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ХУЛОСАИ
МАҶЛИСИ ВАСЕИ ШУРОИ ОЛИМОНИ 

ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ ТОҶИКИ МДТ 
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ БОХТАР БА НОМИ НОСИРИ ХУСРАВ»

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 пешниҳод шудааст.

Диссертатсия дар кафедраи адабиёти тоҷики МДТ «Донишгоҳи давлатии 
Бохтар ба номи Носири Хусрав» ба анҷом расидааст.

Роҳбари илмии диссертант доктори илмҳои филологӣ, профессори 
кафедраи адабиёти тоҷики МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав» Тағаймуродов Рустам Ҳакимович мебошад.

Муҳокима ва экспертизаи давраи якуми диссертатсия дар маҷлиси 
кафедраи адабиёти тоҷики МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав» аз 05. 01. 2021, таҳти рақами № 6 ва кафедраи таърихи 
адабиёти тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 30.04.2021, таҳти рақами 
№ 14 гузаронида шуда, бо қарори кафедраҳои мазкур диссертатсия ба ҳимоя 
тавсия дода шудааст.

Шурои олимони факултети филологияи тоҷики МДТ «Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» диссертатсияи номзадии 
Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновнаро дар мавзуи «Бобо Афзали Кошонӣ 
ва хусусиятҳои мавзуию бадеии рубоиёти ӯ» барои маълум кардани натиҷаи 
экспертизаи давраи дуюм бо ширкати муқарризон - доктори илмҳои 
филологӣ, профессори кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишкадаи 
давлатии забонҳои Тоҷикистон Давлатбеков Лоло Мирзоевич ва номзади 
илмҳои филологӣ, директори Маркази илмӣ-таҳқиқотии «Мавлоношиносӣ»-и 
ДДБ ба номи Носири Хусрав Худоёрзода Раҷабалӣ Сара баррасӣ ва муҳокима 
намуд.



Муқарризон-экспертҳо зимни гузориш маводи диссертатсияро барои 
омӯзиши вазъи адабиёти асрҳои ХП-ХШ, бахусус муҳити илмиву адабии 
Кошон ва муаррифии ҳаёт ва эҷодиёти ҳакими мумтоз ва орифи рубоисаро 
Бобо Афзали Кошонӣ, басо муҳимму судманд арзёбӣ намуданд.

Дар баромади хеш профессор Давлатбеков Л. М. ва номзади илмҳои 
филологӣ, Худоёрзода Р. С. қайд намуданд, ки диссертатсия кори анҷомёфта 
буда, ба талаботи корҳои илмӣ ҷавобгӯ аст. Онҳо таъкид доштанд, ки дар 
маҷмуъ комёбӣ ва муваффақиятҳои диссертатсия зиёд буда, аз феҳрасти 
мақолаҳои муаллиф, ки дар охири кор ва автореферати он оварда шудааст, 
маълум мешавад, ки диссертант давоми солҳои зиёд ба таҳқиқу баррасии ҳаёт 
ва эҷодиёти Бобо Афзал, бахусус рубоиёти ӯ, машғул гардидааст.

Ширкати муаллифи диссертатсия дар конференсияҳо ва ҳамоишҳои 
зиёди илмӣ аз истиқлоли дидгохҳои илмии вай роҷеъ ба шеъру андешаи шоир 
башорат дода, ба чоп расидану интишор ёфтани зиёда аз 20 мақолоти гуногуни 
ӯ доир ба ҳаёту эҷодиёт ва вижагиҳои мавзуию бадеии ашъори ин орифи шоир 
дар маҷаллаву маҷмуаҳои илмӣ ба эътирофи вай ҳамчун муҳаққиқ далолат 
мекунанд.

Муқарризон иброз доштанд, ки бо вуҷуди дастоварду муваффақиятҳои 
зиёд дар диссертатсия баъзе камбудҳои ҷузъӣ низ ба назар мерасанд, ки ислоҳи 
онҳо боиси боз ҳам боло рафтани ҳусни илмии кор хоҳад гардид. Аз ҷумла: 
1. Дар зербоби сеюми боби дуюми диссертатсия диссертант дар мавриди 

муайян сохтани мушаххасоти рубоӣ ҳамчун жанри сайёр, арзёбии 
рубоиёти машкуки Бобо Афзал ва ба дигар шоирон нисбат додани онҳо 
таҳқиқоти қобили таҳсин анҷом дода, барои исботи иддаои худ ба рақами 
ин рубоиёт ва саҳифаи девону маҷмуаи ашъори шоирон ишора кардааст. 
Бо вуҷуди ин, намунае аз ин рубоиҳои машкук ва гунаҳои онҳо дар 
диссертатсия оварда нашудааст.

2. Дар китобномаи диссертатсия, бахусус дар бахши адабиёти бо хатти 
форсӣ овардашуда, баъзе ғалатҳои имлоиву техникӣ ба назар мерасад.

3. Дар мисраъҳои рубоиҳои зерин мутаносибан калимаву ибораҳои «тиҳу» 
ва «ними шабе» омадаанд, ки агар онҳоро ба гунаи «теҳу» ва «нимшабе» 
иваз намоем, мисраъҳо хушоҳанг шуда, мавзуният барқарор мегардад:

Ҳар гоҳ дилам бо ғамат анбоз шавад, 
Сад дар зи тараб ба рӯи ман боз шавад. 
Ғамгин нашавам чу ҷон фидои ту кунам, 
Тиҳу (?) чу шикори боз шуд, боз шавад [с. 132].

Умре будам зи ҷону дил дар такупӯ, 
Аз ҳасрати он ки ошиқам бар рухи ӯ.



То ними шабе (?) зи гӯшае бонг омад:
К-ӯ аз ту бурун нест, бирав, худро ҷӯ [с.112].

4. Дар рубоии зерин ба ҷойи ҳарфи «вов»-и маъдуларо дар қавсайн 
гирифтан, баръакс ҳарфи «а» дар дохили қавс омадааст, ки ислоҳ мехоҳад:

Он кист, ки огоҳ зи ҳиссу хирад аст, 
Безор зи куфру дину аз неку бад аст. 
Кораш на чу ақлу нафс доду ситад аст, 
Огоҳ бад-ӯ ақлу худ огаҳ ба хв(а)д (?) аст [с. 112].

Агар матни рубоиёти дар диссертатсия истифодашуда бори дигар бо 
нусхаи асли онҳо муқоисаву муқобала карда шаванд, нуқсону костагиҳои 
ҷойдоштаи онҳо бартараф хоҳанд шуд.

Профессор Давлатбеков Лоло Мирзоевич ва номзади илмҳои филологӣ 
Худоёрзода Раҷабалӣ зимни суханронӣ таъкид доштанд, ки камбудиҳои 
зикршуда ҷузъӣ буда, аслан осонислоҳанд ва ба ҳеҷ ваҷҳ арзиши илмии 
диссертатсияро кам карда наметавонанд, зеро муаллифи он вазифаҳои дар 
назди худ гузоштаро бомуваффақият ба иҷро расондааст.

Дар интиҳои музокирот вобаста ба баромади муқарризон - доктори 
илмҳои филологӣ, профессор Давлатбеков Л. М., номзади илмҳои филологй 
Худоёрзода Р. С. ва муҳокимарониҳои аҳли нишаст маҷлиси Шурои олимони 
факултети филологияи тоҷик роҷеъ ба муҳиммияти илмии диссертатсияи 
Маҳмадалиева М. Р. ба чунин хулоса омад:

Диссертатсия ба мавзуи хеле муҳим ва таҳқиқнашудаи илми 
адабиётшиносии тоҷик, яъне таҳқиқи рӯзгор, мушаххасоти зиндагӣ ва мероси 
илмиву адабии Бобо Афзали Кошонӣ, бахусус рубоиёти ӯ, бахшида шудааст.

Диссертант барои ба мақсаду ҳадафи худ ноил гардидан ҳаллу фасли 
масъалаҳои зеринро зарур мешуморад:

- баррасии вазъи илмиву адабии Кошон дар замони Бобо Афзал;
- ҷамъоварӣ ва таҳлили интиқодии ахбору маълумоти маъхазҳои адабӣ- 

таърихӣ оид ба Бобо Афзали Кошонӣ;
- таҳқиқи дараҷаи омӯхта шудани ҳаёт ва эҷодиёти Бобо Афзали Кошонй;
- дар заминаи ахбору иттилооти сарчашмаҳо, маъхазҳои адабиву таърихӣ 

ва ишораву мақолоти бархе адабпажӯҳони муосири ватаниву хориҷӣ муқаррар 
намудани зиндагиномаву эҷодиёт ва ҷойгоҳи Бобо Афзали Кошонӣ дар 
адабиёти форс-тоҷик;

- муайян намудани ҷаҳонбинии адиб;
- таҳқиқи мероси илмиву адабӣ ва нашри осори Бобо Афзал;
- баррасии мундариҷаи осори мансури Бобо Афзали Кошонӣ;
- арзёбии мавқеи рубоӣ дар эҷодиёти шоир;
- муқоиса ва баррасии рубоиёти машкуки Бобо Афзал.



- таҳлили мавзуъ ва мазмуну мундариҷаи рубоиёти Бобо Афзал;
- баррасии шеваҳои хоси мазмунсозӣ ва корбурди саноеи бадеӣ дар 

рубоиёти Бобо Афзал.
Муҳаққиқ дар баррасиву ҳалли масъалаҳои мазкур аз афкори назарӣ ва 

таҷрибаҳои илмии донишмандону коршиносони маъруфи ватаниву 
бурунмарзӣ, аз ҷумла Ҳерман Эте, Е.Э. Бертелс, Эдуард Браун, Ян Рипка, Саид 
Нафисӣ, Забеҳуллоҳи Сафо, Абдулҳусайни Зарринкӯб, Абдулғанӣ Мирзоев, 
Расул Ҳодизода, Худоӣ Шарифзода, Абдунабӣ Сатторзода, Урватулло Тоиров, 
Абдушукури Абдусаттор, Бадриддин Мақсудов, Рустам Тағаймуродов, 
Низомӣ Муҳриддин, Мисбоҳиддини Нарзиқул, Мирзо Солеҳов ва дигарон 
самаранок истифода бурдааст.

Диссертант дар раванди таҳқиқ тарзу усул ва шеваву равишҳои таҳқиқи 
таърихӣ-муқоисавии адабиётшиносӣ, методҳои умумиилмии мушоҳида ва 
муқоиса, назари объективӣ ба маводи адабӣ, омӯзиши типологии жанрҳо, 
сохтори жанрии адабиётшиносӣ ва методи таҳлили системавию мунззамро 
мавриди истифода қарор додааст.

Навгонии илмии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки бори нахуст дар 
адабиётшиносии тоҷик мушаххасоти зиндагӣ, фаъолияти илмиву адабӣ, осори 
манзуму мансур, мазмуну мундариҷа, саноеи бадеӣ ва дигар ҷилваҳои ҳунарии 
рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ, ки яке аз намояндагони барҷаста, вале 
камомӯхташудаи адабиёти тасаввуфии форс-тоҷик мебошад, ба таври 
монографӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Аҳамияти назариявии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки маводи 
диссертатсия барои таҳқиқу баррасии масъалаҳои гуногуни адабиётшиносӣ, 
бахусус таърихи адабиёти асрҳои ХП-ХШ, вижагиҳои адабиёти тасаввуфии 
асримиёнагӣ, назариёти жанрҳои он, суннатҳои адабӣ ва амсоли инҳо 
мусоидат менамояд.

Аҳамияти амалии таҳқиқ дар он таҷассум меёбад, ки натиҷаву хулосаҳои 
илмии онро метавон зимни таълифи китобҳои дарсӣ доир ба вазъи адабиёти 
бадеӣ ва намояндагони он дар давраи истилои муғул, мақолаву 
монографияҳои илмӣ, хондани лексияҳо дар курсҳои тахассусӣ, 
машғулиятҳои факултативӣ доир ба адабиёти тасаввуфӣ ва мушаххасоту 
суннати рубоисароӣ дар адабиёти форс-тоҷик ва монанди инҳо дар 
факултетҳои филологияи тоҷики донишгоҳҳои олӣ ва коллеҷҳои омӯзгории 
кишвар мавриди баҳрабардорӣ қарор дод.

Мундариҷаи асосии диссертатсия дар мақолаҳои зиёди муаллиф, ки аз 
ҷумла 7-тои зерини онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Комиссияи олии 
аттестатсионии Федератсияи Россия ба табъ расидаанд, ифодаи худро ёфтааст:



[ 1-М]. Маҳмадалиева, М. Панду андарз дар рубоиёти Афзалуддини 
Кошонӣ / М. Маҳмадалиева // Паёми Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба 
номи Носири Хусрав. - Қӯрғонтеппа: Матбаа, 2017. - №1/3 (47). - С.27-33.
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Хусрав. - Қӯрғонтеппа: Матбаа, 2017. - №1/4 (49). - С.3-10.

[ 3-М]. Маҳмадалиева, М. Таҷаллии ишқи ирфонӣ дар рубоиёти 
Афзалуддини Кошонӣ / М. Маҳмадалиева // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. - Душанбе: Сино, 2018. - №2. - С. 217- 
223.

[ 4-М]. Маҳмадалиева, М. Баъзе мулоҳизаҳо доир ба рубоиёти 
Афзалуддини Кошонӣ / М. Маҳмадалиева // Номаи донишгоҳ. - Хуҷанд, 2018. 
-№2 (55).-С. 102-107.

[ 5-М]. Махмадалиева, М. Афзалуддини Кошонӣ - поэт, мыслитель и 
сочинитель рубаи / М. Махмадалиева // Паёми донишгоҳи омӯзгорй. ДДОТ ба 
номи Садриддин Айнӣ. - Душанбе, 2018. - №2 (74). - С. 183-187.

[ 6-М]. Маҳмадалиева, М. Мухтассоти жанрии рубоиёти Бобо Афзали 
Кошонӣ / М. Маҳмадалиева // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав. - Бохтар, 2021. - №1/1 (83). - С. 27-31.

[ 7-М]. Маҳмадалиева, М. Бобо Афзали Кошонӣ ва вазъи илмию адабии 
замон ва зодгоҳи ӯ / М. Маҳмадалиева // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар 
ба номи Носири Хусрав. - Бохтар, 2021. - №1/2 (86). - С. 5-10.

Диссертатсия бо шиносномаи ихтисос ва муҳтавои он бо тартиби 
муқарраршудаи таълифи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01- Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ 
мутобиқат менамояд.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои интишорнамудаи муаллиф 
муҳтавои асосӣ ва мундариҷаи диссертатсияро инъикос мекунанд.

Ҳамин тариқ, Шурои олимони факултети филологияи тоҷик дар асоси 
хулосаи муқарризон - доктори илмҳои филологӣ, профессор Давлатбеков Л., 
номзади илмҳои филологӣ Худоёрзода Р. ва дарназардошти фикру мулоҳизоти 
аъзои Шуро бо қарори № 8, аз таърихи 26.03.2022 диссертатсияи 
Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновнаро дар мавзуи «Бобо Афзали Кошонӣ ва 
хусусиятҳои мавзуию бадеии рубоиёти ӯ» кори муҳиму арзишманд арзёбӣ 
намуда, онро комилан анҷомёфта меҳисобад.

Диссертатсия бо навгониҳои илмӣ ва арзиши назариву амалиаш ба 
талаботи КОА-и назди Президенти ҶТ мувофиқ буда, барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои филологй аз рӯйи ихтисоси 10.01.01- Адабиёти тоҷик; 



равобити адабӣ ҷиҳати дифоъ ба Шурои диссертатсионии 6В.КОА-020 назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тавсия карда шавад.

Хулоса дар маҷлиси Шурои олимони факултети филологияи тоҷики МДТ 
«Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» аз 26.03.2022, №8 
қабул шудааст.

Дар маҷлис иштирок доштанд: 19 нафар аъзои Шурои олимон.
Натиҷаи овоздиҳӣ:

Тарафдор - 19 нафар, муқобил - нест, бетараф - нест.

Оо
Раиси Шурои олимони факу 
филологияи тоҷик, н.и.ф.^°< Назаров М.Н.

Муқарризон, \>А0!/ *
доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи 
назария ва таърихи адабиёти ДДЗТ: Давлатбеков Л. М.

Н.и.ф., директори Маркази илмӣ- 
таҳқиқотии «Мавлоношиносӣ»-и 
ДДБ ба номи Носири Хусрав: Худоёрзода Р.С.

Шарипов С.

тасдиқ менамоям.

Котиби маҷлис, н.и.ф.:

Имзоҳои М. Назаров, Р. Худоёрзода ва С 
Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои махс 
ДДБ ба номи Носири Хусрав:

ШУЬБАИ
КАДРҲОВА

ОИШСУСЦфкурЗОД Ҷ.А.

Нишонӣ: 735140, вилояти Хатлон, ш. БохтаЫ нӣ 67,
МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» 
Тел: (832 22) 2-45-20; 2-22-53
Сомона: тудуху.ЫзиД
Е-шаП: к18и78@таП.ги


