
ТАҚРИЗИ РОҲБАРИ ИЛМЙ
доктори илми филология, Мардонй Тоҷиддин Нуриддин ба диссертатсияи 

Холов Аълохуҷа Сайнозимович дар мавзуи “Таъсири Ибн ал-Фориз ба 

эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои филологй аз руйи ихтисоси 10.01.03 - Адабиёти кишварҳои хориҷии 

Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии Амрико ва Австралия (адабиёти 

араб).

Дар ҷараёни таълифи диссертатсия Холов А.С. худро ба сифати 

аспиранти заҳматписанд, сабуру ухдабаро ва огоҳ аз масъалаҳои назарии 

адабиётшиносии асримиёнагии форсу тоҷик ва араб, равишҳои таҳқиқи 

муосир, таърих ва назарияи адабиёт, сабкшиносӣ муаррифӣ карда 

тавонист. Вай ҳамчун муҳаққиқ мустақилона аз ухдаи анҷоми кори илмӣ- 

таҳқиқотӣ баромада метавонад.

Мақсади асосии кори диссертатсияи Холов А.С. таҳқиқи масъалаҳои 

таъсирпазирии Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ (1414-1492) аз ашъори Ибн 

ал-Фориз (1181-1235), ҳамчунин нишон додани мақоми Ҷомй дар фарҳангу 

адабиёти араб мебошад, ки дар натиҷаи он дараҷаи таъсири ашъори Ибн 

ал-Фориз ба эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ, муштаракоти мавзуӣ, хусусан 

дар ашъори ирфонии Мавлоно Ҷомӣ муайян гардидааст.

Рисола дар тақвият ва густариши робитаҳои адабии Арабу Аҷам, дар 

мисоли шахсиятҳои Ибн ал-Фориз ва Абдурраҳмони Ҷомӣ саҳми зарурӣ 

гузошта, баъзе холигиҳои мавзуи ҷомишиносиро равшантар ва 

мукаммалтар месозад.
Натиҷагирӣ ва хулосаҳои муаллифи диссертатсия асосноку мудаллал 

буда, дурустии асосҳои назарии дар рисола пешниҳодшударо таъйид 

мекунад. Холов А.С. аз рӯйи мавзуи диссертатсияаш ёздаҳ мақола дар 

маҷаллаҳои гуногун, аз ҷумла, панҷ мақола дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ
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расонидааст.

Навоварии таҳқиқоти муаллифи диссертатсия дар он зоҳир мегардад, 

ки дар рисола нахустин маротиба дар адабиётшиносӣ ва шарқшиносии 

тоҷик масъалаи таъсири Ибн ал-Фориз ба эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ ба 

миён гузошта шуда, мабоҳиси алоқаманд ба ин мавзуъ, ба мисли аҳвол ва 

осори Ибн ал-Фориз, таъсири забону адабиёти араб ба эҷодиёти Ҷомӣ, 

таъсиргузории Ҷомӣ ба адабиёти араб, шарҳҳои Ҷомӣ бар қасоиди Ибн ал- 

Фориз, хосса қасидаҳои “Тоияи кубро” ва “Хамрия”-и Ибн ал-Фориз, 

мавзуъҳои муштараки ашъори орифон ба таври яклухт ва монографӣ 

таҳқиқу баррасӣ шудаанд.

Натиҷаҳои бадастомада ва маводи таҳқиқро метавон ҳангоми 

баррасии паҳлуҳои дигари таъсири мутақобилаи адабиёти арабӣ ва форсии 

тоҷикӣ, муносибати эҷодии Ҷомӣ бо шоирону нависандагони пешинаи 

араб, таъсири шеъри Ҷомӣ ба адабиёти муосири араб, шахсияти адабии 

Ибн ал-Фориз дар адабиёти татбиқӣ истифода кард. Ҳамчунин, натиҷаҳо 

ва мулоҳизаҳои рисоларо амалан метавонад барои навиштани мақола, 

таълифи монографияҳо, мураттаб сохтани воситаҳои таълимӣ дар курсҳои 

адабиёти муқоисавӣ, хондани лексияҳо аз курсҳои махсуси адабиёти 

форсии тоҷикӣ ва арабӣ дар мактабҳои олӣ истифода намуд.

Мазмуни асосии диссертатсия, автореферат ва мақолаҳои ба табъ 

расонидаи муаллиф ба талабот оид ба барасмиятдарории диссертатсйя ва 

автореферати КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқат 

мекунад.
Ҳамин тавр, диссертатсияи Холов Аълохуҷа Сайнозимовичро кори 

илмии ба итмомрасидаи дорои аҳаммияти назарию амалие меҳисобам, ки 

дар сатҳи зарурии илмию тадқиқотӣ таълиф шуда, ба ҳамаи талаботи кори 

диссертатсионӣ ҷавобгӯст ва барои дифоъ аз рӯйи ихтисоси 10.01.03 - 

Адабиёти кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии 

Амрико ва Австралия (адабиёти араб) барои дарёфти дараҷаи илмии
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номзади илмҳои филологи тавсия менамоям.

Яқинан бовар дорам, ки дар оянда низ аз дасти Холов А.С. рисолаву 

маколаҳои илмии тару тоза ба аҳли илм хоҳад расид.

Доктори илми филология,

сарходими илмии шуъбаи

Шарқи Миёна ва Наздики 
__

Институти омӯзиши масъалаҳои /7
давлатҳои Осиё ва Аврупои АМИТ ------ - —- К1ардонӣ Т.Н.

Имзои Мардонӣ Т.Н.-ро «Тасдиқ мекунам» 

нозири калони кадри Институти омӯзиши 
масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои АМИТ
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