
ТАКРИЗ
ба автореферат диссертатсияи Мирзоев Шухрат Чумъамуродович дар мавзуи 
«Тахлили мукоисавни ходисахои таърихии нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои 
асри XV-ii Мовароуннахру Хуросон дар «Зафарнома»-и Низомуддини Шомй ва 
«Ачоибу-л-макдур фи ахбори Темур»-и Ибни Арабшох» барон дарёфти дарачаи 
илмии доктори фалсафа (PhD) аз руйи ихтисосхои 6D020300 - Таърих, 
ихтисоси 6D020303 - Таърихнигорй, манбаъшиносй ва методхои тахкикоти 
таърихй. -Душанбе, 2022. -68 с.

Дар сарчашмахои хагтии асримиёнагй таърихи бойи халки тоник танассум 
ёфта, ба шарофати мехнати бисёрсолаи мухаккикон, ки матнхои сарчашмахои 
асримиёнагиро дакикона тахлил намудаанд, равшан гардидаанд. Аммо то ба имруз 
баъзе муааммохои таърихи ватанй хануз норавшан бокй мондаанд. Мавзуи 
тахкикотии Мирзоев Шухрат Думъамуродович, ки ба омузиши сарчашмахои дасти 
аввали замони Темур ва Темуриён -  “Зафарнома”-и Низомуддини Шомй ва 
«Ачоибу-л-макдур фи ахбори Темур»-и Ибни Арабшох бахшида шудааст, 
мубрам буда, интихоби чунин мавзуъ кобили дастгирист.

Аз автореферата диссертатсия бармеояд, ки муаллиф тавонистааст мубрам 
будани мавзуи тахкикотй, максад ва вазифахои тахкикотро аз нуктаи назари илмй 
асоснок намояд, асархои олимони ватанй ва хоричиро, ки дар онхо ба асархои 
тахкикшаванда такя намуда, хулосабарорй карда шудааст баррасй намояд, асоси 
методологии тахкикотро муайян карда, сарчашмахои вобаста ба мавзуи 
тахкикотиро аз худ намуда, онро тавсиф ва бахои илмй дихад.

Муаллиф яке аз чихатхои мубрам будани мавзуи диссертатсионии худро бо
он алокаманд намудааст, ки агар Низомуддини Шомй хамчун муаррихи дарбори
амир Темур тамоми хунхориву горатгарихои уро зери кабои мадху сано ба
калам дода бошад, Ибни Арабшох ба хунхорихои Темур объективона бахои
манфй додааст. Яъне ду муаррих ба вокеахои таърихй аз нуктаи назари ба хам зид 

*оахо додаанд.
Бояд кайд намуд, ки диссертант дар бахши дарачаи тахкики мавзуи илмй 

тахкикотхоеро, ки ба пахлухои алохидаи рисолахои тахкикшаванда бахшида 
шудаанд, баррасй намуда, бархе аз олимоне, ки ба маълумотхои Ибни Арабшох 
бахои манфй додаанд, низ кайд намудааст. Ба кагори чунин олимон мухаккики 
фаронсавй Лусин Бувот (1872-1942) ва олими узбек X. Бабакбаев шомил 
мешаванд, ки сабаби муносибати манфии мухаккикони мазкур низ баррасй 
гардидааст. Ба аки дай диссертант Ибни Арабшох аввалин таърихнавис



мебошад. ки дар рисолаи худ таърихи Темур ва сиёсати пешгирифтаи уро аз 
нуктаи назари мард^м бахо додааст. Инчунин диссертант оид ба тахкикотхои 
олимони ватаниву хоридй, ки аз маълумотхои Ибни Арабшох истифода 
накардаанд, ёдовар шудааст.

Дар автореферата диссертатсия боби аввали он шарх дода шудааст. ки 
ба шархи холи Низомуддини Шомй ва Ибни Арабшох, таърихи навишта шудани 
рисолахои онхо, нашри рисолахо дар замони навтарин шарх дода шудаанд. 
Чунончй, кайд карда мешавад, ки Низомуддини Шомй соли 1401 зимни 
лашкаркашии дуюмини амир Темур ба Батдод аз чониби у ба кор чалб гардида, 
соли 1404 ба навиштани рисолаи худ -  “Зафарнома” огоз намудааст. Ибни 
Арабшох бошад соли 1400-1401 хангоми хучуми амир Темур ба Шом хамчун асир 
аз он но ба Самарканда бурда шудааст. Баъд аз солхои тулонй, соли 1436, яъне 
баъд аз 31-32 соли вафоти амир Темур Ибни Арабшох дар Кохира, яъне дур аз 
худуди империяи Темуриён, ба навиштани рисолаи худ -  «Ачоибу-л-макдур-фи- 
ахбори Темур» пардохтааст. Диссертант сабаби аз тарафи Ибни Арабшох 
бочуръатона инъикос гардидани хунхорихои Темурро махз дар дур аз худуди 
империяи Темуриён таълиф шудани рисолаи у мебинад.

Дар автореферат боби дуюми диссертатсия низ муфассал шарх ёфта, 
«Инъикоси ходисахои таърихин нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV 
дар «Зафарнома»-и Низомуддини Шомй ва «Ачоибу-л-макдур фи ахбори 
Темур»-и Ибни Арабшох» унвон дорад. Дар боби мазкур диссертант таърихи 
сиёсии Мовароуннахрро дар давраи баррасишаванда дар асоси маълумотхои 
Низомуддини Шомй ва Ибни Арабшох баррасй намуда, маълумотхои онхоро 
инчунин бо маълумотхои дигар муаллифони асримиёнагй мукоиса намудааст. 
Чунончй, зимни баррасии хучумхои Темур ба Хоразм маълумотхои Низомуддини 
Шомй нисбат ба маълумотхои Ибни Арабшох мукаммал ва ба хакикат наздик 
эътироф карда мешаванд. Дар боби мазкур диссертант кайд менамояд. ки симои 
зохирии Темур дар рисолахои муррихони дарбори Темур ва Темуриён, ба 
монанди F^ёсиддин Алй. Низомуддини Шомй, Шарафуддин Алии Яздй, 
Мирхонд ва гайрахо инъикос наёфтааст. Диссертант ба хулоса омадааст, ки 
эхтимол инъикос намудани симои зохирии Темур аз тарафи давлат манъ гардида 
шуда бошад. Кайд карда мешавад, ки Ибни Арабшох аввалин шуда симои зохирии 
Темурро инъикос намудааст.

Мухтавои автореферата диссертатсияи Мирзоев Шухрат Чумъамуродович 
аз он шаходат медихад, ки диссертатсияи муаллиф дорой пояи илмй, гузориши



мантикии масъалахои омузиш, мувофикати номгузории бобхо ва зербобхо бо 
матн, асоснок будани хулЪсахои диссертант мебошад.

Хулоса, автореферати диссертатсияи Мирзоев Шухрат Чумъамуродовид 
«Тахлили мукоисавии ходисахои таърихии нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои 
асри XV-и Мовароуннахру Хуросон дар «Зафарнома»-и Низомуддини Шомй 
ва «Ачоибу-л-макдур фи ахбори Темур»-и Ибни Арабшох» дар сатхи баланди 
илмй навишта туда, ба талаботхои КОА назди дастгохи президента ЧТ давобгу 
мебошад ва муаллифи он сазовори дарадаи илмии доктори фалсафа (PhD) аз 
руйи ихтисосхои 6D020300 - Таърих, ихтисоси 6D020303 - Таърихнигорй, 
манбаъшиносй ва методхои тахкикоти таърихй мебошад.
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