
Такризи

рохбари илмй ба диссертатсияи Садиров Шарафдон Ахтамович дар 

мавзуи «Таърихи Систон» - хамчун сарчашмаи таърихй» барои дарёфти 

дарадаи илмии номзади илмхои таърих аз руйи ихтисоси 07.00.09. - 
Таърихнигорй, маъхазшиносй ва методхои тадкидоти таърихй.

Диссертатсия Садиров Ш.А. ба тахкики яке аз сарчашмахои асили 

форси - «Таърихи Систон» бахшида шудааст. Ин манбаъро 

донишмандони машхури таърихи Шарк Б. Гафуров, Р. Фрай, К. Босворт, 

А. Зарринкуб ва дигарон истифода бурда, дойгохи рафеъи онро борхо 

тазаккур додаанд. Аммо дар илми таърихнигории ватанй то кунун касе 

дар долиби як диссертатсияи номзадй ё докторй ба пажухишу баррасии 

он напардохтааст. Ин асар ба сабки таърихнигории махаллй иншо шуда, 

хаводиси асрхои УП-ХГУ-и Систонро инъикос мекунад ва аз нигохи 

илмй хамвазни «Таърихи Бухоро»-и Абубакри Наршахист. Дар 

«Таърихи Систон» гайр аз маълумоти таърихй, инчунин перомуни вазъи 

диниву мазхабии Систону Хуросон ахборе омадааст, ки дар ягон 

сарчашмаи таърихй дида намешавад. Аз баракати ин сарчашма касидаи 

маъруфи устод Рудакй «Модари май» махфуз монда, то ба руздои мо 

омада расидааст. Систон аз минтадахои мухими таърихй ба шумор 

рафта, дар радифи Сугд, Тахористон, Фаргона, Чоч ва Рай дар 

сарнавишти сиёсй, идтимой ва фархангии тодикону дигар адвоми 

эронинажод накши бориз гузоштааст. Аз ин ру баррасиву надди илмии 

он дар чахорчубаи як диссертатсияи номзадй саривадтй ва лозим 

мебошад.

Сохтори диссертатсия бар пояи маълумоту ахбори мундарид дар ин 

асар тахия гардидааст. Дар сарсухан, муаллиф мубрамияти мавзуъ, сатхи 

баррасии он, хадаф ва дигар дузъиёти корро тавсиф кардааст.

Дар боби нахустини диссертатсия (иборат аз ду зербоб) сабабу 

ангезахои ба миён омадани таърихнигории махаллй дар Хуросону 



Мовароуннахро баён карда, сипас сохтор, мухтаво ва дойгохи «Таърихи 

Систон»-ро бар асоси маълумоти худи асар ва натидахои тахкикоти 

донишмандон шарху тавзех додааст. Унвонду сарчашмахои асосии 

«Таърихи Систон»-ро номбар карда, менависад, ки муаллиф (ё 
муаллифон) ба усули илмии таърихнигорй пойбанд буда, аз суннати 

таърихнависии кабл аз худ огохии комид дорад. Дар хамин боб индунин 

дугрофияи таърихии Систонро бар пояи ахбори «Таърихи Систон» ва 

киёси он бо сарчашмахои дигари дугрофй ва таърихй офарида, дар 

хусуси икдим, шароити табий, сарватхои ин сарзамин маълумот медихад. 

Муаллиф кайд мекунад, ки икдиму шароити табий ва дугрофй дар 

сарнавишти мардуми Систон нахши муайян доштааст. Яке аз хисматхои 

хеле мухими ин боб, ки то кунун дар илми таърихнигории ватанй дар 

борааш камтар маълумот мавдуд хает, масъалаи пайдо шудани 

таърихнигории махаллй ва мухимтарин намунахои ин навъи 

таърихнавией мебошад.

Дар боби дуюми диссертатсия, ки аз чор зербоб таркиб ёфта, 

унвонду ба инъикоси чор мархилаи асосй дар «Таърихи Систон» 

дардёфта мепардозад. Дар зербоби аввал унвонду гайр аз ахбори 

сарчашмаи асосй, инчунин ба бозёфтхои нодири бостоншиносии аз 

Систон пайдошуда, ки бо номи Шахри Сухта машхур аст, такя карда, ба 

хулосае расидааст, ки 15 хазор сол пеш аз мил од дар Систон инсонхо 

зиста ба дарадаи муайяни тамаддун ноил омада буданд. Дар зербоби 

дигар мархилаи хеле хассосу сарнавиштсоз - замони истилои арабро бар 

асоси «Таърихи Систон» ва муаррихони машхур Табарй ва Балозурй ба 

накду баррасй мекашад. У хулоса кардааст, ки дар давоми беш аз 50 соли 

худумхои пай дар пай Систон мавриди тороду горат ва ахолии он 

мавриди горату чаповул харор гирифт.

Дар диссертатсияи Садиров Ш.А. ба инъкиоси хукуматдории 

сулолахои тодикии Тохириён, Саффориён ва Сомониён диккати махсус 

дода шудааст. Дар ин замина ахбори бештари сарчашмахо ва осори 



тахкикотй мавриди истифода карор гирифта, хулосахои мухими илмй 

баровардааст. Муаллиф бар хилофи ацидаи машхур, ки дар 

таърихнигории тодик кушишхои марказгурезии вилоятхо хамчун сабаби 

заволи хукумати Сомониён дониста мешавад, бар асоси маълумоти 

«Таърихи Систон» ба хулосае меояд, ки сиёсатхои амирони Хуросон, аз 

думла Сомониён дар киболи Систон чандон дурусту сахех ба рох монда 

нашуда буд. Аз ин хотир ба чунин натида расидааст, ки муаллифи 

«Таърихи Систон» сиёсатхои Тохириён ва Сомониён дар муносибат бо 

Систонро интикод карда, онхоро хамчун госиб ва горатгар тасвир 

мекунад.
Дар кисмати охирини б о би дуюми рисола ахбори «Таърихи 

Систон» дар хусуси вокеахои асрхои Х1-Х1У ба бахсу баррасй кашида 

шуда, накши вайронкори баъзе сулолахо инъикос меёбад. Муаллифи 

диссертатсия ин сухани сарчашмаи мавриди накдро хамчун намуна 

овардааст, ки дар илми таърихнигорй камтар мавриди таваддух карор 

гирифтааст: «чун бар минбари ислом ба номи туркон хутба карданд, 

ибтидои мехнати Систон он руз буд».

Дар боби сеюм ба ду масъалаи дар таърихи мо камтар тахкикшуда - 

инъикоси дунбишхои халкй дар сарчашмаи мавриди тахкик ва фархангу 

мардумшиносии тодикон дар асрхои миёна таваддух карда мешавад. 

Унвонду заминахои шуришхои мардумй ва нигохи муаллифи «Таърихи 

Систон» ба ин шуришхо ва сарварони онро мавриди баррасй карор дода, 

ба чунин натидабандй расидааст, ки «Таърихи Систон» маъхази мухим 

дар бораи харакатхои халкй дар худуди Систон буда, ахбори он дар 

сарчашмахои дигари хаттй дучор намешавад, ки ин бар ахамияти ин асар 

афзуда, имкон медихад, санахои мухим дакик карда шавад. Дар охирин 

зербоби диссертатсия инъикоси масъалахои фархангй ва мардумшиносй 

дар «Таърихи Систон» ва зикри масъалахои давлатдориву шахрнишинй, 

системаи муназзами кишвардорй, инчунин истилоху вожахои девониву 

дарборй дар ин сарчашма ба бахсу баррасй кашида мешавад.



Навгонии асосии диссертатсия дар тахдиди илмии сарчашмаи 

нодири хаттй «Таърихи Систон», пажудиш ва муайян кардани чугрофияи 

таърихии Систон ва вижагихои иктисодии он, омухтани сиёсати 

давлатхои Тохириён, Саффориён ва Сомониён дар муносибат бо Систон, 

тахдиди сарнавишти Систон ва мардуми он дар ахди Аббосиён, 

Газнавиён ва Салдудиён, инъикоси шуришдои халдй дар сарчашмаи 

мавриди назар ба шумор меравад

Диссертатсия ахамияти мухими илмиву амалй дорад. Натидахои 

тахкикотро дар дараёни таълифи монгорафияхои илмй родеъ ба 

сарчашмашиносй, инчунини китобхои дастадамъонаи академй родеъ ба 

таърихи халди тодик ва китобхои дарсй барои мактабхои олии кишвар 

истифода кард. Ба кор гирифтани тавсияхои муаллиф метавонад боиси 

бештар омухта шудани сарчашмахои таърихй ва истифодаи маводи он 

дар корхои илмй-тахкикотй гардад.

Муаллиф хулосахову тавсияхои хешро дар поёни кор овардааст, ки 

натидахои мантидй ва баромада аз мухтавои диссертатсия мебошанд. 

Муаллиф тахдидоти худро мустадиман аз руйи сарчашма андом дода, 

тамоми додисадоро бо далелхои муътамад баён мекунад ва дар дамаи 

сахифахо ба сарчашма ва ё ададбиёти илмй истинод мекунад. Хулоса ё 

тархе, ки бо адлу мантид мухолифат дошта бошад, дар кор дида 

намешавад.

Унвонду Садиров Ш.А. тамоми хадафхои дар назди худ гузоштаро 

идро карда, хулосахои сахех бароварадааст. Дар дараёни таълифи 

диссертатсия беш аз 40 сарчашмаи хаттии асримиёнагй, ки голибан бо 

забони форсй навишта шудаанд мавриди омузиш ва диёс дарор 

гирифтааст. Бештари манбаъдо ва адабиёти истифодакардаи муаллиф бо 

русй ва форсй навишта шудаанд.

Натидахои асосии диссертатсия дар хашт мадолаи илмии муаллиф 
инъикос гардидаанд.

Афтореферат ба диссертатсия мувофидат мекунад.



Дар мадмуъ, диссертатсияи Садиров Шарафдон Адамович дар 

мавзуи «Таърихи Систон» - хамчун сарчашмаи таърихй» барои дарёфти 

дарадаи илмии номзади илмхои таърих аз руйи ихтисоси 07.00.09. - 

Таърихнигорй, маъхазшиносй ва методхои тахкикоти таърихй тахкикоти 

илмии мукаммал ва андомёфта ба шумор рафта, ба талаботи 

мукаррарнамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента 

Чумхурии Тодикистон давобгу мебошад ва барои химоя тавсия мегардад. 

Муаллифи диссертатсия сазовори дарёфти дарадаи илмии номзади 

илмхои таърих аз руйи ихтисоси номбаршуда аст.

Рохбари илмй:

доктори илмхои таърих, 
профессори кафедраи таърихи 

дунёи кадим, асрхои миёна ва 

археологияи Донишгохи миллии 

Тодикистон Муллодонов С.К.

734025, Чумхурии Тодикистон, 
ш. Душанбе, х. Рудакй 17
8а1Гн11о7272@таП.ги тел: 918 800610

Имзои С.К. Муллодоновро тасди 

Сардори раёсати кадрхо ва корхо . Тавкиев


