
Тақриз

ба фишурдаи рисолаи Маҳмадалиева Муҳаббат Раҳмоновна дар 
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Душанбе - 2022, 34 саҳ.

Омӯзиш ва таҳқиқи рӯзгор ва осору афкори шоирону андешамандони 
бузурги мутасаввиф яке аз вазифаҳои асосии илми адабиётшиносй ба шумор 
меояд. Хусусан омӯхтани давраҳо ва марҳилаҳои инкишофи ҷараёнҳои 
тасаввуфӣ муҳаққиқони асилу ростини хешро интизор аст. Ҳарчанд ки бо 
фаъолиятҳои илмии М.Раҷабов, НОдилов, К.Олимов, А.Муҳаммадхоҷаев, 
М.Ҳазратқулов, Р. Ҳодизода ва дигарон мактаби тасаввуфшиносии тоҷикй ба 
вуҷуд омадааст, аммо ҳанӯз барои омӯзиши ҷиддӣ ва ботааннии ин мавзӯъ 
тадқиқоти зиёде бояд анҷом дод.

Бо омӯхтани зиндагинома, осори фалсафӣ ва ҷаҳоншинохтии ирфонии 
шоирону андешамандони ориф ҷузъе аз таърихи тасаввуф ва марҳилаҳои 
инкишофи он аён хоҳад шуд.

Бинобар ин, барои таҳқиқ интихоб шудани мавзӯи “Бобо Афзали 
Кошонй ва хусусиятҳои мавзуию бадеии рубоиёти ӯ” аз тарафи муаллифи 
рисола далели дарки моҳият ва зарурати ин мавзуъ мебошад.

Муаллифи рисола дар фишурда моҳияти асосии бобҳо ва зерфаслҳои 
онро бо масъалаҳои муҳимми мавриди баҳс ба миён гузоштааст.

Дар муқаддимаи фишурда мубрамии мавзуи таҳқиқ, дараҷаи таҳқиқи 
мавзуъ, мақсаду вазифаҳои таҳқиқ, нуктаҳои асосии ба ҳимоя 
пешниҳодшаванда ва равиши таҳқиқи рисола ба таври мушаххас муайян 
шудааст.

Чунонки аз фишурдаи рисола бармеояд, он аз муқаддима, се боб (ҳар боб 
аз зерфаслҳо) ва хулосаву китобнома иборат мебошад.

Дар муқаддимаи рисола муҳим будани мавзуи таҳқиқ, зарурати 
интихоби он, ҳадаф ва масъалаҳои таҳқиқ баён шудааст.

Боби якуми рисола “Муҳити илмию адабй ва рӯзгори Бобо Афзали 
Кошонй” унвон дошта, аз се зербоб иборат аст. Дар зербоби аввали ин боб, ки 
“Кошон ва вазъи илмию адабии дар замони Бобо Афзал” ном дорад, муаллиф 
дар заминаи маълумоти сарчашмаҳои адабиву таърихй вазъи фарҳангй ва 
адабиву таърихии Кошони замони Бобо Афзалро муайян намудааст.

Дар зербоби дуюми ин боб, ки “Шарҳи илмии зиндагиномаи Бобо 
Афзал” ном дорад, муаллифи рисола дар асоси ахбори сарчашмаҳои илмй 
шарҳи ҳоли ин шоири орифро барқарор кардааст. Дар боби дувуми рисола



Мероси илмиву адабии Бобо Афзали Кошонй” бо баршумурдан ва таъйин 

намудани шумори асарҳои илмиву фалсафй, мактубот ва мазмуну муҳтавои ин 
симои адабиёти тасаввуфй ихтисос Сфтаву мероси мансур ва манзуми Бобо 
Афзал дар шакли ҷомеъ баррасй шудааст. Ва дар ҳамин боб микдори мероси 
манзуму мансури Бобо Афзалро ба таври муфассал оморгирй ва баррасй 
намудааст, ки хусни илмии корро мсафзояд. Хусусан миқдори ғазал, қасоид, 
қитъаҳо ва муфрадоти шоири ориф баррасй шудааст. Муаллиф бо нусхаҳои 
қаламии девони шоир ошио шудааст.

Боби сеюми рисола “Хусусиятҳои бадеии рубоиёти Бобо Афзал” унвон 
дошта, чунон ки аз номи ин боб бармеояд, муаллиф ҷанбаҳои ҳунарй ва 
хусусиятҳои бадеии рубоиёти Бобо Афзалро ба баррасӣ гирифтааст. Дар 
қисмати Хулоса низ муаллифи рисола натиҷагириҳои илмии хешро аз таҳқиқи 
ҷиддиву ботааннии мавзуъ дар 16 банд пешниҳод намудааст.

Аз фишурдаи рисола аён аст, ки муаллиф тадқиқотро дар асоси 
сарчашмаҳои муътамад ва дастиаввал навиштааст, ки ин ҳолатро 
хулосарониҳои мустақилонаи ӯ ба субут мерасонад.

Бо вуҷуди ингуна дастовардҳо дар фишурда камбудиҳо ҳам роҳ ёфтаанд. 
Ин камбудиҳо ба тариқи зайланд:

1. Хуб мешуд дар бораи андешаву орои ирфонии Бобо Афзал ба таври 
муфассал ва дар қиёс бо мутасаввифини дигар тахдилу баррасй мешуд.

2. Дар фишурда ғалатҳои имлоиву техникй низ роҳ ёфтаанд. Аксари 
калимаву таъбирҳо дар ду шакл навишта шудаанд. Масалан вожаҳои Тӯс, сӯфй 
дар саҳифаҳои 4, 5, 7,13,15,16 ва... дар шакли Тус ва суфй навишта шудааст, 
ки агар якгуна оварда мешуд хуб буд.

Ин гуна ғалатҳои техникиву имлоӣ ислоҳшаванда буда, ҳусни илмии 
корро кам намекунад. Фишурда бо фарогирии маводи комили рисола ва зикри 
номгӯи мақолаҳои интишорнамудаи муаллиф қобили қабул ва муаллифи он 
сазовори унвони номзади илми филология мебошад.
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