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ХУЛОСАИ

Шурой олимони факултети таърихи

Донишгохи давлатии омузгории Тоцикистон ба номи Садриддин Айнй

, Диссертатсияи Садиров Шарафдон Ахдамович дар мавзуи 
«Таърихи Систон» - хамчун сарчашмаи таърихй» барои дарёфти дарадаи 

илмии номзади илмхои таърих ба шиносномаи ихтисосхои Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президента Чумхурии Тодикистон аз руйи 

ихтисоси 07.00.09. - Таърихнигорй, маъхазшиносй ва методхои 

тахкикоти таърихй мутобикат менамояд.

Омузишу тахкики сарчашмахои таърихй яке аз масъалахои умдаи илми 

таърих ба шумор меравад. Зеро таърихй вокеии халку миллат махз бар пояи 

сарчашмахои муътабар офарида мешавад. Сарчашмае, ки ундонду Садиров 

Ш.А. мавриди баррасй карор додааст, аз думлаи сарчашмахои нодири 

таърихй ба шумор меравад. Ин асар ба яке аз бахшхои нодири таърихнигории 

миллй - таърихномахои махаллй бахшида шудааст. Дар катори таъриххои 

умумй, силсилавй, таърихи адёну фираки динй, тодикон дар асрхои миёна 

вобаста ба сатхои тараккиёти дамъиятй ва дахонбинии сиёсии худ таърихи 

шахру вилоятхои мухими сиёсиро низ иншо кардаанд. Яке аз чунин 

вилоятхои таърихй, ки дар сарнавишти сиёсй, иктисодй ва этникии тодикон 

накши бориз гузоштааст, Систон ба шумор меравад. «Таърихи Систон» дар 

давраи хеле хассоси таърихй, яъне замони ташаккул ёфтани халки тодик 

навишта шуда, муносибати мардуми яке аз музофоти таърихй ба хукумати 

марказиро инъикос менамояд. Ин таърихнома дар илми таърихнигории 

миллй то кунун ба таври зарурй тахкик нагардидааст.



Мукоисаи ахбори «Таърихи Систон» бо сарчашмахои дигари 

таърихй имкон медихад, ки хулосахри илмии сандидашуда бароварда 

шуда, рузгори мардуми Систон бо дигар минтакахои тодикнишин 

баррасй гардад. Ахбори ин сарчашмаи мухим умумият ва вижагихои 

таърихиву фарханги Систон бо музофоти дигари Хуросону 

Мовароуннахрро собит месозад. Ин сарчашмаро донишмандони 

шинохтаи ватанй, аз думла академикхо Бободон Гафуров, Нуъмон 

Неъматов, инчунин донишмандони машхури хоридй К. Босворт, М. Бахор, С. 

Нафисй ва дигарон дар тахкикоти худ фаровон истифода кардаанд. Ахамияти 

асарро ба назар гирифта, донишманди машхури рус Л. Смирнова онро соли 

1973 бо забони русй тардум ва нашр кард. Дар замени истиклол «Таърихи 

Систон» бори нахуст бо забони тодикй тахия ва нашр гардид, ки ахамияти 

мухими илмй ва сиёсй дорад.

Диссертатсия бар пояи маводи яке аз сарчашмахои нодири хаттй ва 

диёси он бо дигар манобеъи муътабари арабиву форей бунёд ёфта, 

пажухишхои мустакилонаи унвондуй ба шумор меравад. Тамоми 

хулосахо ва тавсияхои ироагашта, сандидашуда ва хосили андешахои 

илмй, коркардхои назариявию методологии муаллиф буда, бо номи 

мавзуъ, максаду хадаф ва сохтори диссертатсия мувофик мебошанд. Ин 

натидахо мантикй ва илмй буда, муътамад дониста мешаванд.

Муаллифи диссертатсия зимни омузишу тахкик ба халли масъалахои 

хеле нозук ва барои таърихнигории миллй пурахамият ноил омадааст. Аз 

думла, сабабхо ва заминахои пайдоиши таърихнигории махалли дар 

аерхои миёнаро шарху тафсир дода, тараккиёти як шахр ё музофотро дар 

бахшхои сиёсй, идтисодй ва фархангй мудиби падид омадани чунин 

таърихномахо медонад. Ин асар харчанд дертар ба муаррихон маълум 

гардид, вале ба хайси сарчашмаи таърихй дар муайян кардани дойгохи 

стратегии Систон ва накши он дар даврахои гуногуни таърихй накши 

мухим мебозад. Мухтаво, мазмун ва сохтори «Таърихи Систон» дар 

диссертатсия мушаххас баён гашта, дахонбинй ва сабки таърихнигорй низ 



мавриди накду баррасй карор гирифтааст. Сарчашмахое, ки муаллифи 

«Таърихи Систон» ба онко такя карда, дар диссертатсия оварда шудаанд ва 

баъзе аз ин сарчашмахо имруз дигар дар дасти мо нестанд, ки ахамияти 

«Таърихи Систон»-ро бештар месозад. Бар пояи ахбори «Таърихи 

Систон» дугрофияи таърихии сарзамини Систон низ омухта шудааст.

Дар диссертатсия сиёсати давлатхои тодикии Тохириён, Саффориён 

ва Сомониён нисбат ба Систон ва мардуми он баён гардидааст. Инчунин 

сарнавишти Систон дар хайати давлатхои Аббосиён, Газнавиён ва 

Салдукиён омухта шудааст. Бар асоси маълумоти «Таърихи Систон» 

дунбишхри халцй ва натидахои он низ муайян шудааст. Муаллифи 

диссертатсия ба хулосае омадааст, ки «Таърихи Систон» натанхо 

сарчашмаи таърихй ба шумор меравад, балки он манбаи нодир родеъ ба 

забону адабиёт, дину ойин ва фарханги тодикону дигар халкхои Эрон ва 

Осиёи Марказй хисобида мешавад.

Навгонии илмии диссертатсия он аст, ки муаллиф бори нахуст дар 

илми таърихнигории тодик дар цолиби як диссертатсияи илмй 

сарчашмаи мухим - «Таърихи Систон»-ро баррасй ва бар асоси он бахше 

аз ходисахои таърихи халк;и тодикро тахкиц кардааст.

Мундаридаи асосии диссертатсия дар маколахои чопнамудаи муаллиф, 

дар мадаллахои таъйиднамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
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КДсматхои алохидаи диссертатсия дар конференсияхо ва семинархои 

гуногуни илмию амалии донишгохию думхуриявй ва байналмиллалй, аз 

думла: конференсияи байналмиллалии «Домеа, илм ва истеъдод» (22 апрели 

соли 2022, Федератсияи Россия, КДзон), «Суннатхои Сомониён ва 

таъсиргузории он дар фархангу тамаддуни мардумони Осиёи Марказй ва 

Шарки Наздик» (15 апрели соли 2020, Донишгохи миллии Тодикистон, 

Душанбе) дар шакли маърузахо баён гардидааст.

Натидахои тахкикотро метавон дар дараёни таълифи китобхои илмй 

родеъ ба таърихи халки тодик, манбаъшиносй ва китобхои дарсй ба таври 

васеъ истифода бурд. Инчунин маводи диссертатсияро барои тахияи 

барномахои таълимй, курсхои махсус ва маводи иловагй барои донишдуёни 

ихтисосхои гуманитарии донишгоххо истифода кардан метавон. Хулосахо ва 

тавсияхои муаллиф барои тахкики минбаъдаи мавзуъ заминай илмй- 

назариявй фарохам меоварад. Дар зимни ин маводи диссертатсияро метавон 

дар таълими фанхои «Манбаъшиносй», «Таърихнигорй», «Таърихи халки 

тодик», инчунин дар курсхои махсус истифода намуд.

Сахми шахсии довталаби дарёфти дарадаи илмй дар он зохир мегардад, 

ки тахия, коркард ва натидахои бадастовардаи у махсули талошу дустудухои 

чандинсолаи муаллиф мебошад. Муаллифи диссертатсия тавонистааст як 

сарчашмаи таърихии хеле мухимро, ки бо забони модарй таълиф шуда, то ба 

замони мо расидааст, хамадониба тахлил карда, пешкаши илм гардонад.



Хдмин тавр, мазмуну мундаридаи диссертатсия ба талаботи 

мукарраргардида давобгу буда, тахкикоти илмии андомёфта ба шумор 

меравад. Автореферата диссертатсия мухдавои асосии тахкикоти мазкурро 

ифода менамояд.
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1. 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 тахкикоти таърихй хамчун кори илмй- 

тахассусй ичро гардида, ба Шурой диссертатсионии 6О.КОА-024 дар 

назди Донишгохи миллии Тодикистон пешниход карда шавад

Хулосаи мазкур дар чаласаи васеи Шурой олимони факултети таърихи 

ДДОТ ба номи Садриддин Айнй кабул гардидааст.

Дар чаласа 16 нафар иштирок намуданд.

Натидаи овоздихй: «тарафдор» - 16 нафар, «зид» - нест, «бетараф» -

нест. Кдрор кабул карда шуд: якдилона
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