
Суратҷаласаи № 3 

маҷлиси муштараки кафедраи филологияи араб ва кафедраи забон ва 

адабиёти тоҷик аз таърихи 7.10.2021

Иштирок доштанд: мудири 
кафедраи филологияи араб 
дотсент М. Анварова, 
профессорон У. А. Ғаффорова, Н. 
Ҳамробоев, дотсент Ҳ. Ҳомидиён, 
мудири кафедраи адабиёти тоҷик 
дотсент М. Шарипова, 
профессори кафедраи мазкур Ф. 
Насриддинов ва дигар аъзои 
кафедраҳо.

Рӯзномаи маҷлис:

1. Муҳокимаи рисолаи номзадии унвонҷӯи кафедраи филологияи 
араб Ризоева Парвина Сӯҳробовна дар мавзуи “Зиндагинома ва 
осори Абумузаффари Абевардӣ - шоири арабизабони форсу 
тоҷики асрҳои Х1-ХП” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илми филология аз рӯи ихтисоси 10.01.03 - Адабиёти халқҳои 
кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва 
Австралия (адабиёти араб), дар маҷлиси муштараки кафедраи 
филологияи араб ва кафедраи забон ва адабиёти тоҷики 
факултети забонҳои шарқ.

Муҳокимаи рисолаи номзадиро профессори кафедраи филологияи 
араб профессор У. А. Ғаффорова ифтитоҳ намуда, рӯзномаи ҷаласаро ба 
ҳозирин эълон намуд. Сипас, сухан ба унвонҷӯ П. С. Ризоева дода шуд. 
Рисоланавис муҳимтарин нуктаҳои рисоларо баён намуд.
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Бино ба таъкиди муаллифи рисола баробари такомули тафаккури 
миллии тоҷикон дар ахди Истиқлоли давлатӣ муҳити маънавӣ худ собит 
сохт, ки бидуни дарки аслу пояҳои таърихӣ, шинохти мероси ниёгон, 
саҳми бузургону нобиғагон дар рушди тамаддуни милливу умимиҷаҳонӣ 
ва ҷавҳари андешаи пешиниён вусъату пешрафтҳои оянда нокомил 
менамояд. Аз ин ҷост, ки таҳқиқи ҳамаҷонибаи таърихи гузашта ба як 
ҷузъи сиёсати фарҳангӣ ва рамзи худогоҳиву хештаншиносӣ табдил ёфт. 
Таҳқиқи мавқеи муҳити адабии давр дар ташаккули ҳунару истеъдоди 
Абумузаффари Абевардӣ, таҳлили ахбори сарчашмаҳои адабиву 
таърихӣ ва пажӯҳишоти илмии муосир дар робита ба ҳасби ҳоли адиб, 
баррасии фаъолияти шоир дар дастгоҳи давлати Салҷуқиён, шарҳи 
таълифоти Абумузаффари Абевардӣ ва мухтассоти осори илмии ӯ, 
баррасии арзиши адабӣ ва мулоҳизаҳо доир ба нусхаҳои хаттӣ ва 
нашрҳои девони Абумузаффари Абевардӣ, тахдили мавзӯоти шеърӣ дар 
маърази баррасӣ ва таҳқиқи пажӯҳишгарони адабиёти арабизабони 
форсу тоҷик бояд қарор бигиранд. Ҳарчанд, зиндагӣ ва мероси шоирони 
ҷудогонаи асрҳои Х1-ХП дар рисолаҳои алоҳида мавриди омӯзиш қарор 
гирифта бошанд ҳам, аммо пажӯҳиши ҳасби ҳол ва осори адабии 
Абумузаффари Абевардӣ ба таври алоҳида таҳқиқ нашудааст. Бо 
назардошти ин, дар рисолаи мазкур кӯшише ҷиҳати таҳқиқи зиндагӣ ва 
мероси адабии ин суханвар сурат гирифтааст, то ҷойи холие дар таърихи 
адабиёти форсӣ-тоҷикӣ ва арабии асрҳои мазкур пур гардад.

Баъди шарҳи муҳтавои рисола бахши муҳокимаро доктори илми 
филология Н. Ҳамробоев оғоз бахшида, саволи якумро пешниҳод кард: 
Мамдуҳ Ҳаққӣ ва Алӣ Ҷаводи Тоҳир низ доир ба Абевардӣ рисолаҳо 
таҳия намудаанд, тозагии рисолаи мазкур дар чӣ ифода гардидааст?

Саволи дуюм: “Асри Аббосии аввал ва асри Аббосии сонӣ кадом 
давраҳоро фаро мегиранд?”

Дар навабти худ муҳаққиқ чунин ҷавоб дод:
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“Қайд кардан лозим аст, ки Мамдуҳ Ҳакқӣ соли 1974 китоби 
алоҳидае бахшида ба ҳаёту фаъолияти Абевардӣ таҳия намудааст, аммо, 
афсӯс, дар вақти таҳияи асари худ танҳо аз 19 сарчашма истифода 
бурдааст, ки ин, албатта, шумораи хеле кам мебошад. Ғайр аз ин, 
Мамдуҳ Ҳаққй аз пажӯҳишоти олимони Аврупо бехабар мондааст. 
Масалан, дар китоби мазкур на аз Броккелман, на аз Клемент Ҳуарт ё 
Эдвард Браун ишорае нарафтааст. Оид ба асри Аббосии сонӣ гуфтан 
мумкин аст, ки он давраи ҳукмронии Ғазнавиён ва Салҷуқиёнро дар бар 
мегирад, ки мо асосан ҳамин давраро мавриди пажӯҳиш қарор додем. 
Яъне, давраи гирудориҳои бепоёни Муҳаммад ибни Маликшоҳ ва 
бародараш Барқиёруқ ибни Маликшоҳро мавриди омӯзиш қарор 
додаем”.

Сипас устодони дигар низ саволҳои худро пешниҳод намуданд.
- Савол. Ф. Насриддинов, доктори илми филология, профессор: 

Шумо таъкид кардед, ки беш аз 70 нусхаи девони Абевардӣ мавҷуд аст. 
Оё зимни таҳқиқи хеш шумо нусхаеро пайдо кардед, ки дар ганҷинаҳои 
Осиёи Миёна, бахусус Тоҷикистон маҳфуз бошад?

Саволи дигар: ин ҷо шумо оид ба мақоми баланди Абумузаффари 
Абевардӣ дар Исфаҳон, дар назди салотин ва вузарои Салҷуқиҳо ва 
рабти ӯ бо Низомулмулк батафсил гузориш додаед. Инчунин, дар рисола 
шумо ишора кардаед, ки шоир муддате масъулияти китобдории 
мадрасаи “Низомия”-ро ба ухда доштааст. Раёсат ва сарварии он 
донишгоҳ бар дӯши як донишманди хуҷандӣ буд, ки Низомулмулк аз 
марг наҷот дода буд. Оё дар эҷодиёти бозмондаи Абевардӣ оид ба дӯстӣ 
байни сарвари донишгоҳи “Низомия” ва Абевардӣ ишорае рафтааст?

- Ҷавоби унвонҷӯ: Вақте ки мо ба феҳристҳои Осиёи Миёна 
таваҷҷуҳ кардем, афсӯс, танҳо як нусхаи “Наҷдиёт”-и Абумузаффари 
Абевардиро дар китобхонаи “Маҷлиси Сано” пайдо кардем. Ба ақидаи 
шахсии ман мо бояд феҳристномаҳои дигарро низ дида бароем, лекин, то 
ҷое ки маълум аст, асосан нусхаҳои девони Абумузаффари Абевардӣ дар
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осорхонаи Бритониё, дар Тупкописарой, Берлин, Мюнхен ва Ирок 
маҳфуз мебошанд. Оид ба ҷойгиршавии чандин нусхаҳои махтути 
девони шоир Алӣ Ҷаводи Тоҳир ва муҳаққиқи “Наҷдиёт’'-и 
Абумузаффари Абевардӣ - Муҳаммад ибн Абдураҳмон Ар-Рубаййиъ 

маълумот дарҷ намудаанд.
Мақоми баландро соҳиб будани Абевардӣ дар чанд сарчашмаҳо 

зикр гардидааст. Мо асосан ба “Иршод ул-ариб”-и Ёқути Ҳамавӣ ва 
дигар сарчашмаҳо руҷуъ намудем, ки дар онҳо дар хусуси бар зиммаи 
Исфароинӣ будани вазифаи мазкур зикр рафтааст, лекин солаш дар ягон 
сарчашма дарҷ нагардидааст. Танҳо гуфта шудааст, ки тақрибан солҳои 
492 Абевардӣ сарварии китобхонаро ба зимма гирифта, дар он 
маҳфилҳои адабӣ меорост ва ба шогирдони зиёд дарс мегуфт.
- Савол. М. Шарипова, номзади илми филология, дотсент: Дар вақти 
таҳқиқ шумо ягон нусхаи осори Абевардиро дастрас карда тавонистед?

- Ҷавоб: Аз шабакаи интернетӣ мо тавонистем, ки нусхаи чопи сангии 
девони Абумузаффари Абевардӣ, ки онро Абдулбосит Ал-Ансӣ ба табъ 
расонидааст ба даст орем. Дар ҳақиқат, худи Абдулбосит Ал-Ансӣ зикр 
кардааст, ки барои таҳияи ин девон аз сарчашмаҳои хеле қадима 
истифода бурдааст. Аммо, бояд қайд кард, ки абёт ва қасидаҳои 
шоирони дигари ҳамзамони Абевардӣ бо он ворид гаштаанд. Барои 
ҳамин мо қайд намудем, ки шояд худи Абдулбосит Ал-Ансӣ таҳқиқи ин 
нусхаҳоро ба иҷро нарасонидааст. Мусаҳҳеҳу муҳаққиқи ин нусхаҳо 
номаълум мондааст. Умуман, ба ҳамин нусхаи чопи сангии девони 
Абумузаффари Абевардӣ 67 қасидаи Ал-Ғаззӣ ворид гаштааст. Ғайр аз 
ин, дар он бисёр ашъори Абевардӣ, масалан дар рисои Аҳмад ибни 
Маликшоҳ сурудаи шоир ё ба Имом Ҳусайн бахшидаи шоир ба назар 
намерасад. Мо аз шабакаҳои интернетӣ ва аз китобхонаҳо танҳо як 
нусхаи хаттӣ ва як нусхаи “Наҷдиёт”-ро ба даст овардем, ки хеле қадима 
мебошад. Дар он на исми хаттот, на соли чанд ё дар куҷо хаттотӣ
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шуданаш зикр нагардидааст. Бинобар ин, мо асосан аз девони 
Абумузаффари Абевардӣ, ки он бо таҳқиқи Умар Ал-Асъад рӯйи кор 
омадааст, истифода намудем. Худи Умар Ал-Асъад дар муқаддима зикр 
кардааст, ки барои таҳқиқи девон 13 нусхаи махтути девони Абевардиро 
истифода намудааст .

- Савол. Ҳ. Ҳомидиён, номзади илми филология, дотсент: шумо аснои 
таҳқиқот дар осори Абевардӣ мазоминеро пайдо намудед, ки он ба 
суннатҳои тоисломии мардуми Эронзамин ишорат кунад?

- Ҷавоби унвонҷӯ: Чи хеле ки дар боби сеюми рисола қайд кардаем, 
Абевардӣ асосан аз калимаҳое, ки ба суннатҳои қадимаи мардуми 
эронинажод далолат мекунанд, аз қабили қайд намудани ҷашни Наврӯз, 
бисёр зикр кардааст. Дар чанд маврид ҳини сурудани мадеҳаҳои худ 
калимаи “найруз”-ро истифода бурдааст. Ғайр аз ин, ӯ бо маҳорати 
баланд зебогии шаҳри худ - Куфанро, ки дар он таваллуд шудааст ва 
шаҳри Ҳамадонро васф намудааст, ки ин нишонаи татаббуъ ба 
тамаддуни эронӣ мебошад, чунки дар адабиёти араб, чи хеле ки медонем, 
дар қисмати ташбиби қасида асосан ба тасвири муҳити бодия, тасвири 
шутур ё ягон ҳайвоне, ки дар бодия умр ба сар мебарад, аз қабили 
шутурмурғ бисёртар таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд. Лекин Абумузаффари 
Абевардӣ маданияти шаҳрдории эрониёнро ба силки тасвир кашидааст.

- Савол. У. Ғаффорова, доктори илми филология, профессор: Як намунаи 
ашъори Абевардиро ба забони арабӣ қироат кунед.

- Ҷавоби унвонҷӯ:
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Баъди анҷом ёфтани қисмати саволу ҷавоб муҳокимаи рисола оғоз 
гардид. Рисола аз ҷониби докторони илм, профессорон У. Ғаффорова, Ф. 
Насриддинов, доктор Н. Ҳамробоев ва номзади илм, дотсент Ҳ. 
Ҳомидиён хонда шуда, ҳар яке дар навбати худ фикру андешаҳои хешро 
дар робита ба диссертатсияи номзадии П. Ризоева иброз доштанд.

Профессор Ф. Насриддинов таъкид намуд, ки аҳамияти рисолаи 
мазкурро дар нуктаҳои зерин мебинад:

1. Дар мавриди Абевардӣ гуфтаҳо дар осори ховаршиносон буд, 
аммо дар ин сатҳ, бо ин густураи таҳқиқ бори аввал дар 
адабиётшиносии мо пешниҳод мешавад;

2. Кор дар асоси нусхаҳои муътамад, манбаъҳои муҳим, муҳимтарин 
тазкираҳо, ки дар забони арабӣ мавҷуд аст, ба анҷом расидааст;

3. Дар фароварди бобу фаслҳо ба натиҷагирӣ таваҷҷуҳ зоҳир шудааст 
ва дар қисмати хулоса беш аз 20 хулосаи арзишманд кашида 
шудааст.

Пешниҳоду эродҳо:
1. Қисмати тавзеҳии унвони рисола, ки ҳусни номи корро коста аст, 

таҷдиди назар мехоҳад. Беҳтар аст, ки рисола “Абумузаффари 
Абевардӣ ва ташаккули адабиёти арабизабони форсу тоҷик дар а. 
Х1-ХП” унвон гирад;

2. Номи боби дуюм - “Эҷодиёти Абумузаффари Абевардӣ” бо фасли 
мавсум ба “Таъсирпазирии адибони баъдӣ аз эҷодиёти 
Абумузаффари Абевардӣ” пайванд нест;

3. Бахши аввали муқаддима, яъне “Аҳамияти омӯзиши мавзуъ” дар 
ҳафт саҳифа омадааст, ки бояд матолибе, ки дар он ифода шудааст 
дар як саҳфа ҷой дода шавад;

4. Фасли аввали боби якум ба баррасии вазъи илмию адабӣ ниёзи 
бештар дорад;

5. Фасли сеюми боби якум такмил мехоҳад ва асноди бештарро 
тақозо дорад;
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6. Фасли аввали боби дуюм, ки дар чаҳор саҳифа омадааст низ 
таҳқиқи бештар мехоҳад;

7. Дар фасли сеюми боби дуюм, ки баҳс аз нусхашиносии девони 
Абевардӣ меравад, маълумот асосан бар мабнои осори 
адабпажӯҳон сурат гирифтааст. Номи китобхонаҳо дақиқ нишон 
дода шавад;

8. Дар зерфасли сеюми фасли аввали боби сеюм, ки “Ғазал” унвон 
гирифтааст, хуб мешуд, ки мавзуъбандӣ мушаххас гардад;

9. Дар зерфасли “Рисои шаҳрҳо” мавзуъ аз меҳвари таҳқиқ берун 
рафтааст ва мабоҳиси таърихӣ бар он ғолиб аст;

10. Як қисми назарҳо аз ҷониби донишмандон нақл мешаванд, аммо 
осори онҳо дастрас аст. Масалан, китоби Абдулғофири Форсӣ, ки 
зайли “Таърихи Нишопур”-и Ҳокими Нишопурӣ аст, дар ду 
мунтахаб нашр шудааст. Агар манбаи дасти аввал истифода шавад 
арзиши кор боло меравад;

11. Дар хониши номи осори Абевардӣ костагиҳо ба назар мерасад, ки 
таҷдиди назар мехоҳад;

12. Бахши тарҷумаҳои арабӣ таваҷҷуҳи бештарро тақозо дорад.
Доктори илми филология Н. Ҳамробоев арзиши диссертатсияро 

мусбат арзёбӣ намуда, ҳамчунин андешаҳои худро дар мавриди 
камбудиҳои рисола изҳор дошт:

1. Қисмати тавзеҳии ном бартараф карда шавад;
2. Аз таносуби фаслҳо ва зерфаслҳо аён аст, ки мундариҷаи кор 

таҷдиди назар мехоҳад;
3. Фасли дуюми боби дуюм ба боби аввал ҳамроҳ карда шавад;
4. Фасли якуми боби якум бештар фарогири таҳлили вазъи сиёсии 

давр мебошад;
5. Дар боби якум ва дуюм хатоҳои услубӣ дида мешавад;
6. Дар баъзе саҳифаҳо иқтибосҳо хеле зиёд ба назар мерасанд, ки бояд 

дар шакли хулосагӯӣ оварда шаванд;
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7. Дар боби якум ва дуюм такрори матлабҳо ба назар мерасад;
8. Дар матлабҳои арабӣ хатонависӣ вуҷуд дорад (масалан саҳифаи 

52).
Номзади илми филология, дотсент Ҳ. Ҳомидиён низ зикр намуд, ки 

рисолаи номзадии мазкур кори анҷомёфта буда, барои равшанӣ 
андохтан ба ҷанбаҳои гуногуни адабиёти давраи мавриди назар аз 
аҳаммият холӣ нест. Дар кор баъзе нуктаҳо бознигарӣ мехоҳад, ки 
ислоҳи онҳо бар нафъи кор хоҳад буд:
1. Номи мавзуъ таҷдиди назар карда шавад;
2. Ҷойи баъзе фаслҳо ва зерфасҳо бояд иваз карда шавад. Масалан, 
фасли “Таъсирпазирии адибони баъдӣ аз эҷодиёти Абумузаффари 
Абевардӣ” беҳтар мешуд, агар дар боби сеюм ҷой дода шавад;
3. Дар зерфасли дуюми боби дуюм оид ба “Наҷдиёт” маълумот хеле 
кам аст. Аз ашъори адиб мисоли бештар оварда шуда, ба риштаи таҳқиқ 
кашида шавад4
4. Фасли якуми боби дуюм роҷеъ ба осори илмию адабии 
Абумузаффари Абевардӣ хеле мухтасар мебошад. Номгӯи бист асаре, ки 
зикр шудааст, бояд вобаста ба илмҳои гуногун дастабандӣ гашта, дар 
хусуси онҳо маълумоти зиёдтар оварда шавад;
5. Бобҳои якум ва дуюм хулосаҳои мушаххас надоранд;
6. Асмои ашхос ва кутуби арабӣ, ки бо ҳуруфи сириллӣ оварда 
шудаанд, таҷдиди назар мехоҳанд;
7. Зерфаслҳои фасли якуми боби сеюм бояд ба фасли мавзуоти шеърӣ 
ҳамроҳ карда шаванд;
8. Фасли дигар дар хусуси мухтассоти осори мансури Абумузаффари 
Абевардӣ бояд таҳия гардад;

Мудири кафедраи забон ва адабиёти тоҷик, номзади илми филология, 
досент М. 3. Шарипова изҳор дошт, ки рисола бо шеваи хуби илмӣ рӯи 
кор омада, маводи ғаниро дар бораи адабиёти арабизабони давраи
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мавриди назар гирдоварӣ намудааст. Дар рисола баъзе камбудиҳои 
ҷузъӣ ба мушоҳида мерасанд:

1. Бобу фаслҳои рисола, пайдарҳамии мантиқии онҳо таҷдиди назар 
мехоҳанд;

2. Муқаддима ва хулоса аз ҳад зиёд муфассал, дар ҳаҷми бист саҳифа 
баён гаштаанд, ки бояд талхис дода шаванд;

3. Бахшҳои дараҷаи азхудшудани масъалаи илмӣ ва заминаҳои 
назариявию методологии рисола ба бознигарӣ эҳтиёҷ доранд;

4. Яке аз ҳадафҳои таҳқиқот омӯзишу баррасии арзиши адабии 
девони сегонаи шоир - “Ироқиёт”, “Наҷдиёт” ва “Ваҷдиёт” 
муайян шудааст, вале дар кор таҳлили “Ваҷдиёт” ба назар 
намерасад;

5. Таъйин намудани объекту предмети таҳқиқот бояд аз нав сурат 
гирад;

6. Дар вақти таҳияи рисола якчанд усули таҳиқот истифода шудааст, 
ки онҳо бояд ишора гарданд;

7. Навгониҳои диссертатсия бояд дақиқтар дарҷ гарданд;
8. Бояд миқдори мақола аз 8-то кам набошад;
9. Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда бояд бори дигар дида 

баромада шаванд.
Баъди натиҷагирӣ аз қисмати муҳокимаи рисолаи номзадии П. С. 

Ризоева ва бо назардошти фикру андешаҳои баёнгардида қарори ҷаласа 
ба тасвиб расид.

Қарор карда шуд:

1. Рисолаи номзадии унвонҷӯи кафедраи филологияи араб Ризоева 
Парвина Сӯҳробовна дар мавзуи “Зиндагинома ва осори 
Абумузаффари Абевардӣ - шоири арабизабони форсу тоҷики 
асрҳои Х1-ХП” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 
филология аз руйи ихтисоси 10.01.03 - Адабиёти халқҳои
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кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва 
Австралия (адабиёти араб) кори илмии анҷомёфта ҳисобида шавад.

2. Бо назардошти ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта диссертатсия ба 
зинаи навбатӣ пешниҳод карда шавад.

Мудири кафедраи филологияи араб, 
номзади илми филология, дотсент. С 
Тел.: +9927673663
Почтаи электронӣ: ш.апуагоуа2018@шаП.ги 
Мудири кафедраи забон ва адабиёти тоҷик, 
номзади илми филология, дотсент.

М. Н. Анварова

М. 3. Шарипова
Тел.:+992927821445
Почтаи электронӣ: гтйаЬаг -1977@таП.ги
Котиби илмӣ: номзади илми филология Н. А. Акилова
Тел.:+992920033637
Почтаи электронӣ: акйоуап@уа1юо.сот

Имзои М. Н. Анварова, М. 3. Шарипова ва Н. А. Акиловаро
“Тасдиқ мекунам”
Сардори РК ва КМ МДТ-и
“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд
ба номи академик Б. Ғафуров” ■ Э. М. Наврузов
Суроға: 735700, Ҷумҳурии ТоҷикистоЙ^.^^0'1^ ,т!

шаҳри Хуҷанд, хиёбони Мавлонбеков, К^+4Т «уТА

Телефон: (+992-3422)6-52-73

Почтаи электрони: гес1ог@11§и.Ҷ
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