
ТАҚРИЗ
ба автореферати диссертатсияи номзадии Холов Аълохуҷа 
Сайнозимович дар мавзуи “Таъсири Ибн ал-Фориз ба эҷодиёти 
Абдурраҳмони Ҷомӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.03 - Адабиёти кишварҳои хориҷии 
Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии Амрико ва Австралия (адабиёти 
араб)

Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ (1414-1492) аз шоирони барҷастаи 
адабиёти форсу тоҷик буда, таълифоти зиёде дар улуми гуногун ба мерос 
гузоштааст. Осори ӯ бештар дар боби ахлоқ, фалсафа, тасаввуф, сарфу наҳви 
забони арабӣ, арузу қофия, мусиқӣ ва ғайра эҷод шудаанд. Бархе асарҳои 
Ҷомӣ ба забони арабӣ таълиф гардидаанд, ки ин далолат бар ҳусни таваҷҷуҳи 
вай нисбат бар забони арабӣ ва осори бо ин забон таълифёфта мекунад.

Абдурраҳмони Ҷомй нисбат ба дигар шоирону адибони араб ба Ибн ал- 
Фориз (1181-1235) назари хос дошта, ба чанд қасидаи ӯ шарҳи ирфонй низ 
навиштааст. Диссертатсияи номзадии Холов Аълохуҷа Сайнозимович ба 
ҳамин мавзуи мубрами адабиётшиносй бахшида шудааст.

Аз муҳтавои автореферати диссертатсия бармеояд, ки Холов А.С. 
масъалаҳои таъсирпазирии Абдурраҳмони Ҷомӣ аз ашъори Ибн ал-Форизро 
ба таври муфассал ва дақиқ мавриди омӯзиш ва таҳлили илмӣ қарор дода, ба 
натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст.

Муаллиф мавзуъро ба се боб, нуҳ фасл, хулоса ва рӯйхати адабиёт ҷудо 
карда, масоили дахлдори ҳар бобро бо низоми муайян ба риштаи таҳқиқ 
кашидааст. Дар боби аввал, ки “Баррасии аҳвол ва ашъори Ибн ал-Фориз” 
унвон дорад, муҳаққиқ зиндагинома ва хусусиятҳои адабии ашъори шоирро 
бо дастрасӣ ба маводи фаровони назарӣ ва амалӣ таҳлилу баррасӣ карда, 
нақши ӯро дар эҷоди ашъори суфиёна баланд арзёбӣ намудааст.

Боби дуюми диссертатсия “Абдурраҳмони Ҷомӣ ва адабиёти араб” 
номгузорӣ шуда, таваҷҷуҳи диссертант асосан ба масъалаҳои баррасии 
мақоми Абдурраҳмони Ҷомӣ дар сарчашмаҳои арабии асримиёнагӣ ва 
муосир, таъсири забон ва адабиёти араб ба эҷодиёти Ҷомӣ, муайян сохтани 
осори хаттии ӯ дар китобхонаҳои давлатҳои арабӣ ва интишори онҳо ва 
тарҷумаи осори манзуму мансури Ҷомӣ дар адабиётшиносии арабӣ равона 
шудааст.

Дар боби сеюми диссертатсия - “Таҳлили таъсиргузории ашъори 
Ибн ал-Фориз ба эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ” муҳаққиқ дараҷаи 
таъсиргузории ашъори Ибн ал-Форизро дар эҷодиёти Ҷомй мавриди таҳлилу 
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баррасӣ қарор дода, мавзуоти муҳимми онро дар фасли алоҳида дар асоси 
равиши илмии таърихӣ-муқоисавӣ шарҳу тавзеҳ додааст.

Холов Аълохуҷа дар ҷараёни таҳқиқи мавзуъ ба осори танқидӣ ва 
мақолаҳои илмию назарии донишмандоне чун М. Ҳилмӣ, М. Ғ. Ҳилол, А. 
Ҳикмат, А. Зарринкӯб, С. Хуршо, Ҳ. Разӣ, Э. Браун, А. Арберри, Р. 
Николсон, А. Шиммел, Е.Э. Бертелс, И.Ю. Крачковский, Е.Э. Брагинский, А. 
Афсаҳзод, А. Мирзоев, Т. Мардонӣ, А. Абдусаттор, Н. Зоҳидӣ, У. 
Ғаффорова, А. Сатторзода ва дигарон ҳамчун сифати маводи назарӣ такя 
намудааст.

Диссертант мақсад ва вазифаҳоеро, ки дар таҳқиқоти мавриди назар 
дар пеши худ гузоштааст, хеле хуб ҳал карда, ба натиҷагириҳои тозаи илмӣ 
даст ёфтааст. Хулоса ва натиҷаҳои унвонҷӯ дар бандҳои мушаххас ҷамъбаст 
гардидаанд, ки вобаста ба бобу фаслҳои муайяни диссертатсия аз 13 банд 
иборат мебошанд.

Ба ҳамин тартиб, автореферати диссертатсия ва мақолаҳои чопнамудаи 
унвонҷӯ мазмун ва муҳтавои кори анҷомдодаи муаллифро ба пуррагӣ дар 
бар гирифта, тарзи нигориши он аз мустакилияти фикрй ва пажуҳишҳои 
илмии муаллиф дарак медиҳад. Ҷанбаҳои илмӣ, методологӣ, мантиқӣ ва 
имлоию услубии автореферат қавӣ буда, ба талабот ҷавобгӯ мебошаид.

Бо вуҷуди чунин арзишҳо, дар автореферати диссертатсия баъзе 
ғалатҳо ва камбуду норасоиҳои ҷузъӣ ба назар расиданд, ки ислоҳи онҳо ҳам 
ба арзиши диссертатсия мефизояд ва ҳам барои пешниҳоди он ба доираи 
васеи аҳли илм мусоидат хоҳад намуд. Аз ҷумла:

1. Ба назари мо, дараҷаи омӯзиши мавзуъ дар қисмати муқаддима тул 
кашидааст, агар он кутоҳтар ва аҳаммияти мавзуъ зиёдтар нишон дода 
мешуд, ба мақсад мувофиқ буд.

2. Дар иртибот бо шуруҳоти мутафовити девони ашъори Ибн ал-Фориз мо 
чунин мепиндорем, ки агар онҳо аз ҷониби муаллиф мавриди таҳлилу 
баррасии муфассалтар қарор мегирифтанд ва, бар илова, мақоми шарҳҳои 
Мавлоно Ҷомӣ миёни онҳо нишон дода мешуд, арзиши илмии рисола бештар 
мегардид.

3. Ғалатҳои имлоӣ (саҳ. 4, 18, 22) дар баъзе саҳифаҳои автореферат 
мушоҳида гардиданд, ки агарчи муставҷиби ихлоли ҷиддӣ нахоҳанд шуд, 
ислоҳи онҳо хубтар ва амри зарурат аст.

Бояд арз дошт, ки камбудҳои манзуршуда ба ҳеч ваҷҳ арзиши илмии 
диссертатсияро коста намегардонанд, зеро муаллифи он вазифаҳои дар назди 
худ гузоштаро бомуваффақият ба иҷро расонидааст.

Фишурдаи рисола ва матолиби интишорнамудаи муаллиф, ки 
аксарашон дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд, асосоти мундариҷаи 
диссертатсияро инъикос мекунанд.

Хулосаҳои мухтасари кори диссертатсионӣ, ки ба забонҳои тоҷикӣ, 
русӣ ва англисӣ дар охири автореферати диссертатсия оварда шудаанд, 
тибқи талаботи ҷории Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, моҳияти илмии диссертатсияи 
мазкурро ба таври фишурда инъикос менамоянд.

Автореферати диссертатсияи илмии Холов Аълохуҷа Сайнозимович 
дар мавзуи “Таъсири Ибн ал-Фориз ба эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ” 
таҳқиқоти комилан анҷомёфта буда, дар сатҳи хуби илмӣ таълиф шудааст ва 
ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ 
шудааст, ҷавобгӯ мебошад. Муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.03 - Адабиёти кишварҳои 
хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии Амрико ва Австралия 
(адабиёти араб) сазовор аст.

Доктори илми филология, профессори
кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи ///пл 
давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ■ ///// Саидҷаъфаров О.Ш.
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