
                                             Тақриз 

ба рисолаи Холов Назармуҳаммад дар мавзӯи “Абулфазли Миколӣ ва 

ҷойгоҳи ӯ дар адабиѐти арабизабони Нишопури нимаи дуюми асри Х – 

нимаи аввали асри XI”, ки барои дарѐфти дараҷаи илмии номзади  

илмҳои филология аз рӯи ихтисоси 10.02.14. – Адабиѐти классикӣ, 

(филологияи арабӣ ва юнонӣ) ба дифоъ пешниҳод шудааст 

 

Истилои араб ва ҷорӣ гардидани ислом дар Хуросону Мовароуннаҳр 

боиси интишори забони арабӣ ва пайдоиши  адабиѐти арабизабон дар ин 

минтақа дар асрҳои нахусти исломӣ гардид. Суннатҳои арабинависӣ дар 

аҳди Сомониѐн ва Ғазнавиѐн низ густариш пайдо кард ва аз миѐни шуарову 

удабои арабизабони ин асрҳо чеҳраҳои маъруфе зуҳур карданд, ки осори 

онҳо натанҳо дар Хуросону Мовароуннаҳр, балки дар Хилофати араб ва дар 

доираҳои адабии арабӣ низ шӯҳрати тамом дошт.  

 Яке аз ин гуна чеҳраҳои тобноки адабиѐти арабизабони Хуросону 

Мовароуннаҳр Абулфазли Миколӣ - намояндаи хонадони маъруфи Оли 

Микол буд, ки ҳамчун шахсияти барҷастаи сиѐсӣ ва адабӣ дар инкишофи 

адабиѐти арабизабон дар маркази адабии Нишопури нимаи дуюми асри Х – 

нимаи аввали асри XI саҳми бузург  гузоштааст. Абулфазли Миколӣ аз худ 

мероси гаронбаҳои манзум ва мансур ба забони арабӣ боқӣ гузоштааст, ки 

намунаҳои шоистаи адабиѐти арабизабони форсу тоҷики ин аҳд ба шумор 

мераванд. Гузашта аз ин, адабиѐти арабизабоне, ки дар Нишопур бо 

сарпарастӣ ва пуштибонии Абулфазли Миколӣ ва намояндагони дигари 

хонадони Оли Микол ба вуҷуд омад, адабиѐти тамомиѐре буд, ки дар он аз як 

тараф анъанаву суннатҳои адабиѐти арабизабони садаҳои пешин идома пайдо 

карда буданд, аз тарафи дигар ин адабиѐт, бо ташаккули худ дар муҳити 

форсизабони Хуросон ва ҳамрӯияш бо адабиѐти форсу тоҷик, инъикосгари 

мавзӯву матолиб ва суннатҳои адабии халқҳои Хуросону Мовароуннаҳр 

маҳсуб мешавад. Аз ин рӯ, таҳқиқи осори Абулфазли Миколӣ ва нақши ӯ дар 



рушди адабиѐти арабизабони Нишопур имкон медиҳад, ки  мазмуну 

мундариҷа ва сабки осори ӯ ва нақши ибтикороти адабпарваронааш дар 

рушди адабиѐти арабизабон дар Хуросону Мовароуннаҳри он даврон ва ба 

таври умум вижагиҳои адабиѐти арабизабони Хуросону Мовароуннаҳри аҳди 

Абулфазли Миколӣ чун мазҳари имтизоҷи суннатҳои адабии арабӣ ва форсӣ-

тоҷикӣ ба таври дақиқ муайян карда шаванд. Ҷойи чунин таҳқиқ дар 

адабиѐтшиносӣ ва арабшиносии тоҷик то кунун холӣ буд ва рисолае, ки 

Назармуҳаммад Холов ба анҷом расонидааст, ин холигоҳро пур мекунад. 

Дар рисола заминаҳои сиѐсиву иҷтимоии рушди адабиѐти арабизабон 

дар Нишопур ва саҳми Абулфазли Миколӣ ва хонадони Миколиѐн дар 

равнақи доираи адабии Нишопур мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Дар 

фаслҳои марбути рисола 11 асари адабиву таърихии Абулфазли Миколӣ  дар 

асоси маълумоти сарчашмаҳо шарҳу тавзеҳ ѐфта, дар ин замина ҷойгоҳу 

нуфузи маънавии ӯ ҳамчун намояндаи барҷастаи хонадони Миколиѐн ба 

исбот расидааст. Баррасии мавзӯъ ва мундариҷаи ашъори бозмондаи 

Абулфазли Миколӣ дар баробари таҳқиқи аносири ҳунарии ин ашъор ва 

сабки баѐни ин суханвари арабизабон аз мавзӯоти меҳварии рисола ҳастанд, 

ки дар ҳадди матлуби илмӣ анҷом пазируфтаанд.  

Рисолаи ба дифоъ пешниҳодшуда дорои аҳамияти назариявӣ  буда, 

натиҷаҳои таҳқиқии он ба таҳқиқи минбаъдаи таърихи адабиѐти арабизабони 

Хуросону Мовароуннаҳр чун ҷузъи ҷудонашавандаи адабиѐти асримиѐнагии 

форсу тоҷик мусоидат карда метавонад.  

Натиҷаҳои амалии рисоларо метавон дар таҳияи дастур ва китобҳои 

таълимии фаннӣ оид ба  таърихи адабиѐти арабизабони форсу тоҷик дар 

асрҳои миѐна ва тадриси курсҳои махсуси фанни таърихи адабиѐт дар аҳди 

Сомониѐн ва Ғазнавиѐн истифода кард.  

Бо назардошти нукоти зикршуда рисолаи Холов Назармуҳаммад дар 

мавзӯи “Абулфазли Миколӣ ва ҷойгоҳи ӯ дар адабиѐти арабизабони 

Нишопури нимаи дуюми асри Х – нимаи аввали асри XI”-ро барои дифоъ  



ҷиҳати дарѐфти дараҷаи илмии номзади  илмҳои филология аз рӯи ихтисоси 

10.02.14. – Адабиѐти классикӣ, (филологияи арабӣ ва юнонӣ)   сазовор 

медонам. 

 

                                                        Роҳбари илмӣ,  

доктори илмҳои филологӣ,  

                            узви вобастаи АМИ ҶТ,  профессор 

 Низомиддин Зоҳидӣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


