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Дар маќола бори нахуст ба таври муфассал бо истифода аз сарчашмањои 
асримиёнагии хаттї ва адабиёти илмии замони шўравию муосир, раќобати њарбї-
сиёсии сулолањои Ѓуриён ва Салљуќиён дар миёнаи асри XII ва омилњои таъсиси давлати 
Ѓуриён мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. 

Муаллиф ќайд мекунад, ки миёнањои асри XII давлати Ѓуриён бо роњбарии 
Алоуддин Њусайни Ѓурї империяи Ѓазнавиёнро барњам дода, аз раќиби пурќуввати худ 
озод шуд. Аз соли 1152 мелодї бошад Алоуддини Ѓурї муборизаи худро бо Султон 
Санљари Салљуќї оѓоз мекунад. Дар натиљаи ин мубориза давлат аз хирољгузории 
давлати Салљуќиён озод карда мешавад. Муаллиф дар маќола тањлил мекунад, ки дар 
натиљаи озод шудан аз хирољгузорї ба дигар давлатњо соњаи иќтисодї-иљтимої ва 
сиёсию њарбии давлати Ѓуриён инкишоф меёбад. Дар охири маќола муаллиф хулоса 
мекунад, ки дар сањифањои таърихии давлатдории Ѓуриён дурахшонтарин замони 
салтанати ин хонадон ба миёнањои асри XII то ибтидои асри XIII рост меояд. 

  
Ключевые слова: Гуриды, Сельджукиды, Ала-ад-Дин Гурид, султан Санджар, 

таджикские исторические источники, военно-политическое соперничество, история 
таджикского народа, Хорасан, Саманиды 

 

В статье впервые в отечественной истории сделана попытка, опираясь на 
письменные источники и научную литературу советского и постсоветского периода, 
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осветить военно-политическое соперничество таджикского государства Гуридов с 
Сельджукидами в середине XII века и обстоятельства возникновения государства 
Гуридов. В середине XII века знаменитый падишах Гуридского государства Ала-ад-Дин 
Хусайн ликвидировал империю Газневидов и избавил своё государство от протектората 
Газневидов. Кроме этого, Ала-ад-Дину удалось добиться независимости от 
Сельджукидского государства. Эти факторы стали причиной развития социально-
экономической, политической и военной сферы государства Гуридов. Середина XII и 
начало XIII веков являются периодом расцвета государства Гуридов. 

 
Key words: Gurids, Seljukids, Ala-ad-Din Gurid, sultan Sanjar, historic originals, military-

political rivalry, history of the middle of the XII-th century, history of Central Asia 
 

Proceeding from written sources, scientific literature appertaining to the Soviet and post-
Soviet period the author makes an endeavor to elucidate military-political rivalry between 
Gurids` Tajik state and Seljukids in the middle of the XII-th century and the sphere concerned 
with the rise of Gurids` state in the article for the first time in the home history.  
In the middle of the XII-th century the famous padishakh of the Gurids state Ala-ad-Din Khusayn 
Liquidated Gaznevids` empire and thus delivered his country of their protectorate. Into the 
bargain, Ala-ad-Din managed to achieve independence on Seljukids` state. These factors became 
reason of soecial-economic development, political-military sphere of Gurids` state. The middle of 
the XII-th and the beginning of the XIII-th centuries are considered as the efflorescence of period 
of Gurids` state.  

 
Дар замони истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон эътибори муаррихону 

љомеашиносон ба масъалањои мубрами давраи асримиёнагии таърихи ватан зиёд 
шуд. Аз он љумла, дар таърихи давлатдории тољикон дар ќуруни вусто давлати 
Ѓуриён дар бунёди љумњурии дунявї ва демократии Тољикистон ањамияти мубрами 
сиёсї, назариявї ва маърифатї дорад.  

Љараёни тањаввулоти давлатдории халќи тољик дар асрњои миёна аз масоили 
камомўхта ва камтадќиќшудаи таърих мањсуб меёбад. Беш аз ин дар байни муарри-
хон, сиёсатшиносон, њуќуќшиносон аќидаи бањснок вуљуд дорад, ки мувофиќи он гўё 
баъди инќирози давлати Сомониён тўли њазор сол то айёми ташаккули Љумњурии 
худмухтор ва Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон (солњои 1924-1929) 
тољикон соњиби њокимияти сиёсї набуданд. Дар асл бошад, дар њудуди Тољикистони 
таърихї аз Баѓдод то Кобул, аз даштњои Авроосиё то халиљи Форс дар масоњати 6 
миллиону 290 њазор километри мураббаъ дар асрњои XI-XVI тољикон њамчун миллати 
саноатгар, бофарњанг, ва соњибдавлат маскун буданд. Онњо дар арзњои зикршуда 
иттињодияњо ва мулкњои мустаќили хурду бузургро тањти унвони давлатњои Ѓуриён, 
Музаффариён, Куртњои Њирот, Сарбадорони Хуросон барпо карданд.  

Арзёбии таърихи ташкил, тараќќї ва таназзули давлати Ѓуриён дар минтаќаи 
кўњистони вилояти Њирот, густариши он дар њудудњои Хуросон, Синд, Њиндустон ва 
сабабњои завол ёфтани он ањамияти илмї ва амалї дорад. Он барои комил намудани 
сањифањои нонавиштаи таърихи давлатдории ниёгон, равшан кардани љараёни 
њаводиси њарбї сиёсии асрњои миёна, такмили консепсияњои назариявї, талќини 
ѓояњои ватандўстї, мењанпарварї, худшиносии миллї, эњёи суннатњои пешќадами 
њокимияти иљроия, бартараф кардани фишори омилњои љањонишавї (глобализатсия) 
мусоидат мекунад. 
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Таърихи давлати Ѓуриён аз ибтидо то интињо саршори мубориза барои озодї ва 
истиќлолият бар зидди давлатњои пуриќтидори ваќт империяњои Ѓазнавиён, Салљу-
ќиён, Хоразмшоњиён аст.  

Сулолаи Шинасбониён давоми салтанати худ дар Хуросон империяи пурќувватро 
таъсис доданд. Дар Мовароуннањру Хуросон се давлати пурќувват – Ѓазнавиён (963-
1186 м.), Салљуќиён (1038-1156 м.) ва Хоразмшоњиён (995-1231 м.) раќиби ашадии 
пайкорњои истиќлолиятхоњии Ѓуриён мањсуб меёфтанд. Ќайд кардан љоиз аст, ки 
равшанї андохтан ба рақобати ҳарбї-сиёсии давлати Ѓуриён бо давлати Салљуқиён 
яке аз масъалањои муҳим ва камтадќиќшуда ба шумор меравад.  

Бархе аз муаррихони муосир рољеъ ба муборизаи ҳарбї-сиёсии Ѓуриён бо 
Ѓазнавиён, Хоразмшоҳиён ва лашкаркашии Ѓуриён ба Ҳинд равшанї андохтаанд. 
Вале ба мавзўи муносибати њарбї-сиёсии Ѓуриён ва Салљуқиён таваљљўњ накарданд. 
Аз љумла муаррихон В.М. Массон ва Р.А. Ромодин муќовимати байни Ѓуриён ва 
Салљуќиёнро баррасї накарданд (6, с.255-276). Бинобар ин таърихи муќобилати 
њарбї-сиёсии Ѓуриён ва Салљуќиён њадафи маќолаи мазкур гардид.  

Лашкаркашиҳои Ѓазнавиён бо сарварии Султон Маҳмуд (997/8-1030 м.) соли 411 
њ.ќ./1020 м. ба сарзамини Ѓур, ки боиси талафоти калони љонї ва моддии ањолии 
вилоят гардид, оѓоз ёфта буд. Мулки Ѓур хирољгузори Мањмуди Ѓазнавї гардид. Дар 
ин вазъияти душвор мулки Ѓур тањти сарварии сулолаи Шинасбониён ба њамлаи 
сулолаи туркњои салљуќї дучор гардид. Дар ибтидои асри XII Ѓуриён ба хотири 
њифзи амнияти раияти хеш, барќарории иќтисодиёт, ташкили ќувваи њарбии худ  ба 
ном андозсупори давлати Салљуќиён гардиданд, зеро, дар як вақт муборизаи ҳарбї 
бурдан бо ду давлати пурқувват барои давлати Ѓуриён ѓайриимкон буд. 

Соли 501 њ.ќ./1107-1108 сарзамини Ѓур аз тарафи Салљуќиён ѓасб шуд. Њокими Ѓур 
Изуддин Њусайн ба давлати Салљуќиён њар сол намудњои яроќу аслиња: љавшан, зирењ 
ва сагони дарранда, ки ѓуриён парвариш мекарданд, њамчун бољу хирољ пешкаш 
менамуд (15, с.382).  

Дар миёнаи асри XII Султон Алоуддин Ҳусайни Ѓурї (1149-1161 м.) ошкоро аз 
адои бољ ба Салљуқиён даст кашид. Соли 544 њ.ќ/1150 м. Алоуддин Ѓурї дар рафти 
љанги якчандсола, пойтахти давлати Ѓазнавиён шаҳри Ѓазнаро забт намуда, онро 
саросар хароб намуда њафт шабонарўз оташ зад. Баъди ин њодиса њамзамонон ба 
номи Алоуддин лаќаби «Љањонсўзро»-ро замима карданд (14, с.211). Ба ин минвол 
шоњи ѓурї тањдиди раќиби тавоноро бартараф намуд. Пас аз шикасти давлати 
Ѓазнавиён Алоуддин бо маќсади таъмини истиќлолияти давлатии хеш дар фазои 
Хуросон љиддитар кўшиш кард. Мувофиќи маълумоти Нурмуҳаммади Амиршоњї ва 
муаррихи муосири афѓон Ќозї Ѓавсуддини Ѓурї - Алоуддин шахси босаводу бомаъ-
рифат буда, бо забони форсї шеърњои хуб менавиштааст. Дар айни њол ў сиёсат-
мадори пуртаљриба будааст. Ў нисбати душманони худ хеле берањм будааст ва аз 
њамин сабаб Бањромшоњи Ѓазнавї аз ў бим дошт (5, с.46). Бино ба маълумоти 
муаррихон Қозї Минҳољ Сирољи Љузљонї (1193-1281м.) ва Муҳаммад ибни Хованд-
шоҳи Балхї, мутахаллис ба Мирхонд (1433-1498м.) Алоудини Ѓурї пас аз торумор 
намудани давлати Ѓазнавиён ва бозгашт ба Ѓур бародарзодагони худ - Ѓиёсуддин 
Муҳаммади Сом ва Муиззуддин Муҳаммади Сомро, ки ба Шиҳобуддин маъруф буд, 
дар қалъаи Вазиристони мулки Ѓур ҳабс кард (7, с.786; 1, с.466). Ба фикри мо чунин 
иќдомро Алоуддин Ҳусайн бо мақсади амалї намудани нақшаи мустақил кардани 
давлати худ ва пурра торумор намудани давлати Ѓазнавиён ва Салљуқиён ба шумор 



Sharipov M.M., Toatov H.S.  From the History of Gurids` State Conformation in Khorasan (1152-1206) 
 
 
 

 22

меравад. Ба таври дигар гўем, Алоуддин Њусайн метарсид, ки бародарзодагонаш 
барои иљро намудани ин маќсад ба ў халал расонида, мекўшанд, то ки дар солњои 
минбаъда низ бо ин давлатњо муносибати пештараи хирољгузориро нигоњ доранд. 

Дар ин бобат Минҳољ Сирољи Љузљонї чунин қайд мекунад: «Ва бо султон 
Санљар тариқи истибдод оѓоз ниҳод ва муковаҳат пеш гирифт, он чи маъҳуди мулуки 
Ѓур буд, аз љинси силоҳу туҳаф, ки ҳар сол ба хидмати даргоҳи Санљарї омадї, 
бозгирифт, то кор бад-он љо расид, ки султон Санљар лашкари Хуросонро љамъ кард 
ва азимати билоди Ѓур мусаммам гардонид» (19, с.346). Дар давом Љузљонї хеле 
муфассал ишора менамояд, ки султон Алоуддин лашкари Ѓурро љамъ кард ва пеши 
Санљар бозрафт, то ба ҳудуди қасабаи Ноб, миёни Фирўзкӯҳ ва Ҳирот, водии Ҳарирӯд 
расид. Он ҳудудҳоро муаррих хеле васеъ шарҳ дода, ишора мекунад, ки он љо обест, 
саҳроест латиф ва васеъ, ки онро Сегӯшаи Ноб гӯянд, дар он мавзеъ миёни ҳар ду 
лашкар масоф ба вуќўъ омад (19, с.346). 

Муаррих З.М. Буниятов аз асари ан-Насавї, љой ва ваќти вуќўи ҳодисаи мазкурро 
17 рабиулаввали соли 547 њ.ќ./24 июни соли 1152 м. дар ҳудуди Моробод (шарқи 
Ҳирот) нишон додааст (2, 19). 

Олими машҳури салтанати Ѓуриён - Низомї Арӯзии Самарқандї, ки 45-соли 
умрашро дар дарбори Ѓуриён гузаронидааст, дар «Чаҳор мақола» чунин мегӯяд: 
«Дар шуҳури санаи сабъа ва арбаина хамсумиа (547 ҳ.қ-1152 м.) миёни султони олам 
Санљар ибни Маликшоҳ ва худованд – султон Ало-уд-дунё ва-д-дин масоф афтод ба 
дари Ӯбаҳ шуд ва масофи Ѓӯр шикаста шуд (13, с.136-37). 

Доир ба љой ва мањалли ҳарби ду давлат, Љузљонї, ан-Насавї ва Низомии 
Арӯзии Самарқандї маълумоти мухталиф баён кардаанд. Лекин агар ба харитаи 
ҳудуди давлати Ѓуриён дар миёнаи асри XII назар кунем, ҳар се ҳудуди мазкур 
байни шаҳрҳои Ҳирот ва Фирӯзакӯҳ љойгир аст. Ба фикри мо маълумоти Низоми 
Арӯзии Самарқандї дақиқтар аст, чунки ӯ худаш дар набарди мазкур ширкат дошт. 

Ѓуриён дар рафти таъсиси давлати худ (1147-1148 м.), ба мустаҳкам кардани соҳаи 
ҳарбї, ташкили мудофиаи давлат, такмили аслиҳаҳои љангї, татбиќи стратегия ва 
тактика машѓул гаштанд. Дар ин бобат Шариф Муҳаммад Мансури Муборакшоњ, бо 
номи Фахриддин Муборакшоҳ ал-Марвазї маъруфият дорад, дар асари худ «Одоб-
ул-њарб-ва-шуљоа» қариб ба ҳамаи масъалаҳои илми лашкардорї ва санъати ҳарбии 
замони Ѓуриён маълумот додааст.  

Дар бораи масъалаи тарзи сафкашї дар давлати Ѓуриён Фахриддин Муборакшоҳ 
дар асараш чунин қайд мекунад: Дар аввали саф пиёдагон, бо силоҳ ва шамшерҳои 
фарох ва тирандозон чун ҳисоре бошанд. Сафи дувуми пиёдагон бо љавшан ва 
зиреҳ, дар даст шамшер ва сипар. Дар қатори сеюми саф пиёдагардон низ бо 
шамшер, тирдон, чӯб бо ѓилофи оҳанин ва корди калон. Сафи чорум, ки онро 
Муборакшоҳ «орифон» (сардори даҳнафара) номидааст, лашкарони пиёда, иборат 
бояд бошанд ва онҳо дар худ, тирдон, сипар, шамшер ва ѓ. дошта бошанд. Барои 
хуб дида тавонистани роҳ, байни сафҳо бояд љои васеъ мављуд бошад (8, с.330). Ин 
низоми сафорої дар тартиби  ҳарбии давлати Ѓуриён љорї шуда буд. 

Ин љо тафсилоти амалиёти љангии байни Ѓуриён ва Салљуқиён баён мегардад. 
Алоуддини Ѓурї дар арафаи муҳориба пушти лашкари майдони љангро бо об 

лабрез кард, то ки њангоми  муњориба толоби сунъї садди аќибнишинї ва фирори 
лашкар гардад. Кадом лашкаре, ки ба қафо фирор кунад, дар гил меѓӯтид. Дар ин 
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бобат Минҳољ Сирољи Љузљонї чунин қайд мекунад: «…ва султон Алоуддин пеш аз 
рӯзи масоф ба як рӯз фармуда буд, то замине, ки паси пушти лашкари Ѓур буд, тамом 
об дода буданд ва мунодї карда буд, ки паси пушти заминҳо пуроб шудааст, ҳар кї 
бозпас хоҳад гурехт, дар гил хоҳад монд (19, с.346).  

Вақте, ки ду қувва рӯбарӯ шуданд, қаноти рости лашкари Ѓур (маймана-М.Ш.; 
Њ.Т.), ки аз ўѓузу туркҳо иборат буда, тақрибан 6 ҳазор саворагонро ташкил медоданд, 
хоинї намуда, ба Султон Санљари Салљуқї пайвастанд. Муҳаққиқи афѓон Атиқуллоҳ 
Пажвок дар асари худ «Ѓуриён» теъдоди лашкарони хиёнатнамударо 2 ҳазор нафар 
қайд намудааст (12, с.159). Муаррихи дигар Муҳаммад Обид Ҳайдарї низ дар рисолаи 
худ истинодан ба асари Пажвок ба иштибоҳ роҳ додааст ва шумораи лашкарони 
хоинро 2 ҳазор қайд намудааст (10, с.64). Пажвок дар рисолааш ҳангоми тасвири ин 
ҳодиса бештар ба «Табақоти Носирї»-и Љузљонї такя намудааст. Ин ѓалат мумкин 
аст, аз сабаби техникї ба амал омадааст.  

Дар давраи ќуруни вусто лашкари савора дар таркиби ќўшун ба маќоми баланд 
соњиб буд. Ваќте, ки туркњо ба чунин хиёнат роњ доданд, лашкари пиёдагарди 
боқимондаи ѓурї ба тањлука афтода фирор намуданд ва, ба гуфти Љузљонї, дар 
заминҳои халобу пурнай баъзе шаҳодат ёфтанд ва баъзе асир гаштанд ва султон 
Алоуддин гирифтор шуд (19, с.346).  

Пас аз он, ки лашкари Ѓуриён торумор шуд, як қисми љанговарони зиндамонда 
якљоя бо султон Алоуддини Ҳусайн асири салљуќиён гардиданд. Алоуддин Ҳусайн, 
ки нисбати худ ва қӯшунаш боварии калон дошт, дар ин муҳориба, ҳамроҳи худ 
занљири махсусе њамроњи худ гирифта буд, то ки баъди торумори лашкари Сулљуқї 
– султон Санљарро бо он занљир баста ба Ѓур шармандавор барад. Аммо баръакс 
баъди торумор шудани лашкари ѓуриён, худи Алоуддин Ҳусайнро Султон Санљар 
бо занљираш кашида бурд (19, с.118). 

Муаррихи муосири Эрон Асѓар Фурӯѓї дар китобаш ќайд мекунад, ки Алоуддини 
Ѓурї тақрибан як сол дар дарбори Султон Санљар иқомат доштааст (16, с.41). Пас аз 
мушоњидањои дарбориён аз кирдору рафтори Алоуддини Ѓурї – Султон Санљар 
нисбат ба ў эњтироми хоса пайдо намуд. Доир ба ин ҳолат Минҳољ Сирољи Љузљонї 
муфассал чунин мегӯяд: «Ва чун зикри латофати табъ ва шаҳомати ақли Алоуддин дар 
он аср мазкуру машҳур буд ва он маънї ба самъи мубораки султон Санљар бисёр расида 
буд, Алоуддинро дигар рӯз ё баъд аз чанд рӯз талаб кард ва эъзоз карду мухлас гардонид 
ва як табақ гавҳари самин  пеши маснад ниҳода буд, ба Алоуддин бахшид. Алоуддин 
хидмат кард ва ин рубої бар бадеҳа бигуфт (18, с.346-47). Аз љониби Санљар, баъди ба 
Алоуддин Ҳусайн тақдим шудани ин инъоми арзишманд, ӯ низ нисбати Санљар ва 
дарбориёни ӯ эҳтиром пайдо кард ва ваъда дод, ки хидмати Санљарро адо хоҳад кард. 
Алоуддин Ҳусайн, ки аз табъи шоирї бархурдор буд,  эњтироми худро ба Санљар чор 
мисраъ шеър изњор кард: 

Бигрифту накушт шаҳ маро дар сафи кин, 
Њарчанд будам куштанї аз рӯи яқин. 
Бахшид маро як табақ [аз] дурри самин, 
Бахшоишу бахшиш чунон буду чунин (1, с.467). 

Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳо минбаъд муносибати ҳар ду подшоҳ хуб шуд. 
Дар ҳама ҳолат ба Алоуддин эътибори хоса медод. Мувофиқи маълумот султон 
Санљар ягон маљлисҳои сиёсї ва ишратиро бе ҳузури Алоуддини Ѓурї намегузаронид 
(18, с.347). Яке аз чунин базмҳоро Љузљонї ба тариқи зайл тавсиф мекунад: «То рӯзе 
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дар базм назари Алоуддин бар кафи пои мубораки Санљар афтод, ӯро бар кафи пой 
холе бузург буд ва ӯ бар тахт нишаста буд, пой фурӯ гузошта, Алоуддин бархост ва ин 
байт бигуфт: 

Эй хоки дари сарои ту афсари ман, 
В-эй ҳалқаи бандагии ту зевари ман. 
Чун холи кафи пои туро бӯса занам, 
Иқбол ҳаме бӯса занад бар сари ман (18, с.347). 

Дар давом Љузљонї мегӯяд: «Чун Алоуддин он рубої бигуфт, султон Санљар 
илтимоси ӯро иљобат кард. Алоуддин чун бӯса бар он хол зад, султон Санљар рӯи мӯи 
Алоуддинро бо ангушти пой бар замин бигрифт, Алоуддин хост, то сар аз замин 
бардорад, мӯяш канда шуд, ҳозирон бихандиданд. Алоуддин тира шуд, гунааш 
мутаѓайир гашт» (18, с.347). 

Ба гуфти Љузљонї минбаъд ин њодиса ранги дигар гирифт: «Султон Санљар чун он 
хиљолати ӯ мушоҳада фармуд, аз карами подшоҳона гуфт: Алоуддин! Аз ин мазоҳ 
бишкастї!? Каффорати ин мазоҳ мулки Ѓурат муборак бод! Ба тарафи тахти худ 
мурољиат кун. Ту бародари манї!...» (18, с.347). 

Мутаассифона, воќеан шарманда шудани Алоуддини Ѓурї аз љониби султон 
Санљар ба ѓайр аз асари бо номи «Табақоти Носирї»-и Минҳољ Сирољи Љузљонї, 
дигар дар ягон сарчашмаи дигари асримиёнагї инъикос наёфтааст. Дар баробари ин 
ҳангоми инъикоси таърихи сиёсии Ѓуриён, ҳолати мазкурро ягон муаррих ва 
муҳаққиқи замони шӯравї ва истиқлолият дар асари худ инъикос накарданд. Ба 
аќидаи мо Алоуддин бо маќсади аз нав ба хирољгузори давлати Салљуќиён мубаддал 
нашудан ва тахти худро аз даст надодан чунин рафтор намудааст. 

Дар чунин њолат ќабилањои бо номи ўѓузњо марказгурезї намуда, зидди султон 
Санљар шўриш бардоштанд. Санљар тамоми рамаҳои гӯспандон ва галаи аспону 
шутуронро ба Алоуддин супурд ва хост то ки онњоро ба Ѓур барад ва баъди торумори 
шўришгарони ўѓуз онњоро баргардонад (18, с.347). Ба фикри мо сабаби чунин рафтори 
Санљар дар он аст, ки ў мехост дар њолати бо ќабилаи ўѓузон ба вазъияти дучор 
рўбарў шудан аз Алоуддин дар маќоми ноиби хеш ёрии њарбї хоњиш кунад.   

Дар љанге, ки соли 548 њ.ќ/1153 м. дар сарзамини Балх байни ўѓузњо ва Салљуќиён 
ба амал омад, Салљуќиён шикаст хўрданд ва Санљар ба душман асир афтод (11, 169-
170). Ўѓузњои шўришгар пойтахти султонии Хуросон шањри Марвро ду маротиба - 
август ва октябри соли 1153 м. ѓорат карданд. Бисёр сокинони шањр, хусусан 
намояндагони табаќаи рўњониёни олирутбаи ислом – шайхњо, фаќењон, хатибон, 
имомњо ќатл шуданд, зеро роњбарони дин туркманњои шўришгарро «ањли бидъат» 
эълон карда, оид ба рехтани хуни онњо фатво дода буданд. Баъди Марв шўришгарон 
ба истилои тамоми Хуросон шурўъ намуданд. Соли 1156 м. Санљар аз асорати 
душман фирор карда, ба Тирмиз омад ва онро дорулмулук-пойтахти Хуросон эълон 
кард. Аммо ў дар Тирмиз, баъд дар Марв њокимиятро барќарор карда натавонист, аз 
изтироб сахт бемор шуд ва 29 апрели соли 1157 м. вафот кард (15, с.380). 

Њангоми асир будани Алоуддин дар дасти салљуќиён, аъён ва ашрофи Ѓур 
Носируддин Њусейн ибни Муњаммадро њукмрони Ѓур таъин карданд (5, с.93). 
Мувофиќи маълумоти Љузљонї Носируддин њокими заиф буд. Заифии ў дар он зоњир 
мешавад, ки ў баъди ба сари ќудрат омадан ќисми зиёди хазинаи давлатро ба 
амалдори олимаќоми давлатї таќсим карда дод. Њамаи муаррихон ќайд мекунанд, ки 
ў унвони «султон»-ро соњиб набуд. Алоуддин ба давлаташ баргашт, сараввал тамоми 
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дарбориёнеро, ки ба ў хоинї карданд, ба ќатл расонд. Муаррихи афѓон Мир Ѓулом 
Муњаммад Ѓубор маълумот медињад, ки Алоуддин баъд аз баргаштан ба Ѓур як њазор 
ќалъањои мардумонаш зидди ў бударо нобуд кард (4, с.131). Ба аќидаи Ѓубор 
Алоуддин Њусайн асосгузори давлати Ѓуриён ба шумор меравад. Лекин ба ин фикри 
муаррих розї шуда наметавонем. Барои он ки њанўз чорум писари Изуддин - 
Сайфуддин ибни Изуддин дар соли 1147/1148 м. салтанати худро комилан мустаќил 
эълон намуда буд. Аз ин рў, ўро њамаи муаррихони ватаниву хориљї њамчун 
асосгузори давлати Ѓуриён эътироф кардаанд.  Алоуддини Ѓуриро машњуртарин 
подшоњи давлати Ѓуриён њисобидан  мантиќан дуруст аст. Зеро мањз дар давраи 
салтанати ў њудуди давлат васеътар шуда, вилоятњои нав ба монанди – Бомиён, 
Тахористон, Гармсер, Њилманд, Заминдовар, Мурѓоб, Нимрўз Ѓарљистон, Њирот, 
Ѓазнин ва ѓ. забт карда шуданд. Ў идораи вилоятњои Бомиён, Тахористон ва 
Бадахшонро ба бародари бузургаш Фахриддин Масъуд супорид. Мањз аз њамин 
давра мулки алоњидаи Ѓуриён дар Бомиён ва Тахористон ба вуљуд омад.  

Хулоса, миёнањои асри ХII давлати Ѓуриён бо роњбарии бонуфузтарин подшоњи 
худ Алоуддин Њусайни Ѓурї империяи Ѓазнавиёнро барњам дода, аз раќиби 
пурќуввати худ озод шуд. Дар баробари ин ба Алоуддин муяссар шуд, ки давлати 
худашро аз хирољгузории давлати Салљуќиён озод намояд. Алоуддини Ѓурї давоми 
њукмронии худ тавонист, ки давлати худро аз таъсири давлатњои туркнажод озод 
намуда, барои инкишофёбии соњаи иќтисодї-иљтимої, сиёсї ва њарбии давлати худ 
замина гузорад. Ин омилњо сабаб шуданд, ки солњои 1152-1206 дар сањифањои 
таърихи давлати Ѓуриён дурахшонтарин замони салтанати ин хонадон зикр шудааст.   
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