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Мавзуи тахкики диссертант Мирзоев Шухрат «Тахлили мукоисавии 

ходисахои таърихии нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV 

Мовароуннахру Хуросон дар «Зафарнома»-и Низомуддини Шомй ва 

«Адоибу-л-макдур фи ахбори Темур»-и Ибни Арабшох» буда, омузиши 

он дар таърихи халки тодик мухим ва саривактй аст. Муаллиф зимни 

тахкик ахаммияти омузиши мавзуи мазкурро нишон дода, зиндагиномаи 

муаллифон, мухтавои асархо, нусхахои хаттй, авзои сиёсии 

Мовароуннахру Хуросон дар нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои асри 

XV ва хусусиятхои фарккунангдаи равишу нигориши вокеахо дар 

маъхазхои мазбурро нишон додааст. Ба навиштаи диссертант «мубрам 

будани мавзуи тахкикиот дар он дида мешавад, ки тахлили мукоисавии 

ходисахои таърихии нимаи дуюми асри XIV ва нимаи аввали XV 

Мовароунннахру Хуросон дар «Зафарнома»-и Низомуддини Шомй ва 

«Адоибу-л-макдур фи ахбори Темур»-и Ибни Арабшох бори нахуст дар 
шакли мадмуй андом меёбад»[с. 4].

Аз мазмуну мухтавои автореферат бармеояд, ки рисолаи 

диссертатсионии Мирзоев Шухрат аз мукаддима, ду боб, шаш зербоб, 

хулоса ва фехристи маъхазу адабиёт иборат мебошад. Дар мукаддима 

мубрамии мавзуи тахкик, сатхи омузиш, робитаи кор бо барномахои 

тахкикотй ва мавзуоти илмй, максад ва вазифахои тахкик, объекти тахкик, 

мавзуи тахкик, масъалагузории рисола, доираи хронологии тахкик, асосхои



назариявй ва методологии тахкик, сарчашмахои тахкикотии рисола, 

навгонии илмй, нуктахои илмии ба химоя пешниходгардида, ахаммияти 

назариявй ва амалии тахкик, сахми шахсии довталаби дарёфти дарадаи илмй, 

тасвиби тахдидоти илмй, сохтор ва хадми рисола муайян гардидаанд.

Баррасии бобхои диссертатсия дар автореферат возеху равшан сурат 

гирифта, мухтавои зербобхо шарху тавзех ёфтаанд. Ба назари муаллиф 

«Зафарнома»-и Низомуддини Шомй яке аз манбаъхои асосии дасти 

аввал дар нигориши вокеахои таърихии нимаи дуюми асри XIV ва 

ибтидои асри XV дар Мовароуннахру Хуросон ва дигар кишвархое, ки 

дар тобеияти салтанати Темур карор гирифтанд ва ё Темур ба онхо 
лашкар кашидааст, ба хисоб меравад. Муаллифи «Зафарнома», бо 
вудуди он ки ин асарро бо супориши Темур ба наср навишт ва хангоми 
таълифи он дар рикоби Темур карор дошт, горатгариву берахмихои уро 
аз соли 1361 то соли 1404 бо сабку услуби содаву равон ва зери кабои 
мадху сано баён доштааст [с. 19].

Вобаста ба «Адоибу-л-макдур фи ахбори Темур» муаллифи рисола 

нигоштааст, ки Ибни Арабшох дар ин рисола ходисаву вокеахоро хеле 
мохирона ва бо сабку услуби тозаву равон ва дар танкиди Темур баён 
доштааст. Сабаби бочуръатона акс ёфтани хунхорихои Темур дар он аст, 
ки муаллиф ин асарро пас аз 31 соли вафоти у, яъне дар давраи 
хукмронии Шохрух дар Кохира дур аз хавфу хатари шамшери Шохрух 
дар асоси мушохидоти шахсии худ ва накду гузоришхои аз шахсони 
боваринокаш шунида таълиф намуд.

Диссертант зимни тахкики мавзуъ ду маъхази арзишманд ва 

нигоштахои дигар муаррихонро мохирона к,иёс намуда, ходисаву 

вокеахои марбут ба давраи тахкикро нишон додааст.

Автореферати Мирзоев Шухрат дорой нуктахои мухимми илмй буда, 

тахдилу мукоиса, баррасй ва натидагирии масъала дар хамаи зербобхо дар 

сатхи илмй андом ёфтааст.



Дар хулоса натичахои умумии тахкикот ба таври фишурда дар хабдах 

банд нишон дода шудааст. Хдмзамон, тавсияхо оид ба истифодаи амалии 

натичахо пешниход гардидааст. Натичаи тахкики муаллиф хамчун навгонй 

дар илм ахаммияти назариявию амалй дорад. Аз мазмуну мухтавои 

автореферати такризшаванда бармеояд, ки тахкикоти диссертатсионй барои 

фахмо гардидани хаводиси но.равшани нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои 

асри XV мусоидат хохад кард.

Х,амин тавр, диссертатсияи Мирзоев Шухрат Чумъамуродович дар 

мавзуи «Тахдили мукоисавии ходисахои таърихии нимаи дуюми асри 

XIV ва ибтидои асри XV Мовароуннахру Хуросон дар «Зафарнома»-и 

Низомуддини Шомй ва «Ачоибу-л-макдур фи ахбори Темур»-и Ибни 

Арабшох» ба бандхои 31-37 - и «Тартиби до дани дарачахои илмй ва 

унвони илмй», ки бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 30-юми 

июни соли 2021, тахти № 267 тасдик шудааст, чавобгу буда, муаллифи он 

барои дарёфти дарачаи илмии доктори фалсафа (Ph.D)- доктор аз руйи 

ихтисосхои 6D020300 -  Таърих, ихтисоси 6D020303 -  Таърихнигорй, 

манбаъшиносй ва методхои тахкикоти таърихй сазовор мебошад.
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