
ТАҚРИЗ
ба автореферати диссертатсияи номзадии Холов Аълохуҷа 

Сайнозимович дар мавзуи “Таъсири Ибн ал-Фориз ба эҷодиёти 
Абдурраҳмони Ҷомй”, ки 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) пешниҳод шудааст

Албатта, паҳн гаштани дини ислом ва забони арабӣ дар сарзаминҳои 
Мовроуннаҳру Хуросон то ҳудуди се қарн таъсироти зиёде ба забону 
адабиёти форсӣ-тоҷикӣ гузошт ва то ҳадде ки бисёре аз шоирону 
донишмандони мо бархе таълифоташонро ба ин забон эҷод карданд. Дар ин 
радиф фарҳангу забон ва адаби форсӣ-тоҷикӣ низ ба забони арабӣ таъсир 
намуда, муарработи бешуморе дар забони арабӣ ба миён омад. Ин падидаро 
ҳамчун таъсири мутақобилаи адабиву забонӣ миёни аъробу форсинажодон 
арзёбӣ кардаанд.

Яке аз шоирони суфимашраби адабиёти Аббосии араб Умар ибн ал- 
Фориз (1181-1235) бо эҷоди девони орифонаву ошиқона ба сабку сухани 
шуарои форсӣ-тоҷикӣ таъсир намуда, ишқи ирфониро тараннум кардааст. 
Шарҳҳои зиёде, ки ба забони форсӣ-тоҷикӣ ба миён омадаанд, тақвиятбахши 
ин иддаост. Таъсири ин шоирро ба эҷодиёти Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ 
(1414-1492) аз осори назмиву насрии ӯ баръало мешоҳида кардан мумкин аст.

Диссертатсияи Холов Аълохуҷа Сайнозимович ҳам ба ин мавзуъ 
бахшида шуда, аз автореферати он маълум мегардад, ки бандубасти он 
дақиқкорона сурат гирифта, ба талаботи корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ҷавобгӯ аст.

Мавзуи диссертатсияи илмии Холов А.С. аз ҷиҳати муҳтаво ва 
аҳаммияти илмии хеш мубрам буда, таҳқиқоти ҷиддие дар адабиётшиносии 
тоҷик ба шумор меравад, зеро пажуҳиши мавзуи таъсирпазирии 
Абдурраҳмони Ҷомӣ аз ашъори Ибн ал-Фориз, тибқи гуфтаи диссертант, аз 
нахустин ковишҳоест, ки дар ин замина мавриди таҳқиқи амиқ қарор 
гирифтааст.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, нуҳ фасл, хулоса ва феҳристи 
сарчашмаҳои истифодашуда иборат аст.

Қисмати муқаддимаи диссертатсия мувофиқи талаботи корҳои илмӣ 
таҳия гардида, дар он муаллиф аз муҳиммияти интихоби мавзуъ, дараҷаи 
таҳқиқи он, мақсаду вазифаҳои пажуҳиш, бозёфтҳои илмӣ, метод ва 
методологияи тадқиқоти илмӣ, арзишҳои амалию назарии диссертатсия ва 
ҳамчунон, масъалаҳои меҳварӣ барои дифоъ маълумот додааст. Бояд зикр 
кард, ки тамоми қисматҳои муқаддимавии диссертатсия аз ҷиҳати 
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масъалагузорӣ ва муаррифии онҳо дар доираи талаботи КОА-и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, мантиқан якдигарро 
тақвият мебахшанд.

Диссертатсия таҳқиқу пажуҳиши таъсири ашъори Ибн ал-Фориз ба 
эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомиро фаро гирифта, муаллиф масоил ва мабоҳиси 
марбут ба мавзуъро дар се боб тарҳрезӣ ва ҳар бобро ба фаслҳо дастабандӣ 
намудааст.

Дар боби аввали диссертатсия - “Баррасии аҳвол ва ашъори Ибн ал- 
Фориз” - муҳаққиқ масъалаҳои зиндагӣ, фаъолият, девони шоир, 
хусусиятҳои адабии он, таснифи ашъори ӯ ва баён кардани вижагиҳои адабии 
онро бо такя ба мақолаву рисолаҳои илмии муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ 
таҳлилу баррасӣ карда, хулосаҳои илмӣ баровардааст.

Боби дуюми диссертатсия, ки “Абдурраҳмони Ҷомй ва адабиёти 
араб” унвон гирифтааст, диссертант дар он ба баррасии мавзуъҳои мақоми 
Абдурраҳмони Ҷомӣ дар манобеи арабӣ, таъсири шеъри арабӣ, образ ва 
сохтори он ба эҷодиёти Мавлоно Ҷомӣ, таҳлили мероси хаттии ӯ дар 
осорхонаву китобхонаҳои мамлакатҳои арабӣ, тарҷумаҳои осори назмиву 
насрии Ҷомӣ аз ҷониби мутарҷимону адабпажуҳони араб ва хусусиятҳои он 
ва чанд масъалаи дигаре аз ин қабил пардохтааст, ки таҳқиқи чунин масоил 
дар шароити кунунӣ аз мавзуъҳои хеле мубрам ба ҳисоб мераванд.

Боби сеюми диссертатсия таҳти унвони “Таҳлили таъсиргузории 
ашъори Ибн ал-Фориз ба эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомй” аз чор фасл 
иборат аст. Муаллиф дар фаслҳои боби мазкур таъсири қасидаҳои машҳури 
Ибн ал-Форизро ба осори Абдурраҳмони Ҷомӣ нишон дода, эҷоди рубоиётро 
дар шарҳҳои Ҷомӣ бартарӣ додааст, ки ифодагари мазмуну муҳтавои абёти 
Ибн ал-Фориз мебошанд. Ҳамчунин, таъсири мавзуии ашъори Ибн ал- 
Форизро дар эҷодиёти Ҷомӣ бо мисолҳои шеърии зиёд таҳлилу таҳқиқ 
гардидааст.

Автореферати диссертатсияи мавриди назар аз чанд ҷиҳат ҷолиби 
таваҷҷуҳ буда, пеш аз ҳама, зимни таҳқиқу баррасии мавзуъ ва масъалаҳои 
асосӣ истиқлоли андеша ба мушоҳида мерасад. Натиҷаҳову хулосаҳои таҳқиқ 
ва тавсияҳои муаллиф дар 11 мақола, аз ҷумла 5 мақола дар маҷаллаҳои 
илмии тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҷассум ёфтаанд. Автореферати диссертатсия ва 
мақолаҳои нашркардаи Холов А.С. мазмуну муҳтавои асосии диссертатсияи 
ӯро инъикос намудаанд.

Бандубаст ва муҳтавои автореферати мазкур ба талаботи фаннию 
сохтории кунунӣ ҷавобгӯ буда, дар баробари дастовардҳои зиёд дар 
автореферат баъзе норасоиҳо низ ба мушоҳида мерасанд. Барои беҳбудии 
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корҳои баъдии пажуҳишии довталаби дараҷаи илмӣ зикри чанд нуктаро 
зарур мешуморем:

1. Фасли сеюми боби дуюм қисман ба тарҷумаҳои арабии осори 
Абдурраҳмони Ҷомӣ ихтисос дошта, хуб мешуд ин мавзуъ васеътар таҳлилу 
баррасӣ мегашт.

2. Баъзе тарҷумаҳои абёти арабӣ гоҳо ба таҳрир ниёз доранд (масалан, 
саҳ. 15, 18).

Ба таври умум, эродҳои зикршуда асосан ҷузъӣ ва ислоҳпазир буда, 
ҳангоми таҳия ва нашри монография ба назар гирифтани онҳо ба арзиш ва 
аҳамияти илмию амалии кори таҳқиқии Холов Аълохуҷа ҳусни аз ин ҳам 
бештар зам менамоянд.

Хулоса, автореферати диссертатсияи Холов Аълохуҷа Сайнозимович 
дар мавзуи “Таъсири Ибн ал-Фориз ба эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ”, ки 
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) пешниҳод шудааст, ба талаботи 
КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад.

Муқарриз:
Номзади илми филология, дотсент, мудири 
кафедраи филологияи Осиёи Шарқӣ ва Ҷанубии 
Донишкадаи давлатии забонҳои 
Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода Турсунов Ғ.А.

“Имзои Турсунов Ғ.А.-ро тасдиқ мекунамЦ^' 
Мудири шуъбаи кадрҳои Донишкадаи даВлатии 
забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзбда I
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