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РӮЗНОМАИ МАҶЛИС:
Баррасӣ ва муҳокимаи диссертатсияи саромӯзгори кафедраи адабиёти 

тоҷик 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

Маҷлисро мудири кафедраи адабиёти тоҷик, номзади илмҳои филологӣ 
Аҳмадов С. ифтитоҳ намуда, рӯзномаи маҷлисро ба ҳозирин эълон кард.

Раиси маҷлис қайд кард, ки Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна аз соли 
2006 то соли 2012 ҳамчун ассистент, омӯзгор ва баъдан ба ҳайси саромӯзгори 
кафедраи адабиёти тоҷики МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав» 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 
деқан оид ба илм ва инноватсияи факултети филологияи тоҷик кор карда, дар 



баргузории чорабиниҳои гуногуни илмӣ ва таълимиву тарбиявӣ саҳми арзанда 
гузоштааст. Махсусан саҳми ӯ дар омода сохтани донишҷӯёни факултет ба 
озмунҳои гуногун, аз ҷумла олимпиадаи ҷумҳуриявии донишҷӯён аз фанҳои 
забон ва адабиёти тоҷик, озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» назаррас 
мебошад. Мавсуф солҳои зиёдест, ки зери роҳбарии устод Тағаймуродов 
Рустам дар мавзуи «Бобо Афзали Кошонӣ ва хусусиятҳои мавзуию бадеии 
рубоиёти ӯ» ба пажӯҳиши илмӣ машғул буда, тавре медонем, пайваста дар 
ҳамоишҳои илмии кафедра ва конференсияҳо доир ба пахлуҳои гуногуни 
мавзуи мавриди таҳҳқиқ бо мақолаҳо гузориш менамояд.

Баъдан, сухан ба диссертант Маҳмадалиева М. дода шуд. Диссертант 
муҳимтарин нуктаҳои диссертатсияро баён намуд.

Диссертант зимни гузориш қайд намуд, ки Афзалуддин Муҳаммад 
Марақии Кошонӣ миёни аҳли илму адаб бо лақаби Бобо Афзал маъруф буда, 
орифи шоир, ҳаким ва нависандаи соҳибзавқи асрҳои ХП-ХШ мебошад. Ӯ аз 
худ мероси зиёди манзуму мансур, аз ҷумла рубоӣ, ғазал, қасида, қитъа, 
фардиёт ва рисолоти пурарзише дар ҳикмату фалсафа боқӣ гузоштааст.

Роҷеъ ба аҳволу осор ва паҳлуҳои гуногуни фаъолияти илмиву адабии 
Афзалуддини Кошонӣ дар сарчашмаҳои адабиву таърихӣ иттилои зиёде 
мавҷуданд, ки мо дар аснои пажӯҳиш аз онҳо суди фаровон бардоштем ва 
бархе аз онҳоро, вобаста ба тақозои бобу фаслҳои рисола, мухтасаран ёдовар 
шудаем.Тазкиранависон махсусан ба мақоми рафеъ ва ашъори дилангези Бобо 
Афзал таваҷҷуҳи зиёде зоҳир намуда, ба таъкиду такрор абёти зерини Хоҷа 
Насири Тӯсиро дар ситоиши фазлу камоли ӯ мазбут сохтаанд:

Гар арз кунад сипеҳри аъло
Фазли фузалову фазли Афзал, 
Аз ҳар малаке ба ҷойи тасбеҳ 
Овоз ояд, ки «Афзал афзал».

Қобили тазаккур аст, ки дар миёни осори манзуми Бобо Афзал рубоӣ 
мавқеи аввалиндараҷа дорад. Аксари муҳаққиқон рубоиёти ӯро дар камоли 
эъҷоз бо рубоиёти Хайём ва дигар асотиди рубоӣ ҳамсанг дониста, шоирро дар 
радифи ду-се тан аз беҳтарин рубоисароёни адабиёти форс-тоҷик эътироф 
кардаанд.

Омӯзишу пажӯҳиш дар заминаи таҳқиқи зиндагинома ва мероси адабии 
Афзалуддини Кошонӣ собит сохт, ки вай дар ҷодаи офаринишу эҷод як 
шахсияти мутабаҳҳиру мутафаннин бошад ҳам, шуҳрати ӯ аслан бар мабнои 
ду қутб - яке, хирадмандии ҳакимона, дигаре, сӯфигарии ошиқона - иштиҳор 
ёфтааст. Созгорӣ ва тавъам омадани ин ду омил дар сиришти ӯ боиси ба вуҷуд 
омадани мероси гаронқадри илмиву адабии мавсуф гардид, ки баъдан онҳо дар 



рушду такомули улуми фалсафа ва фарҳангу маданияти маънавии насли башар 
ҷойгоҳи хоссеро касб кардаанд.

Баъди шарҳи муҳтавои диссертатсия бахши суолу ҷавоб оғоз гардид. 
Дар ин бахш доктори илмҳои филологӣ, профессор И. Икромов доир ба 
аҳаммияти таҳқиқи мавзуи мазкур ва навгониҳои илмии диссертатсия изҳори 
назар намуда, ба диссертант чунин савол дод:

- Кадом донишмандони аврупоӣ ба таҳқиқи эҷодиёти Афзалуддини 
Кошонӣ таваҷҷуҳ намудаанд?

- То ҷое, ки мо огоҳӣ дорем, аз ҷумлаи шарқшиносони феҳрастнигори 
аврупоӣ Ҳерман Эте, Чарлз Риё, А. Шпрингер, Владимир Иванов ва 
адабпажӯҳону донишмандоне чун Е.Э. Бертелс, Ян Рипка, олими англис 
Вилям Читтик ба омӯзиши рӯзгор ва осори Афзалуддини Кошонӣ каму беш 
таваҷҷуҳ намудаанд. Махсусан, Вилям Читтик дар мақолаи «Шинохтномаи 
Бобо Афзалуддини Кошонӣ» доир ба баъзе ҷузъиёти зиндагӣ, мероси илмиву 
адабӣ ва таъсиргузории Бобо Афзал ба ҳакимони баъдӣ, аз ҷумла Мулло 
Садрои Шерозй, маълумоти қобили мулоҳизае ироа доштааст.
- Р. Қурбонова: Ба таври мухтасар доир ба оҳангҳои ирфонии ашъори Бобо 
Афзал ва ақоиди вахдативуҷудии ӯ чӣ гуфта метавонед?
- Бояд гуфт, ки яке аз масъалаҳои асосии мавриди баҳси диссертатсия ба 
ҳамин савол иртибот дорад. Тавре дар диссертатсия қайд намудаем, 
мазмунҳои ирфонӣ бештар дар рубоиёти шоир таҷассум ёфтааст. Осори 
бамеросмондаи Бобо Афзал моро муътақид месозад, ки ӯ яке аз 
заминагузорони назарияи вахдати вуҷуд мебошад, ки баъдан ин назария аз 
ҷониби орифи машҳур Муҳийддин ибни Арабӣ такмили пурраи худро ёфта, 
ҳамчун ҳикмати назарии ирфон маъмул гардидааст. Дар ақоиди 
вахдативуҷудии Бобо Афзал чун дигар орифон ваҳдати холиқу махлуқ, 
мустағниву муҳтоҷ, баробарии инсонҳо ва адёну мазоҳиб тарғиб гардида, ба 
ин васила мақоми рафеъ доштани инсон ва эҳтирому гиромидошти кулли 
мавҷудот таъкид мешавад. Чунончи:

Сайёд ҳам ӯ, сайд ҳам ӯ, дона ҳам ӯст, 
Соқиву ҳарифу маю паймона ҳам ӯст. 
Рӯзе ба тафарруҷе ба бутхона шудам, 
Равшан гаштам, ҳокими бутхона ҳам ӯст. 

***
Мустағниву муҳтоҷ ба таҳқиқ якест, 
Зинҳор мабар занн, ки дар ин қавл шакест. 
Ҳаққо, ки яқин донаду бинад, бешак, 
Он кас, ки зи лутфу завқ ӯро намакест.

Илова бар ин, мо дар мақолаи «Бозтоби назарияи ваҳдати вуҷуд дар 
рубоиёти Бобо Афзали Кошонӣ» ба таври муфассалтар дар ин маврид 
андешаронӣ намудаем, ки дар дасти чоп аст.



- Қ. Наимзода: Дар диссертатсия дар мавриди санъати шумур рубоии зерин 
оварда шудааст:

Аз нуҳ падару чаҳор модар зодам, 
Панҷ асламу дар хонаи шашбунёдам. 
Аз ҳафту дуву се мустаманду шодам, 
Ман дар кафи ин гурӯҳ чун афтодам?

Хоҳишмандам, мазмуну муҳтавои рақамҳо ва рубоиро шарҳ диҳед.
- Ба андешаи мо, таъбири «нуҳ падар» баргирифта аз ақидаи атиқаи мардуми 
форс-тоҷик аст, ки табақаҳои осмонро аз нуҳ қабат иборат дониста, дар 
бештари авқот, бахусус дар устураву ривоятҳо, аз «нуҳ фалак» ё «нуҳ гунбад» 
зикр ба миён оварда, осмонро падар ва заминро модар мешумурданд.

Мақсад аз «чаҳор модар»,-гуфтани Бобо Афзал ишора ба чор унсури 
табиӣ: обу боду хоку оташ мебошад, ки мувофиқи таълимоти файласуфон 
олами моддӣ аз онҳо таркиб ёфта, инсон низ чун мавҷуди табиӣ аз ин мустасно 
нест ва таъсири онҳо дар мизоҷи ҳар як шахс бармалост. Аз ин хотир, чор 
унсур барои ҳар як мавҷуди табиӣ ҳукми модарро доранд, ки боиси 
офариниши он гаштаанд.

Манзури Бобо Афзал аз «панҷ асл» ишора ба панҷ ҳаввос ё ҳисҳои 
панҷгонаи зоҳириву ботинии инсон: шунидан, дидан, чашидан, бӯидан, ламс 
кардан ва фикр, тахйил, гумон, ёд, ҳуш аст.

Таъбири «хонаи шашбунёд» киноя аз олами моддӣ аст, ки барои тамоми 
мавҷудот ҳукми хонаро дошта, аз шаш тараф ё ҷиҳат, яъне боло, поин, рост, 
чап, пеш ва пас онҳоро иҳота намудааст.

Шумораи ҳафт низ дар пиндору урфи мардуми форс-тоҷик ва адабиёти 
бадеӣ басомади зиёде дошта, мафҳумҳоеро, ба монанди ҳафт рӯзи ҳафта, ҳафт 
сайёра, ҳафт дарё, ҳафт ахтар, ҳафт иқлим, ҳафт навъи хатти арабӣ, ҳафт ранги 
табиӣ ва ғайра инъикос намояд ҳам, дар рубоии мазбур ҳафт унсури таркиби 
бадани инсон: мағз, устухон, гӯшт, раг, мӯй, пӯст, нохун ва андоми ҳафтгонаи 
одамиро, ки аз сар, сина, шикам ва ду дасту ду по иборат аст, ифода менамояд.

Дар пиндори мардуми форстабор ифодакунандаи мафҳумҳои марбут ба 
шумораи ду низ хеле зиёданд, вале мурод аз ду гуфтани Бобо Афзал шояд ба 
маънои ҷисму рӯҳ бошад, ки яке марбут ба ҷаҳони табиӣ ва дигаре ба олами 
улвй аст.

Адади се дар рубоии мазкур ишораест ба се нафси одамӣ: наботӣ, 
ҳайвонӣ ва инсонӣ, се ҷузъи сиришти одамӣ: тан, ҷон, рӯҳ ё ба қавли Бобо 
Афзал хирад ё ҷузъи рӯҳи қудсӣ ва се қобилияти хоси инсонӣ - фокира, ҳофиза 
ва нотиқа.

Пас аз баррасии мафҳуми аъдоди мазкур ба содагӣ метавон дарёфт 
намуд, ки рубоии мазкури Бобо Афзал ҷанбаи қавии ирфонӣ дошта, оҳанги 



шикваи рӯҳи орифи мустамандеро дар худ таҷҷассум менамояд, ки дар 
инҳисори колбади тан ё ҷисми моддии инсонӣ афтодааст.
- М. Раҳмонов: Оё девони Бобо Афзал ба хатти кириллӣ ба нашр расидааст? 
Манзури ман ин аст, ки хонандагони тоҷик аз тариқи кадом китобҳо 
метавонанд бо ашъори шоир ошноӣ пайдо намоянд?
- Мутассифона, то ҷое, ки мо маълумот дорем, девони шоир ба хатти кириллӣ 
мураттаб нагардидааст, вале бо ташаббуси адабиётшиноси маъруфи тоҷик 
Худоӣ Шарифзода соли 1986 дар қатори ашъори шуарои машҳури ориф 
Абӯсаиди Абулхайр, Бобо Тоҳири Урён ва Наҷмуддини Кубро намунаҳое аз 
рубоиёти Бобо Афзал низ бо хатти кириллӣ дар маҷмуаи «Таронаҳои 
дилангез» ба табъ расидааст. Дар соли 2010 бо саъйи балеғи донишмандон 
Худой Шарифзода ва Абдушукури Абдусаттор намунаҳои рубоиёти Бобо 
Афзал дар китоби «Ашъори ҳакимон ва орифон» («Ахтарони адаб», ҷилди 13) 
интишор ёфта, якчанд рубоии шоир дар китоби «Баёзи рубоӣ», ки 
гирдоварандаи он Абдулло Ёров мебошад, низ дарҷ гардидааст.

Пас аз анҷом ёфтани қисмати саволу ҷавоб муҳокимаи диссертатсия оғоз 
гардид. Диссертатсия аз ҷониби докторони илмҳои филологӣ, профессорони 
кафедра И. Икромов, Р. Тағаймуродов, номзадони илмҳои филологӣ, 
дотсентон С. Каримов, Қ. Наимзода, С. Аҳмадов, номзадони илмҳои филологӣ 
А. Муродов, Р. Қурбонова ва дигарон мавриди мутолиа қарор гирифта буд. 
Онҳо ҳар яке бо навбат фикру мулоҳизот, бардошту таассурот ва хулосаҳои 
худро дар мавриди диссертатсияи Маҳмадалиева М. баён намуданд.

Профессор Икромов И. қайд намуд, ки арзиши диссертатсияро дар ҳадаф 
ва нукоти зерин мебинад, ки барои ҳаллу фасли пурраи мавзуъ мусоидат 
намудаанд:

- 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 Кошонӣ;
- дар заминаи ахбору иттилооти сарчашмаҳо, маъхазҳои адабиву таърихй 

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.

Диссертатсия дар сатҳи баланди илмӣ омода гардида, бори аввал дар 
адабиётшиносии тоҷик дар шакли кори алоҳида ва фарогир зиндагинома, 
осори илмиву адабӣ, мазмуну мундариҷа ва ҷилваҳои ҳунарии ашъори Бобо 
Афзали Кошонӣ, бахусус рубоиёти ӯ, мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Пешниҳоду эродҳо:
1. Дар қисматҳои алоҳидаи кор такроран истифода шудани баъзе рубоиҳо;
2. Мавҷуд будани баъзе ғалатҳои имлоӣ ва китобатӣ.

Хулоса, кор шоистаи дастгирӣ буда, бо ислоҳи баъзе ғалатҳои имлой ва 
техникӣ ба ҳимоя тавсия дода шавад.
Қ. Наимзода қайд намуданд, ки ба андешаи мо диссертатсия аз лиҳози баён 

ва бандубаст ба талаботи кори илмӣ ҷавобгӯ аст. Вале, бо вуҷуди 
муваффақиятҳои назарраси диссертант, дар кор бархе навоқиси ҷузъӣ ва 
зудислоҳшаванда ба мушоҳида мерасанд, ки бартараф намудани онҳо ба 
манфиати кор аст.

Пешниҳоду эродҳо:
1. Хуб мешуд, ки диссертант бори дигар матни рубоиёти дар 

диссертатсия истифодашударо бо нусхаи асли онҳо муқоисаву муқобала 
мекард.

2. Ба андешаи ман, баъзе истилоҳ ва мазмунҳои ирфонӣ шарҳи зиёдтарро 
тақозо менамоянд. Масалан дар диссертатсия ҷой додани шарҳи 
муфассали рубоие, ки дар боло қайд гардид, ба манфиати кор аст.
3. Дар диссертатсия овардани матни ҳамаи рубоиёти машкуки шоир 
зарурат надорад, балки беҳтар мешуд, ки ба рақам ё саҳифаи онҳо ишора 
карда шавад. Ин барои кам гардидани ҳаҷми диссертатсия низ мусоидат 
менамояд.
Р. Қурбонова иброз дошт, ки диссертатсия бисёр ҷолиб ва дақиқкорона 

таълиф гардидааст. Қиёсу натиҷагириҳои муаллиф ҷалби таваҷҷуҳ намуда, аз 
китобномаи он бармеояд, ки муҳаққиқ асарҳои илмӣ ва сарчашмаҳои зиёдеро 
мавриди омӯзиш қарор додааст. Бо вуҷуди ин диссертатсия аз камбудиҳо низ 
орӣ нест. Масалан, дар матни рисола бархе иштибоҳоти имлоиву техникӣ ба 

■ чашм мехӯранд.



Пешниҳоду эродҳо:
1. Диссертантро зарур аст, ки дар қисмати муқаддима саҳми шахсии 

довталабро ҷой диҳад.
2. Китобномаи диссертатсия таҳрирталаб аст.
Дар маҷмуъ, диссертатсияи мазкур кори анҷомёфта буда, бо ислоҳи 

камбудиҳои ҷойдошта ба дифоъ пешниҳод карда шавад.
С. Аҳмадов зикр намуданд, ки диссертатсияи Маҳмадалиева М. дар 

мавзуи «Бобо Афзали Кошонӣ ва хусусиятҳои мавзуию бадеии рубоиёти ӯ» 
пажӯҳиши комилест, ки муаллифи он бо истифода аз равишҳои 
адабиётшиносии муосир ва бо дастрасии комиле, ки ба сарчашмаҳо ва манобеи 
илмӣ доштааст, тавонистааст дар таълифи он ба мақсад ноил гардад. Аммо 
баъзе навоқиси ислоҳпазир дар он мавҷуд буда, тасҳеҳи онҳо ба ҳусну арзиши 
диссертатсия меафзояд.

Пешниҳоду эродҳо:
1. Қисмати русии автореферат ба таҳрири ҷиддӣ ниёз дорад.
2. Дар рӯйхати адабиёт ғалатҳои техникӣ мавҷуданд, ки ислоҳи онҳо 

зарур аст.
Зимни муҳокимарониҳо аз ҷониби дигар аъзои кафедра низ таъкид 

гардид, ки диссертатсия кори анҷомёфтаи илмӣ буда, бо шиносномаи ихтисос 
ва тартиби муқарраршудаи таълифи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01- Адабиёти тоҷик 
пурра мутобиқат менамояд.

Мундариҷаи асосии диссертатсия дар мақолаҳои зиёди муаллиф, ки аз 
ҷумла 5-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.

[2 -М]. Маҳмадалиева, М. Орои ирфонӣ дар рубоиёти Бобо Афзал / М. 
Маҳмадалиева // Паёми Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири 
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 омӯзгорӣ. ДДОТ ба 
номи Садриддин Айнӣ. - Душанбе, 2018. - №2 (74). - С. 183-187.

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

Ҳангоми муҳокимаи диссертатсияи номзадии Маҳмадалиева Муҳаббат 
Раҳмоновна ба ду ҷанбаи он ҳамчун ҷанбаи норасоӣ ишора шуд, ки яке ба 
мукаммалтар намудани дараҷаи омӯзиши мавзуъ ва дигаре ба ҷо доштани 
ғалатҳои имлоиву китобат дахл доштанд. Бо дарназардошти эътирофи ин 
норасоиҳо ва ваъдаи бартараф намудани онҳо аз тарафи муаллифи 
диссертатсия маҷлиси кафедраи адабиёти тоҷики ДДБ ба номи Носири Хусрав 
диссертатсияи мазкурро чун кори илмии мукаммал ва анҷомёфта эътироф 
намуд.

Ҳамин тариқ, дар интиҳои музокирот бо дарназардошти фикру мулоҳизот 
ва муҳокимарониҳои аҳли нишаст маҷлис қарор кард:

1. 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 кори илмии анҷомёфта ҳисобида шавад.

2. Бо дарназардошти ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта диссертатсияи 
Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна дар мавзуи «Бобо Афзали Кошонӣ 
ва хусусиятҳои мавзуию бадеии рубоиёти ӯ» бо навгониҳои илмӣ ва 
арзиши назариву амалиаш ба талаботи КОА-и назди Президенти ҶТ 
мувофиқ буда, барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ 
аз рӯйи ихтисоси 10.01.01- Адабиёти тоҷик ба ҳимоя тавсия карда шавад.
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