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роҳбари илмй, доктори илмҳои филологӣ, профессор Тағаймуродов 

Рустам Ҳакимович ба диссертатсияи Маҳмадалиева Муҳаббат 

Раҳмоновна дар мавзуи «Бобо Афзали Кошонӣ ва хусусиятҳои мавзуию 

бадеии рубоиёти ӯ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

филологӣ, аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна соли 2001 тибқи квотаи Президентӣ 

ба Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав (ҳоло 

Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири 

Хусрав») шомил гардида, соли 2006 онро бо дипломи аъло хатм намудааст. Аз 

соли 2006 то соли 2012 ҳамчун ассистент, омӯзгор ва баъдан ба ҳайси 

саромӯзгори кафедраи адабиёти тоҷики муассисаи таълимии мазкур фаъолият 

менамояд.

Зимни фаъолияти корӣ соли 2008 ба шуъбаи ғоибонаи аспирантураи 

донишгоҳ дохил шуда, соли 2011 таҳсили худро аз рӯйи ихтисоси 10.01.03 - 

Адабиёти мамолики хориҷӣ (Адабиёти тоҷик) бо муваффақият ба анҷом 

расонидааст.

Дар давоми фаъолияти меҳнатӣ Маҳмадалиева Муҳаббат дар вазифаҳои 

масъули котиби Шурои олимони донишгоҳ (солҳои 2007-2012) ва муовини 

декан оид ба илм ва инноватсияи факултети филологияи тоҷик кор карда, дар 

баргузории чорабиниҳои гуногуни илмӣ ва таълимиву тарбиявӣ саҳми арзанда 

гузоштааст.

Ҳанӯз аз даврони донишҷӯи майлу рағбат ва таваҷҷуҳи мавсуф ба улуми 

адабӣ ва масоили гуногуни адабиётшиносӣ эҳсос мегардид. Машқи шеър ва 

дар ин ҷода муваффақ шуданаш бозгӯи самимияту садоқати вай ба адабиёт ва 

фарҳанги миллӣ мебошад. Ӯ мунтазам донишу истеъдоди худро такмил дода, 

дар озмунҳои ҷумҳуриявии байни донишҷӯёни муассисаҳои олии кишвар аз 

фанни забон ва адабиёти тоҷик фаъолона ширкат варзида, сазовори ҷойҳои 

намоён гаштааст. Дар ҷараёни таҳсил мавсуф худро ҳамчун донишҷӯдухтари 



фаъол ва ҷӯяндаву огоҳ муаррифӣ карда, дар чорабиниҳои гуногуни илмиву 

адабӣ бо навиштаҳои хеш гузориш медод. Бо дарназардошти ҳамин қобилият 

ва завқи писандидааш мо Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновнаро ба шогирдӣ 

пазируфта, таҳқиқу баррасии мавзуи бисёр муҳимму зарурӣ ва дар айни замон 

камтаҳқиқшуда - «Бобо Афзали Кошонӣ ва хусусиятҳои мавзуию бадеии 

рубоиёти ӯ»-ро ба вай вогузор намудем.

Мавзуи диссертатсияи Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна дар маҷлиси 

Шурои олимони ДДҚ ба номи Носири Хусрав аз 25.02.2008, суратмаҷлиси №6 

тасдиқ гардидааст.

Афзалуддини Кошонӣ, мутахаллис ва маъруф ба Бобо Афзал, аз зумраи 

чеҳраҳои камшинохтаи адабиёти асрҳои ХП-ХШ форс-тоҷик буда, масоили 

рӯзгор ва осори ӯ ҳам дар адабиётшиносии тоҷик ва ҳам дар илми 

адабиётшиносии ҷаҳонӣ ба таври комилу ҳамаҷониба омӯхта нашудааст. Аз 

ин лиҳоз, ба ин мавзуъ рӯ овардани Маҳмадалиева Муҳаббат ва накду 

баррасии он дар доираи кори диссертатсионӣ аз ҷуръат ва ҷасорати 

муҳаққиқии ӯ дарак медиҳад.

Дар ҷараёни ҷустуҷӯ ва гирдоварии сарчашмаву манобеи илмию адабӣ ва 

таълифоти ангуштшуморе, ки ба рӯзгору осори Бобо Афзали Кошонӣ бахшида 

шудаанд, ба кори илмӣ ниҳоят ҷиддй ва бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ 

муносибат кардани Маҳмадалиева М. мушоҳида мешуд. Бисёр сарчашмаҳои 

истифодакардаи ӯ, аз ҷумла маҷмуаҳои нисбатан комили осор ва девони 

ашъори Бобо Афзали Кошонӣ, дар ҷумҳурии мо вуҷуд надоштанд, вале ин 

омил сабабгори қатъ гардидани фаъолияти таҳқиқотии ӯ нагардида, мавсуф бо 

ҷидду ҷахд маводи лозимаро аз хориҷи мамлакат дастрас ва мавриди 

баҳрабардорӣ қарор додааст.

Фикр мекунам, ки заҳматҳои пайваста ва мудовими муҳаққиқ боиси он 

шудаанд, ки кори илмии ӯ дар сатҳи қобили таҳсин таълиф гардад.

Диссертатсияи ба муҳокима пешниҳодшуда аз муқаддима, се боб (бо 

зербобҳои мувофиқ), хулоса ва феҳрасти адабиёти истифодашуда иборат аст.



Муқаддимаи диссертатсия тибқи талаботи корҳои илмӣ, ки аз ҷониби 

КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст, сомон 

пазируфтааст.

Боби якуми диссертатсия «Муҳити илмию адабӣ ва рӯзгори Бобо Афзали 

Кошонӣ» унвон дошта, фарогири масоили вазъи илмиву адабии Кошон дар 

замони Бобо Афзал, ному насаб, тахаллус, унвонҳо ва нисбаи ӯ, замону макони 

валодат ва вафот, бастагону пайвандон, ҷаҳонбинӣ ва мақоми илмию ирфонии 

Бобо Афзали Кошонӣ ба ваҷҳи аҳсан мебошад.

Боби дуюми кор «Мероси илмию адабии Бобо Афзали Кошонӣ» 

номгузорӣ шуда, таҳқиқоти муаллифро дар бораи вазъи арзёбии мероси 

илмию адабии Бобо Афзали Кошонӣ дар сарчашмаҳои адабию таърихӣ, 

нусхаҳои хаттӣ ва интишорёфтаи осори адиб, анвои адабии таркиби девони 

Бобо Афзал, бахусус рубоиёти ӯро, хеле муфассал дар бар гирифтааст.

Боби сеюми диссертатсия, ки «Хусусиятҳои мавзуию бадеии рубоиёти 

Бобо Афзали Кошонӣ» унвон дорад, доир ба мазмуну мундариҷаи рубоиёти 

Бобо Афзали Кошонӣ ва ҷилваҳои ҳунарии ашъори ӯ баҳс менамояд. 

Муҳаққиқ дар ин қисмати кор мавзуъ ва мазмуну мундариҷаи рубоиёти 

шоирро ба таври муфассал таҳқиқу таҳлил намуда, ҷойгоҳ ва нақши санъатҳои 

бадеиро дар муассир ва мубарҳан сохтани каломи мавзун ва андешаҳои ин 

орифи шоир муайян намудааст.

Дар қисмати охир аз таҳқиқот хулосаҳои дурусти илмӣ бароварда 

шудааст.

Муҳаққиқ дар ҷараёни кор аз сарчашмаҳои зиёди адабию таърихӣ ва 

феҳрастҳову осори таҳқиқотй истифода кардааст, ки номгӯи онҳо ба тартиби 

муайян дар китобномаи диссертатсия оварда шудааст.

Маҳмадалиева Муҳаббат вобаста ба мавзуи таҳқиқотй зиёда аз 20 

мақолаи илмӣ таълиф намудааст, ки 7-тои он дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 

тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА-и 

Вазорати маориф ва илми Федератсияи Русия ба нашр расидаанд. Инчунин 

муҳаққиқ оид ба паҳлуҳои гуногуни мавзуъ дар конференсияҳои вилоятй, 



ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ ва нишастҳои илмии ДДБ ба номи Носири Хусрав 

маъруза кардааст.

Диссертатсияи Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна дар сатҳи баланди 

илмӣ анҷом ёфта, фишурдаи он бо диссертатсия комилан мувофиқ аст. 

Мақолаҳои интишорёфтаи муаллиф мазмуни асосии диссертатсияро дар бар 

мегиранд.

Ба андешаи мо, диссертатсияи Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна дар 

мавзуи «Бобо Афзали Кошонӣ ва хусусиятҳои мавзуию бадеии рубоиёти ӯ» 

кори анҷомёфтаи илмӣ буда, онро барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ 

тавсия додан мумкин аст.
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