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ХУЛОСАИ 
кафедраи таърихи халки тодики Донишгохи давлатии омузгории Тодикистон 

ба номи Садриддин Айнй
Диссертатсияи Садиров Шарафдон Ахтамович дар мавзуи «Таърихи

Систон - хамчун сарчашмаи таърихи» барои дарёфти дарадаи илмии 
номзади илмхои таърих аз руйи ихтисоси 07.00.09. - Таърихнигорй, 
маъхазшиносй ва методхои тахкикоти таърихй дар кафедраи таърихи халкй 
тодики факултети таърихи Донишгохи давлатии омузгории Тодикистон ба 
номи С. Айнй идро шудааст.

Дар давраи омодасозии диссертатсия Садиров Шарафдон Ахтамович 
хамчун декани факултети таърихи Донишкадаи омузгории Тодикистон дар 
нохияи Рашт ва ба сифати унвондуй дар кафедраи таърихи халхи тодики 
факултети таърихи ДДОТ ба номи С. Айнй фаъолият дорад.

Садиров Шарафдон Ахтамович соли 2011 факултети таърихи
Донишго\и миллии Тодикистонро аз руи ихтисоси таърих хатм намудааст.

Имтихонхои номзадй пурра тибки накшаи таълимии шуъбаи 
аспирантура ва докторантураи Донишгохи давлатии омузгории 
Тодикистон ба номи Садриддин Айнй супорида шудааст.

Рохбари илмй - доктори илмхои таърих, профессори кафедраи таърихи 
дунёи кадим ва асрхои миёнаи Донишгохи миллии Тодикистон 
Муллодонов Сайфулло Кучакович мебошад.

Диссертатсияи Садиров Шарафдон Ахтамович «Таърихи Систон - 
хамчун сарчашмаи таърихй» дар даласаи кафедраи таърихи халки тодик аз 
19 - июни соли 2019 тахти рохбарии д.и.т., профессор Муллодонов С.К. 
тасдик гардида, хамчун унвондуй кафедраи таърихи халки тодик ба шуъбаи 
тайёр кардани кадрхои илми ва илми-педагогии Раёсати илм ва 

инноватсияи ДДОТ ба номи С. Айнй пешниход карда шуд.

1



Минбаъд дар ин замина Садиров Шарафдон Адтамович ба сифати 
унвондуи кафедра имтидондои минимумро аз фанни забони хоридй (забони 
англисй бо бадои хуб) ва фалсафа (бо бадои аъло ) супорида, рафти идрои 
рисолаи илмии у дар даласадои кафедра аз 22 январи соли 2020 (протоколи 

№ 6) ва 23 феврали соли 2022 (протоколи №11) мавриди мухокима ва 
баррасй дарор гирифт. Дар мухокимаи рисола дар мавзуи «Таърихи 
Систон-хамчун сарчашмаи таърихй» аъзоёни кафедра, доктори 
илмхои таърих, профессор А. Хддназаров, номзадони илм, дотсентон М. 
Фозилова, М. Шарипов, М. Гандакова, Н. Зарифов, Еуломшоев С., 
инчунин муаллимони калону ассистентон, аспирантон ва 
докдорантдои кафедра иштирок намуда, фикру мулохизахои худро 
пешниход намуданд.

Рисолаи мазкур дар мадлиси кафедраи таърихи халди тодики ДДОТ ба 
номи С.Айнй аз 27 апрели соли 2022 (протоколи № 14) мавриди мухокимаи 

навбатй дарор гирифта, аз он хулосаи зерин хосил гардид:
1. Бахо ба рисолаи унвондуй. Диссертатсияи мазкур ба тахлилу 

баррасии яке аз осори арзишманду мондагори таъриху адаби тодикон - 
«Таърихи Систон» бахшида шудааст. Асари мазкур аз зумраи 
сарчашмахои арзишманди таърихие мебошад, ки рочеъ ба таърихи сиёсй, 
идтисодй, идтимой ва фархангии музофоти Систон ва минтадахои дигари 

Хуросону Мовароуннахр маълумоти нодир медихад.
Мухим будани мавзуи мазкур дар он асос меёбад, ки ин сарчашмаи 

мухим то кунун дар дадорчубаи рисолаи илмй мавриди пажудиш дарор 
нагирифтааст. Мудоисаи ахбори «Таърихи Систон» бо сарчашмахои 
дигари таърихй имкон медихад, ки хулосахои илмии сандидашуда 

бароварда шуда, Систон яке аз кухантарин сарзаминхое, ки дар 
ташаккулёбии халдият ва забону адабиёти тодик надши бориз гузоштааст, 

дисман омухта шавад. Систон дар тамоми мардиладои таърихи дадиму 
асрхои миёна дар медвари хаводис дарор дошта, он бо дигар минтадахои 
тодикнишин пайванди ногусастанй дорад. Ахбори ин сардашмаи мухим 
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умумият ва вижагихои таърихиву фарханги Систон бо музофоти дигари 

Хуросону Мовароуннахр собит месозад.
Х,амин тавр, баррасй ва тахлили интиходии «Таърихи Систон» аз 

вазифахои мубрами илми таърихи ватанй буда, баррасии он имкон 
медихад, ки баъзе сахифахои норавшани таърихи гузаштаи тодикон муайян 
гардида, минбаъд дар асархои илмй ворид карда шавад.

2. Иштироки шахсии унвондуй дар гирифтани натидахое, ки дар 
диссертатсия пешниход кардааст. Диссертатсия бар пояи маводи яке аз 
сарчашмахои нодири хаттй ва киёси он бо дигар манобеъи муътабари 
арабиву форсй бунёд ёфта, пажухиши мустацилонаи унвондуй ба шумор 
меравад. Тамоми хулосахо ва тавсияхои ироашуда сандидашуда ва хосили 
андешахои илмй, коркардхои назариявию методологии муаллиф буда, бо 

номи мавзуъ, махсаду хадаф ва сохтори диссертатсия мувофих мебошанд. 
Ин натидахо мантихй ва илмй буда, муътамад дониста мешаванд.

3. Дарадаи тахкицоти андомдодашуда. Дар кори илмй вобаста ба 
вазифахои матрахшаванда методхои умумй ва махсус истифода гардида, 
маводи диссертатсия ва натидахои хосилшуда илмй ва интикодй мебошанд. 
Ба сифати заминай иттилоотй яке аз сарчашмахои нодири таърихй асари 
машхури «Таърихи Систон» истифода гардидаанд.

Ма^сад ва вазифахои таэди^от омухтани яке аз маъхазхои мухими 
таърихи халхи тодик ва халххои минтахаи Эрон ва Осиёи Марказй - 
«Таърихи Систон» ба шумор меравад. Барои расидан ба ин хадаф муаллиф 
дар пеши худ халли вазифахои зеринро гузошт:
- муайян кардани сабабхо ва заминахои пайдоиши таърихнигории махаллй 
дар асрхои миёна;
- таххихи «Таърихи Систон» ба хайси сарчашмаи таърихй ва муайян 
кардани дойгохи он хамдун манбаи мухими таърихй;

- муайян кардани мухтаво, мазмун ва сохтори «Таърихи Систон»;
- мушаххас кардани сардашмахои аслии «Таърихи Систон» ва дойгохи 
«Таърихи Систон»;
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- бар асоси ахбори «Таърихи Систон» тахдики чугрофияи таърихии 
сарзамини Систон;
- муайян кардани сиёсати давлатхои тодикии Тохириён, Саффориён ва 
Сомониён нисбат ба Систон ва мардуми он;
- таххики сарнавишти Систон дар хдйати давлатхои Аббосиён, Газнавиён ва 
Салчукиён;
- бар асоси ахбори «Таърихи Систон» ва киёси он бо сарчашмахои дигари 

таърихй муайян кардани дунбишхои халхй ва натичахои он;
- омузиши «Таърихи Систон» хамчун сарчашмаи нодир рочеъ ба забону 

адабиёт, дину ойин ва фарханги точикон.
Навоварии илмии диссертатсия дар он зохир мегардад, ки муаллиф 

талош кардааст, ки бори нахуст дар илми таърихнигории тодик дар холиби 
як диссертатсияи илмй сарчашмаи мухим - «Таърихи Систон»-ро баррасй 
ва бар асоси он бахше аз ходисахои таърихи халки тодикро мавриди 
омузиш карор дихад. Мухимтарин навгонихои ин диссертатсия инхо 
мебошанд:
- заминахои пайдоиши таърихнигории махаллии точикон ва хусусиятхои 

асосии он омухта шудааст;
- «Таърихи Систон» хамчун сарчашмаи таърихй тахкику баррасй гардида, 
хамчун манбаи мухими таърихй ва фарханги арзёбй гаштааст;
- мухтавои асосй, мазмун ва сохтори «Таърихи Систон» мавриди 

пажухиш харор гирифт;
- сарчашмахои аслии «Таърихи Систон» муайян карда шуданд;
- чугрофияи таърихии сарзамини Систон бар пояи «Таърихи Систон» ва 

ахбори дигар сарчашмахои асримиёнагй муайян карда шуд.
- сиёсати давлатхои тодикии Тохириён, Саффориён ва Сомониён нисбат ба 

Систон ва мардуми он омухта шуд;
- дар хусуси сарнавишти Систон ва ахолии он дар хайати давлатхои 
Аббосиён, Газнавиён ва Салдукиён тахкикот андом дода шуд;
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- бар пояи ахбори «Таърихи Систон» ва мукоисаи он б о сарчашмахои дигар 

дунбишхои халкии Систон ва натидахои он омухта шуд;
- накши «Таърихи Систон» хамчун сарчашмаи нодир рочеъ ба забону 
адабиёт, дину ойин ва фарханги тодикон омухта, муайян карда шуд.

Мохияти илмию назариявии тахкикот аз он иборат аст, ки бори нахуст 
дар таърихнигории тодик «Таърихи Систон» дар киёс бо манобеи таърихии 
хамзамонаш тахлил гардидааст. Натидахои тахкикро метавон хангоми 
навиштани таърихи кадим ва асрхои миёнаи халки тодик истифода кард. 
Хулосахо ва натидахои диссертатсия барои тахияи курской махсус дар 
факултетхои илмхои инсонй ва идтимоии донишкадаву донишгоххои 
Тодикистон муфид мебошанд. Иловатан маводи диссертатсия дар холатхои 

У
зерин метавонад мавриди истифодаи зерин карор тирад:

• дар дараёни таълифи асари дастадамъонаи Таърихи халки тодик;
• хангоми тахияи курси лексияи Таърихи халки тодик;
• барои навиштани дастурхои методй аз фанни Манбаъшиносй;
• барои навиштани гузоришхои илмй ва корхои дипломй дар 

факултетхои таърих.
Алокамандии мавзуи рисолаи илмй бо интихоби ихтисос. 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 усулхои 
тахкикоти таърихй идро гардида, ба талаботи Низомномаи намунавии 
КОА-и назди Президента Чумхурии Тодикистон оид ба навиштани 
диссертатсияхои номзадй мувофикат менамояд.

Диссертатсия кори мукаммали андомёфтаи илмй буда, натидахои 
асосии корхои тахкикотй дар диссертатсияи мазкур дамъбаст шудаанд. 
КДсмхои алохидаи кори тахкикотй дар маърузахои илмй дар 
конференсияхои илмй-назариявй баён шуда, хамчунин дар маколахои 
илмие, ки байни солхои 2018-2022 нашр шуданд, инъикос ёфтаанд.

Холатхои асосхои тахкикоти андомдодашуда дар 7 маколаи илмй, аз 
думла 4 макола дар мадаллахое, ки аз тарафи КОА-и назди Президента 
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Цумхурии Тодикистон ва КО А Федератсияи Россия эътироф гардидаанд 
нишон дода шудаанд.

Фехристи интишороти довталаби дарёфти дарадаи илмй 
Маколахо дар мачаллахои такризшаванда:

1. Садиров, Ш.А. Чугрофияи таърихии Систон дар асрхои миёна //Паёми 
Донишгох,и миллии Тодикистон. Душанбе, 2019. - №10. С.117-122 (дар 
даммуаллифй бо С. Муллодонов).
2. Садиров, Ш.А. Таърихи Систон ва дойго^и он дар таърих, фар^анг ва 
адаби тодик. //Паёми Донишгох,и давлатии омузгории Тодикистон ба номи 
С.Айнй. Душанбе, 2019. - № 5(82) - С.280-283.
3. Садиров, Ш.А. Тарихи Систон как источник по древней истории 
Систана. //Паёми Донишгохи давлатии омузгории Тодикистон ба номи 
С.Айнй. Душанбе, 2021. -№ 6(95) - С.308-311.
4. Садиров, Ш.А. Инъикоси баъзе пахдухри фаъолияти сиёсии Якуб ибни 
Лайс бар асоси ахбори «Таърихи Систон» // Паёми Донишгох,и давлатии 
омузгории Тодикистон ба номи С.Айнй. Душанбе, 2022. - № 1(96) - С. 296- 
298.

Дар дигар иашрияуо:
5. Садиров, Ш.А. История завоевания арабами Систана по материалам 
«Истории Систана» и других исторических источников. // Наука в 
интерпретации современного образовательного процесса. Сборник 
научных трудов. Материалы Международных научно-практических 
мероприятий Общества науки и Творчества (г. Казань) за апрель 2022 года. 
Казань, 2022. С. 136- 140.
6. Садиров, Ш.А. Муомилоти пулй дар замони Сомониён // Паёми 
Донишкадаи омузгории Тодикистон дар нохдяи Рашт. - 2021. -№ 3(7). - С. 
173-176.

7. Садиров, Ш.А. “Таърихи Бухоро”-и Абубакри Наршахй хдмчун маъхази 
таърихй // Паёми Донишкадаи омузгории Тодикистон дар нохияи Рашт. - 
2021.-№ 4(8).- С. 143-145.
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Цаласаи кафедраи таърихи халки тодики Донишгохи давлатии 
омузгории Тодикистон ба номи Садриддин Айнй карор мекунад:

1. 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 хамчун кори илмй-тахассусй 
идро гардида, ба талаботи нишондихандахои Низомномаи КОА оид ба 
дарёфти дарадаи илмй давобгу мебошад.

2. 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 барои химоя пешниход 
карда шавад.

Хулосаи мазкур дар даласаи кафедраи таърихи халки тодики 
Донишгохи давлатии омузгории Тодикистон ба номи Садриддин 
Айнй кабул гардид.

Дар даласа 19 нафар иштирок намуданд. Натидаи овоздихй: 
«тарафдор» -19 нафар; «зид» -нест; «бетараф» - нест. Кдрор якдилона кабул 
карда шуд. Протоколи № 14 аз 27 апрели соли 2022

Раисикунанда:
Мудири кафедраи таърихи
халки тодики ДДОТ ба номи С. Айнй, ./''
номзади илмхои таърих, дотсент , 7 / М. 3. Фозилова

Котиб: А.Сиддиков

Имзои М. 3. Фозиловаро тасдик мекунам: 
Сардори раёсати кадрхо 
ва корхои махсуси
ДДОТ ба номи С. Айнй К* Назаров
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