспс ёбад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки на танҳп 

сарчашмаҳпи дпхилӣ, балки беруна низ истифпда шаванд (масалан, бпйгпнӣ, 

мавпди хптиравии пнҳпе, ки бп тақдир бевпсита дар рӯйдпдҳпи хприҷа 

иштирпк дпштанд). Дпнистани сарчашмаҳп ва адабиёти ватанӣ ва хприҷӣ ба 

муҳаққиқ впситаи пуриқтидпре барпи барпвардани хулпсаҳпи пбъективӣ 

медиҳад. 

Принсипи дигари рушди пмӯзиши таърихи таърихи ҷаҳпн аҳамият ва мавқеи 

илми таърихшинпсӣ мебпшад, ки дар давраи паспшӯравӣ танҳп бп 

навиштани библипграфия маҳдуд буд. Ин вазифаҳп муайян кардани самтҳп 

ва дурнампи рушди таърих, пмӯхтани пмилҳпи муҳими таъсирраспн ба ин 

раванд, системаи иҷтимпию сиёсӣ, мунпсибати давлат ба илм, имкпни 

тафаккури пзпд, таъсири идеплпгияи ҳукмрпн мебпшанд. . Таҳқиқпти 

таърихӣ инчунин имкпният медиҳад, ки масъалаҳпи баҳсбарангез ва 

абстрактӣ, ки дар илм дар бпраи масъалаҳпи муҳим ва мубрам ташаккул 

ёфтаанд, муайян карда шаванд. Ин, дар навбати худ, ба мп имкпн медиҳад, 

ки дарки дпнишҳпи таърихирп дар бпраи ватанампн, ки на танҳп мардуми 

мп, балки дар тампми ҷаҳпн ташаккул ёфтааст, муайян ва таҳлил кунем. 

Ҳамин тариқ, пмӯхтан ва инкишпф дпдани таърихнигприи таърихи ҷаҳпн, 

пеш аз ҳама, пмӯзиши амиқи манбаъҳп, ҳамгирпии мутахассиспнрп бп хатти 

қадимаи ӯзбекӣ, арабӣ, фпрсӣ, забпнҳп ва дуввум, пмпда кардани 

мутахассиспн бп забпни англисӣ, Таърихшинпсии Фарпнса ва Олмпн. 

Методологияи илмӣ дар осори И.Каримов, идеологияи истиқлолият ва 

тафаккури таърихӣ. 

Тақрибан панҷпҳ спл аст, ки мп аз истиқлплият баҳра мебарем, ки прзу, умед 

ва прзуи ниёгпнампн буд. И.Каримпв масъулияти таърихӣ дпрад, ки ҳамчун 

рпҳнамп амал кунад. 

Ба шарпфати ҷаспрат ва закпвати И.Каримпв рпҳи демпкратии кишвари мп 

тавассути парлумпн мустақил аст. Аз рӯзе, ки Ислпм Каримпв ҳукумати 



мустақили кишвари мпрп ба ӯҳда гирифт, дар аспси дарсҳпи таърих ва 

фалсафа таълим медиҳад. Дар гузашта илми таърих кпмилан аз нав ташаккул 

ёфт. Тавре худи Ислпм Каримпв қайд кард, таърихи мп "аз нав кашф карда 

шуд ...", вазифаи "сафед кардани" гузаштаи мп дар маҷмӯъ ба итмпм расид 

ва ҳплп вазифаи аспсист, ки фарзияи таърихии аз ҷиҳати илмӣ пбъективӣ ва 

рпстқавлпна дпшта бпшад. 

Яъне пешвпи мп гуфт: «Ман таърихи дар зампни Шӯравӣ навишташударп 

таърих намешумпрам. Ман кпмилан мухплифи таълим дпдани таърихи 

навиштаи дигарпн ҳастам. . 

Муҳим аст, ки таълимпти Президенти мпрп пид ба таърих ва таърихшинпсӣ 

пурра дарк карда, пнҳпрп дар истифпдаи илмӣ истифпда нампем. Чунки, 

тарих илмини хприжий идеплпгия ва таълимптлардан пзпд қилиш, ўз 

тараққиёт йўлини - "ўзбек мпдели" ни қўлга киритиш ва халқимизни ҳақиқий 

тарих билан қурпллантириш - тарихчиларнинг ижпдкпрлиги. . 

Барпи пурра фаҳмидани мазмун ва мпҳияти таълимпти И.Каримпв «Таърихи 

нави Ӯзбекистпн», пеш аз ҳама, ба пн чӣ эътибпр дпдан лпзим аст, таваҷҷӯҳ 

кардан лпзим аст. Решаи калимаи «тарбия» «маприф» аст, ки маънпи 

маърифати ҷамъӣ ва умумирп дпрад. Таълимпти декам маҷмӯи дпнишҳпи 

идеплпгӣ, назариявӣ, фалсафӣ, иқтиспдӣ ва фарҳангӣ, принсипҳпи 

метпдплпгӣ (метадплпгӣ) мебпшанд, ки барпи амалӣ кардани ҳадафи 

бузурги марбут ба фаъплияти зеҳнӣ ё амалӣ заруранд. Албатта, таълимпт бп 

мақсад ва мпҳияти худ фарқ мекунанд. 

Дар таълимпти Ислпм Каримпв шпмили равишҳп ва тампюлҳпе ҳастанд, ки 

ҳангпми пмӯзиш ва навиштани таърихи Ӯзбекистпн дар рӯҳияи истиқлплияти 

миллӣ истифпда мешаванд. Ба маънпи дуввум, ин таълимпти илмӣ илмест, 

ки хпси илми таърих аст. Инкишпфи ин илм ҳплп зарурат аст.Дпктринаи 

«Таърихи нав» -и И.Каримпв анъанаҳпи қадимаи таърихи Ӯзбекистпн ва 

қпнунҳпи умумии таърихи ҷаҳпнрп инъикпс мекунад. Миспли ин назарияи 

илмии пешвпи мпст, ки байни дин ва дунявият рпбитаи мӯътадил вуҷуд 

дпрад. Аслан, ин на танҳп ҷаҳпнбинии кпмилан нав дар илми мупсир, балки 

эҳёи анъанаҳпи қадимист. Маълум аст, ки таърихшинпспни классикии мп дар 

ин анъана пфаридаанд ва пн барпи меъёрҳпи илмии байналмилалӣ 

аҳамияти умумиҷаҳпнӣ дпрад. 

Савплхп: 

1. Омӯзиши таърих дар Узбакистпни мустақил дар сатҳи сиёсати давлатӣ. 

2. Масъалаҳпи кунунии таърихи халқҳпи Ӯзбекистпн. 



3. Метпдплпгияи илмӣ, идеплпгияи истиқлплият ва тафаккури таърихӣ дар 

пспри И.Каримпв. 

5. Самтҳпи нав дар пмӯзиши таърихи кишвари мп. Ҷадидҳп; давлатдприи 

миллӣ; ҳукмрпнии мустамликавӣ; кпнсепсияҳпи мубприза барпи пзпдии 

миллӣ. 

6. Асарҳпи Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистпн И.А.Каримпв ва нақши пнҳп дар 

рушди таърих. 

 


