
1АКРИЗ
ба диссертатсияи Мирзоев Шухрат Цумъамуродович барои дарёфти 

дарацаи илмии доктори фалсафа(PhD)аз руйи ихтисосуои 6D020300- 
таърих, ихтисоси 6D620303 -  Таърихнигорй, манбаыииносй ва методуои 

тащщоти таърихй дар мавзуи “Таулили муцоисавии уодисауоы таърихии 
нимаи дуюми асри XIV  ва ибтидои асри XV-u Мовароуинауру Хуросон 

дар “Зафарнома”-и Низомуддини Шомй ва “Ацоибу -л-мацдур- фи -ахбори
Темур”- и Ибни Арабшоу”.

Душанбе. 23.11.2022

Мавзуи интихобкардаи Мирзоев Шухрат Думъамуродович 
“Тахлили мукоисавии ходисахои таърихии нимаи дуюми асри XIV ва 
ибтидои асри XV-и Мовароуннахру Хуросон дар “Зафарнома”-и 
Низомуддини Шомй ва “Адоибу -л-макдур- фи -ахбори Темур”- и Ибни 
Арабшох” хеле актуалй буда. бо мохияти худ захматхои зиёди 
муаллифони зикргардидаро дар асархои бисёр нодири онхо дар тахлили 
мухоисавии ходисахои таърихии нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои 
асри XV-и Мовароуннахру Хуросон хеле равшан дар асоси киёс ва 
мушохидахо баён намудааст.

Ахамияти рисолаи мазкур дар он мебошад, ки маводхои 
гирдовардаи Мирзоев Шухрат барои дарк кардану кушодани мохияти 
масъалаи баррасигардида кумак мерасонанд. Муаллиф дар рисолаи худ 
хизмагхои Низомуддини Шомй ва Ибни Арабшохро тахдил намуда, 
хулоса намудааст. ки ин олимони барчаста бо тадкдкотхои худ дар 
омузиши таърихи сиёсй, ичтимой ва иктисодии асрхои XIV ва ибтидои 
асри XV сахми назарасеро гузоштаанд.

Дар нигоштахои муаллиф инчунин нишон до да шудааст, к и 
Низомуддини Шомй дар навиштани асари худ аз асноди мавчудбуда дар 
дарбори Темур, хамчунин аз кавли шохидони бевоситаи вокеахо 
истифода кардааст. Ибни Арабшох бошад, илова бар он, ки худ шохиди 
баъзе вокеахо марбут ба лашкаркашихои Темур буд, инчунин ба ахбори 
шахсони боэътимоди худ такя намудааст.

Низомуддини Шомй ба аъмоли Темур бо хусни таваччух ба усули 
идоракунии давлат ва горату валангор кардани дигар кишвархо 
менигарад ва онхоро аз шумори тадбирхои дурусти давлатдории у 
медонад. Ибни Арабшох бошад, дар сабти хунрезихо ва торатгарихои 
Темур комилан ошкоро дасти боз дорад.

Тахлили мукоисавии таърихнигорони давр низ дар рисола дида 
мешавад, ки мубрамии навиштачоти мавчударо матрах менамояд.



Сохтори рисола созгор бо хадафи аслй ва вазифахои он буда, 
раванди тахкик ба нишон додани асли мантикии масъала равона 
гардидааст.

- Мухимияти мавзуъ дар он аст, ки дар рисола баррасии осори 
вобаста ба даврахои таърихи асрхои XIV ва ибтидои асри XV-и халки 
тоник- давраи хукмронии Темур офаридаи Низомуддини Шомй ва 
Ибни Арабшох нишон дода шуда, чойгохи ин осори таърихй муайян 
гардидааст.

- Рисола бо меъёрхои айният чабобгу буда, барои мукаррар кардани 
тафовути масоили мавриди тахкик; аз равиши татбикй (мукоисавй) 
истифода карда шудааст:

Пешниход:
- Ба чихати услубй ва граматикии тарзи навишти чумлахо эътибор 

дода шавад;
- Максаднокии мавзуъ равшантар карда шуда, ба чихати таърихии 

он диккати махсус дода шавад;
- Дар рисола хатогихои чузъй чой доранд, вале он ба киммати кор 

таъсири манфй расонида наметавонад. Бинобар ин рисолаи мазкур ба 
талабот чавобгу буда, ба химоя тавсия дода мешавад.
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