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Диссертатсияи Садиров Шарафҷон Аҳтамович ба омӯзиш ва 
таҳлили маълумоти «Таърихи Систон» бахшида шудааст, ки асари 
мазкур роҷеъ ба таърихи қадим ва асрҳои миёнаи халқи тоҷик ахбори 
нодир дода, яке аз сарчашмаҳои асосӣ барои омӯзиши таърих, ҷуғрофия, 
мардумшиносӣ ва адабиёти тоҷик ба шумор меравад.

Мақсади таҳқиқот омӯхтани яке аз сарчашмаҳои муҳимми таърихи 
халқи тоҷик ва баъзе халқҳои минтақаи Эрон ва Осиёи Марказӣ - 
«Таърихи Систон» ба шумор меравад.

Объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ омӯзиши манбаи нодири 
таърихӣ - «Таърихи Систон» ҳамчун сарчашмаи гаронарзиши таърихӣ 
ба шумор меравад.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, ҳашт зербоб, хулоса, тавсияҳо 
ва рӯйхати сарчашмаву адабиёт иборат мебошад.

Дар муқаддима мубрамии мавзӯи таҳқиқ асоснок шуда, сатҳи омӯзиши 
он, робитаи кор бо барномаҳои таҳқиқотӣ ва мавзуоти илмӣ, объекти таҳқиқ, 
мавзуи таҳқиқ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, масъалагузориҳои рисола, 
доираи хронологии таҳқиқ, асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқ, 
навгонии илмӣ, сарчашмаҳои таҳқиқотии рисола, аҳаммияти назариявӣ ва 
амалии таҳқиқ, нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодгардида, саҳми шахсии 
довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ, тасвиби таҳқиқоти илмӣ, сохтор ва ҳаҷми 
рисола муайян гардидаанд.

Боби якуми диссертатсия «Маълумоти умумӣ дар бораи «Таърихи 
Систон» ном дошта, аз ду зербоб иборат буда, дар он роҷеъ ба анъанаҳои 
таърихнигории халқи тоҷик ва аҳамияти он дар илми таърих дар мисоли 
«Таърихи Систон» ва ҷуғрофияи сиёсӣ, иқтисодӣ ва таърихии Систон дар 
инъикоси «Таърихи Систон» баррасӣ гардидаанд.

Боби дуюми рисола «Инъикоси таърихи бостон ва асримиёнагй дар 
«Таърихи Систон» ном дошта, дар он масъалаҳои таърихи қадими халқи 
тоҷик, замони истилои араб, вазъи сиёсии минтақа дар замони Тоҳириён, 
Саффориён ва Сомониён таърихи сиёсии Осиёи Миёна дар асрҳои XI- 
XIV дар асоси «Таърихи Систон» инъикос гардидаанд.

Дар боби сеюми рисола «Таърихи Систон» .уамчун сарчашмаи 
таърихи иҷтимоии минтақа» вазъи иҷтимоӣ, ҷунбишҳои мардумӣ, 
фарҳангу мардумшиносӣ ва суннатҳои давлатдории минтақа дар тасвири 
«Таърихи Систон» баррасӣ гардидааст.

Дар хулоса фикри ҷамъбастии муаллиф ва пешниҳодот баҳри дар оянда 
таҳқиқ намудани мавзӯи мазкур оварда шудаанд.
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Ҳамин тавр, рисолаи мазкур мувофиқ ба талабот ва меъёрҳои 
муайяншудаи марбут ба диссертсияҳои номзадии КОА-и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро шуда, комилан ҷавобгӯи он 
мебошад.

Хулоса, диссертатсия дар мавзӯи «Таьрихи Систон» ҳамчун 
асарчашмаи таърихӣ » кори мантиқан ба анҷом расида ҳисобида шуда, 
он ба талаботи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ» 
ҷавобгӯ буда, муаллифи он - Садиров Шарафҷон Аҳтамович - сазовори 
гирифтани дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси 
07.00.09 - таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ 
мебошад.

Дотсенти кафедраи таърихи умумӣ 
ва муносибатҳои байналхалқии 
ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 
номзади илмуои таърих Негматов Давлатшо Нуруллоевич

Сурога: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ, 121, ДДОТ ба номи С.Айнӣ, 
тел.: + 992 934237985
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